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O Gaju Akademosa…
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JOHNNY CASH
OUT AMONG THE STARS

Niezapomniany, łatwo roz-
poznawalny baryton sprawił, 
że  Johnny Cash stał się jedną 
z najbardziej lubianych i najczę-
ściej słuchanych postaci świato-
wej rozrywki, a muzyki country 
w szczególności. Znakomitego 
artysty nie ma już 11 lat. Pozo-
stały po nim jednak wielkie 
przeboje i czego można się było 
spodziewać niepublikowane 
nagrania studyjne. 

Dwanaście z  nich znala-
zło się płycie na „Johnny Cash – 
Out Among The Stars”. Zareje-
strowane zostały w  roku 1981 
w  Columbia Studios oraz trzy 
lata później w 1111 Sound Stu-

dio. To, że właśnie teraz zostały wydane na płycie, to zasługa Johna Carter 
Casha, który odnalazł je porządkując spuściznę po rodzicach. Zamieszczone 
na tym krążku piosenki zaliczyć można do tego, co Cash pozostawił po 
sobie najlepszego. Przebojem jest już piosenka „She Used To Love Me A Lot”, 
ale i inne utwory mają szansę stać się tymi, do których chętnie będziemy wra-
cać. Wymieńmy choćby „Tennessee” czy „Rock And Roll Shoes”. Zapamiętamy 
je nie tylko ze względu na charakterystyczny głos artysty, ale także dzięki 
wpadającym w ucho melodiom. Oprócz wykonań solowych znajdziemy na 
tym krążku także duety. Piosenki „Baby Ride Easy” i “Don’t You Think It’s Our 
Time” Johnny Cash wykonuje ze swą żoną June Carter Cash, natomiast „I’m 
Movin On” z Waylonem Jenningsem. Ten krążek to gratka nie tylko dla miło-
śników muzyki country, ale dla wszystkich, którzy lubią dobrą muzykę i wspa-
niałe głosy. 

BOB DYLAN 
30th ANNIVERSARY CONCERT 
CELEBRATION

W październiku 1992 roku roku w Madison Square Garden odbył się kon-
cert będący hołdem dla twórczości Boba Dylana. Wydarzenie to zgromadziło 
największe gwiazdy światowej sceny muzycznej i transmitowane było na 
żywo do wielu krajów. Materiał z koncertu ukazał się w 1993 roku na płytach 
CD i kasetach VHS. Teraz ukazało się zremasterowane wydanie. 

Czterogodzinne show zgromadziło niespotykane grono wyjątkowych 
artystów, wśród których znaleźli się: Johnny Cash wraz ze swą żoną June Car-

ter Cash, Lou Reed, The Clancy Bro-
thers, Ritchie Havens, Johnny Winter, 
Roger McGuinn, Tom Petty & the 
Heartbreakers, Stevie Wonder, Wil-
lie Nelson, Kris Kristofferson, Neil 
Young, Eric Clapton, Ron Wood, 
Chrissie Hynde, The O’Jays, Eddie 
Vedder, Sinaed O’Connor, Tracy 
Chapman, George Harrison, dla 
którego był to pierwszy od osiem-
nastu lat występ koncertowy w USA, 
Mary-Chapin Carpenter i  wielu 
innych.

Zremasterowane wydanie 
2CD zawiera także dwa niepubliko-
wane wcześniej utwory bonusowe 
nagrane podczas próby koncertu: 

„I  Believe In Sou” w  wykonaniu 
Sinead O’Connor oraz „Don’t Think Twice, It’s Albright” w interpretacji Erica 
Claptona. Dostępne po raz pierwszy w formacie Blu-ray i DVD wydawnictwo 
zawiera także prawie 40 minut bonusowego materiału zza kulis koncertu, 
nagrań z prób i wywiadów. Wystarczy usiąść, słuchać i wspominać. 
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ELTON JOHN 
GOOD BYE YELLOW BRICK 
ROAD 

 Krążek „Good Bye Yellow Brick Road” uważany jest za najważniej-
szy w dyskografii Elton Johna. Zawierał takie niezapomniane przeboje 
jak „Candle In The Wind”, „Good Bye Yellow Brick Road” czy „The Ballad Of 
Danny Bailey”. Od jego pierw-
szego wydania minęło wła-
śnie 40 lat. Stało się to pretek-
stem do pojawienia się wielu 
interesujących wydawnictw 
jak CD, Deluxe Edition, płyta 
winylowa, Blu-ray Audio DVD 
i specjalny box.

Warto wiedzieć, że wspo-
mniany boks  zawiera 
m.in. zapis koncertu „Live At 
Hammersmith 1973” oraz 
DVD z filmem Bryana Forbesa 

„Elton John and Bernie Taupin 
Say Goodbye To Norma Jean 
and Other Things”.

Dodatkowo w  wersji 
deluxe ukazał się zestaw 9 
coverów klasycznych prze-
bojów Elton Johna z „Good-
bye Yellow Brick Road” w wykonaniu takich artystów, jak m.in. John Grant, 
Emeli Sande, Fall Out Boy, Ed Sheeran, Imelda May, Miguel Hunter Hayes 
oraz The Band Perry and Zac Brown Band. Tak więc i w tym przypadku 
przemawia do nas historia. I znów wystarczy usiąść wygodnie w fotelu, 
wsłuchać się w te dźwięki i wspominać.

GRZEGORZ TURNAU 
CZAS BŁĘKITU – JAN KANTY 
PAWLUŚKIEWICZ – ANTOLGIA 
vol.5

Składanki zwykle zawierają najlepsze nagrania danego artysty. 
W przypadku tego albumu mamy jednak do czynienia z czymś zupeł-
nie innym. Grzegorz Turnau sięgnął bowiem wyłącznie po swoje piosenki 
z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. To zarazem kolejna płyta w Anto-
logii tego kompozytora.

Turnau i Pawluśkiewicz znają się od 30 lat i co ciekawe piosenkarz ma 
w swym repertuarze piosenki, które kojarzą się z innymi wykonawcami. 
Są w tym zestawie „Motorek” z „Szalonej lokomotywy”, śpiewany niegdyś 
przez Marka Grechutę, który Turnau wykonuje w duecie z kompozytorem. 
Słuchamy pochodzących 
z  wczesnego okresu grupy 
Anawa piosenek „Pomarań-
cze i mandarynki” i „Zadymka” 
skomponowanych do wier-
szy Juliana Tuwima. Jest pio-
senka „Jak linoskoczek”, którą 
z grupą Anawa śpiewał nie-
zapomniany Andrzej Zaucha. 
W duecie z Pawluśkiewiczem, 
Turnau wykonuje również 

„Rattus Norvegicus Song” oraz 
„Plac na Groblach” do tekstów 
Zbigniewa Książka. Z Justyną 
Steczkowską śpiewa „Pio-
senkę dla ptaka”, a z Sebastia-
nem Karpielem Bułecką „Na 
plażach Zanzibaru”.
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Spotykamy się przy okazji zawie-
szenia wiechy na nowym budynku 
Wydziału Historycznego na Mora-
sku. To dla Państwa ważne wyda-
rzenie…

Wręcz przełomowe. Łączy się 
z okrągłym jubileuszem 40-lecia Wy-
działu Historycznego, który święto-
wać będziemy w roku 2015. Wydział 
wędrował w  tym czasie pomiędzy 
wieloma budynkami, tak napraw-
dę nigdy nie przyjmując za siedzibę 
obiektu zbudowano w celach dydak-
tycznych. Działaliśmy w  Collegium 
Novum, następnie w dawnym „domu 
partii”, a przedtem w Collegium Philo-
sophicum przy ulicy Matejki i w Iuridi-
cum. Teraz w końcu mamy gwarancję, 
że  przeprowadzimy się do budyn-
ku wykonanego specjalnie dla nas, 
w którym będą odpowiednie sale dy-
daktyczne, aula z prawdziwego zda-
rzenia z idealną akustyką i salą do tłu-
maczeń symultanicznych.
Czy historyk lepiej czuje się w  sta-
rych murach czy też w nowych?

Gdybyśmy przenieśli się do Col-
legium Maius, to czulibyśmy się tam 
jak w niebie i chyba nigdy byśmy się 
nie wynieśli, ale  decyzje były inne. 
Jesteśmy dumni i  szczęśliwi, że  jest 
tam Wydział Filologii Polskiej i  Kla-
sycznej. Życzymy naszym kolegom 
i przyjaciołom, aby nie pozwolili się 
stamtąd wyprowadzić. To jest abso-
lutnie symboliczne z punktu widze-
nia historii Polski i walki o polskość. 
Na świecie widzimy przecież rozma-
ite instytuty historyczne w nowocze-
śnie zbudowanych kampusach, gdzie 

prowadzi się świetne badania. Moje myśli 
o nowym miejscu są więc jak najlepsze.
Czy studenci i  nauki humanistyczne 
nie powinni zostać jednak w centrum 
miasta i  tworzyć pewien pejzaż, kli-
mat? Czy wyobrażamy sobie Kraków 
bez studentów?

Oczywiście, ja sobie tego nie wyobra-
żam. Poznań w środku wakacji, gdy opusz-
czają go studenci, staje się równie me-
lancholijny i  smutny. Nowa lokalizacja 
powoduje pewną ujmę, jeżeli chodzi o bez-
pośredni kontakt z główną biblioteką, która 
jest drugim ukochanym przeze mnie miej-
scem na świecie, gdzie powstało wiele mo-
ich prac i artykułów, ale bądźmy obiektywni 

– komunikacja między Moraskiem a Mostem 
Teatralnym jest szybka i sprawna. Z drugiej 
strony, nie podzielam tego romantycznego 
poglądu jakoby studenci humanistyki zo-
bowiązani byli do przebywania w centrum 
miasta. Oni i tak mają tam swoje ulubione 
miejsca i będą do nich przyjeżdżać. 
A jednak Instytut Historii Sztuki nie zo-
stanie przeniesiony ze względu na swo-
ją specyfikę… 

Do takich uzgodnień doszło w odręb-
nej uchwale, być może jednak ta sprawa 
wymaga ponownego przemyślenia. 
Mówił Pan podczas uroczystości o Gaju 
Akademosa jaki powstanie na Mora-
sku, gdzie będziecie sadzić platany i za-
praszać do siebie Platona lub choćby 

uczniów jego filozoficznej szkoły. Jeste-
ście gotowi niczym Arystoteles organi-
zować na Morasku przechadzki… czy 
chce Pan wrócić do jednego z głównych 
zadań filozofów, czyli rządzenia pań-
stwem? Idea kapitalna, ale jak to wpro-
wadzić w czyn?

Historycy są u władzy. Premier to hi-
storyk, tak jak i wielu innych zasiadających 
na najwyższych szczeblach instytucji pań-
stwowych. Chciałbym jednak skupić się na 
innych kwestiach. Po pierwsze, zależy mi 
na tym, by zdystansować się do pojęcia 
kampusu. Brzmi ono zbyt wojskowo i ry-
gorystycznie, nie czuć w nim ducha uni-
wersytetu. Takie proste kalki z  języka an-
gielskiego czy niemieckiego nie zawsze 
są trafne. Idea gaju na Morasku pobudza 
wyobraźnię, mamy tu strumień, jak Kefisos, 
warunki glebowe pozwalają sadzić platany. 
Oczywiście jest to swego rodzaju metafo-
ra, ale za nią kryje się pragnienie realnego 
kształcenia młodej inteligencji, która nawet 
jeśli nie będzie przejmować najwyższych 
stanowisk w państwie, to będzie gotowa 
do realnej, porządnej oceny otaczającej 
nas rzeczywistości. Najgorsza jest bowiem 
niewiedza o stosunkach społecznych czy 
strukturach państwa i  byłoby gigantycz-
nym zaniedbaniem, gdybyśmy nie tworzy-
li takich elit, które na czas będą się mogły 
zorientować, co służy demokracji, a co jest 
szkodliwe, co strzeże prawdziwie wysokich 
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wartości humanistycznych, a co jest prze-
ciwko tym wartościom. Po to są humaniści 
na tym świecie.
W  swoim wystąpieniu użył Pan stwier-
dzenia, że  jesteście Państwo w  służbie 
prawdy. Chciałabym to skomentować 
nieco przekornie i populistycznie, że hi-
storia od zawsze poddawana jest mani-
pulacjom, jeśliby przywołać przykład 
kronik Thietmara czy  Długosza – pisa-
nych często na zamówienie i  kształtu-
jących obraz według pewnych intere-
sów – dalej propagandę goebbelsowską 
czy  pamięć państwa postkomunistycz-
nego. Można wspomnieć też o Katyniu, 
który jeszcze niedawno nie istniał w hi-
storycznym pojęciu...

To grzechy jawne i  znane. 
Historycy jako korporacja zawo-
dowa muszą się porządnie ude-
rzyć w pierś i powiedzieć: bywa-
ło rozmaicie. W najtrudniejszych 
czasach ciągle jednak byli ucze-
ni, którzy choć może zbyt cicho, 
ale mówili „tak nie było”. Naszym 
zadaniem jest posługiwać się 
kryterium prawdy, mieć w sobie 
tą nieodpartą chęć, by  ją odkry-
wać i zachowywać. Co więcej, ko-
nieczne jest byśmy mieli w sobie 
odwagę, by  poddać krytyce nie-
prawdziwe hipotezy, które w imię 
doraźnych korzyści forsowali i nawet za-
słaniali swoim autorytetem ci, którzy się 
sprzedali i nie chodzi nam tu o budowa-
nie jakichś obrazów uczestniczenia w dys-
kursie postmodernistycznym, to nie nasza 
droga. 
Wydział Historyczny to jeden z najstar-
szych wydziałów na UAM-ie, proszę 
przybliżyć dzisiejsze status quo…

To bardzo skomplikowany wydział ze 
względu na wielość instytutów i  wielką 
mozaikę prowadzonych kierunków stu-
diów. Największy jest Instytut Historii. Sta-
nowi właściwie, z punktu widzenia sumy 
uczonych i liczby studentów, 50 procent. 
Zawiera w sobie instytuty historii sztuki, 
muzykologii, wschodoznawstwa, etnolo-
gii, antropologii kulturowej oraz prahisto-
rii. Kolejność jest oczywiście przypadko-
wa, a każdy z nich prowadzi co najmniej 
jeden kierunek studiów. Mamy wiele spe-
cjalności i specjalizacji, ciągle próbujemy 
odpowiadać na tradycyjne zapotrzebo-
wanie rynku, kształcąc nauczycieli, nowo-
cześnie wykształconych znawców archi-
wistyki, również tej części, która dotyczy 
elektronicznych mediów. Nie można po-
wiedzieć, że gwarantujemy zatrudnienie, 
ale  dzisiaj nawet przedstawiciele nauk 
przyrodniczych nie dają tej gwarancji swo-
im absolwentom. Badając jednak ich losy, 
wiemy, że znakomita większość naszych 

absolwentów w  krót-
kim czasie znajduje 
pracę. 
Mówił Pan kiedyś 
o  antyhumanistycz-
nej histerii, że promo-
waniu nauk ścisłych 
towarzyszy budowa-
nie wizerunku huma-
nistyki jako fabryki 
bezrobotnych i  że rynek zapłaci za pa-
tent inżyniera… Czy ministerialny „Pa-
kiet dla humanistyki” coś zmieni?

Chciałbym w  to szczerze wierzyć. 
Ministerstwo ogłasza rozmaite progra-
my, w tym także program grantowy, który 
wzmacnia badania w zakresie humanisty-

ki, natomiast dopraszałbym się, by zagwa-
rantować wszystkim wydziałom, nie tylko 
tym humanistycznym, stałe, zrównoważo-
ne finansowanie. Jeśli bowiem widzimy 
ciągłe zmniejszanie budżetu, a pieniądze, 
którymi dysponujemy nie pozwolą na sys-
tematyczne kupowanie książek, dbałość 
o bibliotekę, to po kilku latach okaże się, 
że uzupełnienie tych dziur będzie droższe 
albo zgoła niemożliwe. Grantobiorcy, któ-
rym oczywiście szczerze gratulujemy i ich 
wspieramy, budują drobniejsze, czy też 
wycinkowe biblioteki, mogą, bowiem ku-
pić, z góry zakontraktowane książki, prze-
widziane dla realizacji pewnego tematu, 
natomiast humanistyka tego rodzaju zry-
wów, zwrotów w  lewo, w prawo po pro-
stu nie znosi. Biblioteka jest wielką warto-
ścią i póki co nie zastąpi jej żadna forma 
zdigitalizowana. Poza tym jako humaniści 
chcielibyśmy mieć zagwarantowane finan-
sowanie dostępu do elektronicznych baz 
czasopism i danych. To, co najpierw było 
promocją, dzisiaj stało się formą zbyt drogą, 
aby wszystkie pakiety ze znanymi czasopi-
smami, po prostu kupić, czy też uczestni-
czyć w zakupie baz danych prowadzonych 
przez bibliotekę główną. 

Wracając do zdania, którego się nie wy-
pieram, iż w medialnych wypowiedziach 
polityków mieliśmy do czynienia z  pew-
nego rodzaju histerią antyhumanistyczną, 

potrzeba tu realnie i rzetelnie badać wskaź-
niki zatrudnienia. Obserwuję regularnie 
dane Powiatowego Urzędu Pracy. Nasi ab-
solwenci absolutnie nie zajmują pierwszych 
miejsc wśród bezrobotnych według kryte-
rium zatrudnienia w ciągu kilku czy też kil-
kunastu miesięcy po zakończeniu studiów. 

Plasujemy się zwykle gdzieś w czwartej 
czy piątej dziesiątce. Uważam, że uniwer-
sytet daje wielką elastyczność, szerokie 
horyzonty i pewną umiejętność szybkie-
go dostosowanie się do rynku pracy. Ab-
solwenci mają bowiem liczne umiejętności 
społeczne. Nie mam nic przeciwko temu, 
żeby kierunki politechniczne się rozwija-
ły, ale nawet w strukturze nauk przyrodni-
czych na uniwersytecie widać, że pogoń za 
patentem, albo za pewnymi naukami sto-
sowanymi, może być ryzykownym przecią-
żeniem tego skrzydła, jeżeli nie będzie się 
prowadziło badań podstawowych. Może 
się to wkrótce zemścić po prostu złą struk-

turą wykształcenia.
Czy boi się Pan odhumanizowanego 
świata?

Bardzo!
I sądzi Pan, że jest to możliwe?

Niestety tak. Świat, któremu przypina-
my etykietę znaną jako „Matrix” jest szale-
nie prawdopodobny. Co więcej, już widać, 
że to się w jakimś stopniu dzieje. Zarów-
no nauki psychologiczne jak i twarda me-
dycyna opisują pewne jednostki choro-
bowe, opierające się na braku zdolności 
do nawiązywania odniesień społecznych. 
Dzieciaki, które komunikują się wyłącznie 
przez maile czy internetowe fora, na py-
tanie: „Czy zagrasz w piłkę?”, odpowiada-
ją: „Nie mam czasu, bo jestem online”. Tym 
sposobem siedzimy w domu i ani się nie 
widzimy, ani nie bijemy, nie godzimy, nie 
podajemy sobie rąk, nie czujemy tych emo-
cji. Z punktu widzenia życia społecznego 
jest to bardzo groźne. 
Ilu historyków rocznie wypuszcza wy-
dział?

Liczba z  roku na rok maleje, choć 
w  porównaniu do innych instytutów hi-
storii w Polsce, ciągle jesteśmy w czołów-
ce. Mamy też wysoki wskaźnik przejścia ze 
studiów licencjackich na studia magister-
skie. To jest circa 90 procent, na innych uni-
wersytetach to czasami mniej niż 50 pro-
cent. Właściwie suma licencjuszy prawie 
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pokrywa się z sumą magistrów, którą wypuszczamy po czterech 
semestrach. W ostatnich czasach liczba ta oscylowała nieco po-
nad setkę.
Czy te sto parędziesiąt osób znajdzie zatrudnienie?

Trzeba to rzetelnie zdiagnozować. Ten świat na chwilę obec-
ną nie potrzebuje stu parudziesięciu nauczycieli, ale to nie są tyl-
ko nauczyciele. Przy czym pragnę pochwalić się niezwykle wyso-
ką sławą wykształcenia nauczycielskiego w naszym środowisku, 
gdzie jest odrębny Zakład Dydaktyki Historii, który dzięki posia-
danemu bagażowi doświadczeń uruchamia właśnie specjalizację 
z filologią polską i klasyczną. Trwały rozmowy, aby stworzyć takie 
studia z geografią. Liczę na to, że uda się do nich powrócić. Obok 
tego są tacy, którzy są trochę romantycznie nastawieni i zajmują 
się mediewistyką, tacy, którzy trochę bardziej praktycznie zajmu-
ją się częścią socjologiczno-ekonomiczną, wspomniani już tutaj 
znawcy archiwistyki, specjaliści od wszystkich tajemnic i zaga-
dek, skomplikowanych przepisów, zarówno polskich jak i wyni-
kających ze struktur unijnych. Najśmielej można powiedzieć, że to 
właśnie archiwiści są najbliżej zatrudnienia. Czasami spotykamy 
naszych absolwentów, którzy mówią, że jeszcze nie mają zatrud-
nienia, ale nie spotkałem nikogo, kto pogrążony byłby w bezro-
bociu rzeczywiście długotrwałym. 
Teraz języczkiem u wagi jest umiędzynarodowienie uczelni, 
czy widzi Pan też jakąś szansę dla wydziału w tym pomyśle?

Tak, bardzo się o to staramy. Można powiedzieć, że historia 
uprawiana w Polsce ma w sobie coś atrakcyjnego i z drugiej stro-
ny jakieś granice tej atrakcyjności. Tak więc znawcy historii Euro-
py Środkowej, czy też Środkowo-Wschodniej znajdą wśród moich 
kolegów znakomitych promotorów, zarówno na poziomie magi-
sterskim, jak i doktorskim. Wydział w tej chwili ma ponad dziewięć-
dziesiąt umów z innymi uniwersytetami, które pozwalają wy-
syłać tam naszych studentów w ramach Erasmusa. Po drugie 
prowadzimy w elitarnej skali międzynarodowe studia, Europe-
an Master in Classical Cultures, w tej chwili zawieramy umowę 
z uniwersytetami w Monachium i w Pradze na prowadzenie 
wspólnych studiów doktoranckich o przemianach religijnych 
w Europie w XIX i XX wieku. Oczywiście na poziomie badań to 
moi znakomici koledzy podejmują wspólne działania, które 
skutkują albo książkami albo artykułami, jesteśmy więc obecni 
w tej międzynarodowej strukturze. Wydawało nam się, że spo-
glądanie na wschód, a więc na Rosję, czy też na inne kraje na-
leżące kiedyś do Związku Radzieckiego, będzie jakąś szansą, 
ale w świetle ostatnich dni staje to jednak pod bardzo poważnym 
znakiem zapytania. Pewnie my nie przestaniemy zerkać w tamtą 
stronę, ale polityka może okazać się o wiele silniejsza.
Koniec roku akademickiego za pasem, jaką ofertę przygoto-
wujecie dla nowego narybku?

Ta oferta jest już publicznie znana w wyniku takich procedur, 
jak uchwała rekrutacyjna. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym 
daje pewne kompetencje dobrym uniwersytetom, do których się 
zaliczamy. Mogę zdradzić, że bardzo intensywnie przebiegają roz-
mowy w sprawie uruchomienia kierunku, który połączyłby nas 
z uniwersytetem w Sydney i miałby charakter zarówno obszernie 
zakrojonych studiów humanistycznych, jak i anglistyki nakierowa-
nej na tamtejszą australijską literaturę. Mam nadzieję, że na rok 
akademicki 2015/2016, będziemy gotowi już z konkretnym pro-
gramem studiów.  

fot. Maciej Męczyński-ŻU, Stanisław Wojcieszak

Art of Packaging już od ośmiu lat…  
a „Merkuriusz” od początku z nimi!

Opakowanie na miniaturowe butelki limitowanej edy-
cji Whisky Grant’s, wyprodukowane przez drukarnię Intro-
pak dla CEDC International, zostało zwycięzcą VIII edycji 
konkursu na najlepsze Opakowanie Roku – ART OF PACKA-
GING – Professional. Z kolei w części Debiuty zwyciężyła se-
ria opakowań na części rowerowe CRUEL, autorstwa Mieszka 
Polańskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Obie Perły wśród Opakowań – jedna wyłowiona spośród 
opakowań zgłoszonych przez profesjonalnych znawców sek-
tora przemysłu opakowaniowego, a druga spośród projek-
tów młodych artystów (studentów i absolwentów szkół 
i uczelni wyższych) – zostały zaprezentowane 10 marca 
w Auli Artis Poznaniu, podczas finałowej gali, która jak 
zwykle została pięknie, artystycznie „opakowana”, tym ra-
zem występem tancerzy, akrobatów i wokalistów z łódz-
kiego Teatru Tańca V6.

Ideą konkursu jest promowanie innowacyjności, kre-
atywności oraz konkurencyjności polskich opakowań na 
rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Szukane 
są projekty zarówno młodych artystów, projektantów, 
studentów i absolwentów uczelni, jak i profesjonalnych 
znawców sektora przemysłu opakowaniowego, projek-
tantów, producentów, właścicieli marek.

Więcej informacji na www.artofpackaging.pl

Art of 
Packaging
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BĘDZIE DARMOWY ROAMING
Od połowy grudnia przyszłego 

roku roaming na terenie UE będzie 
darmowy. Dostawcy Internetowi 
nie będą mogli blokować ani spo-
walniać usług dostarczanych przez 
konkurencję ani też blokować treści 
w Internecie, a zezwolenia dla ope-
ratorów będą przyznawane w spo-
sób skoordynowany na terenie ca-
łej Unii.

Parlament Europejski przyjął 
tak zwany pakiet telekomunikacyj-
ny, dzięki któremu rynek usług te-
lekomunikacyjnych w Unii zostanie 
ujednolicony. Za takimi regulacja-
mi głosowało 534 europosłów, 25 
było przeciw, a 58 wstrzymało się 
od głosu.

„Udało mi się doprowadzić do 
tego, że od 15 grudnia 2015 roku 
ceny wszystkich połączeń, w  tym 
transferu danych w roamingu będą 
takie same jak w kraju” powiedziała 
europosłanka Róża Thun (PO/EPL), 
członkini komisji rynku wewnętrz-
nego i ochrony konsumentów w PE, 
która od wielu lat walczy o zniesie-
nie opłat roamingowych.

Parlament Europejski podał 
w  komunikacie, że  europosłowie 
opowiedzieli się za wprowadze-
niem jasnych zasad zabraniających 
dostawcom Internetu promowa-
nia jednych usług kosztem innych. 
Unijny regulator rynku telekomuni-
kacyjnego BEREC ujawnił bowiem, 
że kilku dostawców utrudniało użyt-
kownikom dostęp do Skype’a.

Dostawcy Internetu wciąż 
będą mogli oferować usługi wy-
magające wyższej jakości połącze-
nia, takie jak wideo na żądanie czy 

przechowywanie dużej ilości da-
nych istotnych dla przedsiębiorstw 
w chmurze, pod warunkiem jednak, 
że usługi te nie będą zbytnio obcią-
żały sieci ani ograniczały dostępu 
do usług innych usługodawców ani 
też obniżały ich jakości.

Według komunikatu PE, euro-
posłowie skrócili także listę wyjąt-
ków zaproponowanych przez Ko-
misję Europejską, zezwalających 
dostawcom na ograniczanie lub 
blokowanie dostępu do Interne-
tu. W  ich ocenie, jest to dopusz-
czalne jedynie w przypadku wpro-
wadzenia w życie orzeczenia sądu 
lub zapewnienia bezpieczeństwa 
i  integralności sieci. Jeśli „środki 
zarządzania ruchem” zostają pod-
jęte, muszą być „przejrzyste, nie-
dyskryminacyjne, proporcjonalne” 
oraz „stosowane tylko tak długo, 
jak jest to niezbędne” – zastrzegają 
eurodeputowani.

Już od 1 lipca maksymalna staw-
ka roamingu za minutę rozmowy 
wychodzącej ma wynosić 97 groszy, 
a nie 1,22 zł, za rozmowę przycho-
dzącą 26 groszy, a nie 36, a za trans-
fer 1MB danych 1,02 gr zamiast 2,30. 
Resort przypomina, że PE proponu-
je również ustanowienie zasady „fair 
use”, czyli możliwości ustanawiania 
przez dostawców usług pakietów 
wykorzystywania minut/transmisji 
danych, do wysokości których opła-
ty roamingowe nie będą pobierane. 
Po wykorzystaniu limitu pobierane 
opłaty nie będą jednak mogły być 
wyższe niż te określone w obowią-
zujących przepisach.

HISZPAŃSKI SZPITAL TEŻ 
POSZUKUJE PARTNERÓW 

Platforma Onkologii Szpitala Quiron Torrevieja w Hisz-
panii, we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Murcji 
poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Ho-
ryzont 2020”. Głównym celem jest wdrożenie i dzielenie się 
wiedzą na temat zintegrowanego modelu opieki nad pa-
cjentami onkologicznymi opracowanym przez Szpital Qu-
iron. Model ten mógłby zostać powielony w instytucjach 
partnerskich, co pozwoliłoby na stworzenie europejskiej 
sieci spersonalizowanej opieki nad pacjentami onkologicz-
nymi. Wpływ nowego modelu i wyników leczenia będzie 
mierzony wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Poszu-
kiwani partnerzy to m.in: jednostki opieki klinicznej, firmy 
europejskie specjalizujące się w dziedzinie innowacyjnych 
technologii – badań omicznych stosowanych w onkologii, 
laboratoria specjalizujące się w badaniach farmakokine-
tycznych i farmakodynamicznych, wykonujące rutynowe 
monitorowanie leków przeciwnowotworowych oraz orga-
nizacje specjalizujące się w dziedzinie farmakometrii. 

MŁODZI – WSPÓLNA EUROPA 
DAJE NAM PRZEWAGĘ

Wybory do Parlamentu Europejskiego tuż tuż. Dlatego 
warto wiedzieć co o Europie myślą młodzi. Członkostwo 
w UE daje nam przewagę w erze globalizacji, twierdzi 70 
procent młodych, którzy wzięli udział w badaniu przepro-
wadzonym przez Eurobarometr na zlecenie Parlamentu 
Europejskiego. Wyniki posłużą za bazę dla debat i dyskusji 
podczas młodzieżowego spotkania EYE2014 w Strasburgu. 
Jego głównymi tematami będą: bezrobocie, cyfrowa rewo-
lucja, przyszłość UE oraz europejskie wartości.

Ponad połowa respondentów czuje się wykluczo-
na z życia gospodarczego i społecznego przez kryzys go-
spodarczy. Czterech na dziesięciu młodych Europejczy-
ków dodało, że chciałoby pracować, szkolić się lub uczyć 
w innym państwie UE. Więcej niż jedna czwarta, zmuszona 
była do przeniesienia się za granicę za pracą lub dalszym 
wykształceniem.

Młodzi uważają, że sektor cyfrowy nie oferuje cieka-
wych możliwości rozwoju i  rzadko kiedy jest wymarzo-
nym miejscem pracy. Europejczycy w wieku 16-30 lat nie 
są również przekonani co do roli mediów społecznościo-
wych w procesie demokratyzacji życia publicznego. Dla 41 
procent z nich mogą być one zagrożeniem dla demokra-
cji. 46 procent twierdzi, że przyczyniają się one do popra-
wy sytuacji.

70 procent badanych przyznało, że członkostwo w UE 
dało ich krajowi znaczącą przewagę w erze globalizacji. Dla 
44 procent. głosowanie w wyborach europejskich jest naj-
lepszym sposobem na udział w życiu publicznym w Europie.

Ankietowani przyznali, że Parlament Europejski powi-
nien bronić przede wszystkim praw człowieka (51 proc.), 
wolności wypowiedzi (41 proc.) oraz równości płci (40 
proc.).

W badaniu udział wzięli Europejczycy w wieku od 16 
do 30 lat, pochodzący ze wszystkich krajów członkowskich.

WŁOSKI CHÓR POSZUKUJE 
PARTNERÓW

Chór Pueri Cantores z Veneto we Włoszech poszukuje partnerów do 
projektu „Muzyka i młodzież – nasza przyszłość”, który ma być realizowany 
w ramach programu „Kreatywna Europa”. Celem jest stworzenie Europejskiej 
Szkoły Chóralnej i zapewnienie know-how dla zespołów chóralnych. Orga-
nizowane szkolenia będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 
12 do 20 lat. Będą obejmowały m.in. takie dziedziny jak śpiew, oddychanie 
przeponą, poczucie rytmu, wyrażanie emocji ciałem. Uczestnicy stworzą eu-
ropejski chór młodzieżowy zapewniający rozwój uczniów poprzez ekspe-
rymenty wokalne oraz innowacyjne metody nauczania. Członkowie chóru 
przygotują również operę. Poszukiwani partnerzy to 6 chórów z różnych 
państw UE, które są zainteresowane projektami edukacyjnymi.
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30W  bieżącym roku przypada 30-lecie 
Wydziału Biologii. Jest więc znakomi-
ta okazja do spojrzenia na jeden z naj-
większych i  najlepszych wydziałów 
uniwersytetu. Czego Pan jako Dziekan 
oczekuje po tym jubileuszowym roku, 
czy jakoś szczególnie się do niego przy-
gotowaliście? 

Rok 2014 jest dla nas bardzo ważny za-
równo ze względu na jubileusz, o którym 
Pani wspomniała jak i rozstrzygnięcie kon-
kursu, w którym ubiegaliśmy się o status 
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodące-
go (KNOW). Pierwsze wydarzenie ma wy-
miar okolicznościowy, historyczny i  inte-
gracyjny zarazem, drugie może stanowić 
przełomowy moment w rozwoju wydziału.
Porozmawiajmy zatem najpierw o jubi-
leuszu, zostawiając sobie KNOW „na de-
ser”, ponieważ podejrzewam, że ma Pan 
dla mnie i naszych czytelników niespo-
dziankę. Co ciekawego działo się pod-
czas III Konferencji Naukowo-Dydak-
tycznej Wydziału Biologii, tym razem 
powiązanej ze wspomnianym już jubi-
leuszem.

Konferencja pod patronatem Prezyden-
ta Ryszarda Grobelnego i JM Rektora prof. 
Bronisława Marciniaka odbyła się w dniach 
10-12 kwietnia. Podobnie jak pierwsze dwa 
spotkania w tym cyklu służyła wymianie 
informacji i poglądów na temat współcze-
snych problemów nauki o życiu, a szczegól-
nie tych dyscyplin, które rozwijane są na 

wydziale. W czasie rozpoczynającej konfe-
rencję sesji jubileuszowej mówiliśmy o hi-
storii, teraźniejszości i przyszłości. Cieszę 
się, że mogliśmy o tym dyskutować w obec-
ności licznych gości. Obecni byli m.in.: Wi-
cewojewoda Przemysław Pacia, przed-
stawicielka Prezydenta Poznania, władze 
rektorskie, dziekani większości wydziałów, 
dyrektorzy poznańskich instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk, dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, kilkudziesię-
ciu dyrektorów szkół miasta Poznania i wo-
jewództwa wielkopolskiego, z którymi na 
co dzień współpracujemy. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas byli dziekani wydziału 
oraz emerytowani profesorowie.
Gratuluję…

W  czasie sesji plenarnej wysłuchali-
śmy wykładów znakomitych gości. Prof. 
Aleksander Posern-Zieliński mówił na te-
mat etniczności i tożsamości we współcze-
snej antropologii kulturowej, prof. Marek 
Konarzewski o ewolucji ludzkiej diety, zaś 
prof. Stanisław Karpiński o  naukach pły-
nących z królestwa roślin dla energetyki 
i ekonomii. Drugiego dnia odbyła się nie-
zwykle interesująca dyskusja panelowa na 
temat etycznych i prawnych granic badań 
na zwierzętach i z udziałem ludzi. Zaraz po 
niej – w ramach sesji dydaktycznej z udzia-
łem pani Anny Prange z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej – zastanawialiśmy się nad 
tym jakich kandydatów na studia możemy 
oczekiwać w 2015 roku, wraz z wejściem 

w życie kolejnej „nowej matury”. Celem se-
sji kończącej konferencję było skonfronto-
wanie poglądów na naukę i sztukę przed-
stawicieli obu tych dziedzin. Dyskusja 
momentami była naprawdę bardzo gorą-
ca. Sesja „Nauka-Sztuka” stanowiła zwień-
czenie projektu zatytułowanego „Artyzm 
natury – geneza subtelności. Synergia two-
rzy całość”, zrealizowanego w Collegium 
Biologicum przez studentów Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Ka-
liszu, pod kierunkiem dr Izabeli Rudzkiej. 
Z  przyjemnością zapraszam do obejrze-
nia dzieła, inspirowanego malarstwem na-
skalnym, wykonanego techniką malarstwa 
strukturalnego.
Z  pewnością skorzystam z  tego zapro-
szenia, tymczasem chciałabym nawią-
zać do historii. Wiem, że dzieje biologii 
na uniwersytecie w Poznaniu rozpoczę-
ły się już w 1919 roku…

Rzeczywiście, biologia wykładana była 
najpierw na Wydziale Filozoficznym (1919-
1925), następnie na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym (1925-1951), z przerwą 
spowodowaną przez II wojnę światową, 
i Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (1951-
1984). W ramach tego ostatniego – pow-
szechnie – nazywanego BiNoZ-em – funk-
cjonowały dwa instytuty: Instytut Geografii 
i Instytut Biologii, który w 1984 roku został 
przekształcony w Wydział Biologii. W tym 
samym momencie powstał Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych.

Status KNOW 
na 30-lecie 
Wydziału 
Biologii

Z prof. Bogdanem Jackowiakiem, 
dziekanem Wydziału Biologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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Czym był spowodowany rozdział nauk 
przyrodniczych i  jak prezentował się 
wówczas Wydział Biologii?

Idea utworzenia dwóch wydziałów 
przyrodniczych pojawiła się już w połowie 
lat 70-tych ubiegłego wieku. Jednym z jej 
źródeł był gwałtowny rozwój biologii na 
świecie, przesuwanie się jej punktu ciężko-
ści z badań obserwacyjnych, służących opi-
sowi i klasyfikacji zjawisk przyrodniczych, 
w stronę badań eksperymentalnych, któ-
rych celem jest poznanie mechanizmów 
procesów życiowych. Używając powszech-
nie znanych pojęć można powiedzieć, że 
w programach studiów obok klasycznych 
przedmiotów, takich jak botanika, zoolo-
gia, anatomia, morfologia, fizjologia, bio-
geografia wprowadzone zostały – także 
w Poznaniu – takie przedmioty jak cytolo-
gia, genetyka, biochemia, a nieco później 
biologia molekularna. 

Wraz z  poszerzaniem problematyki 
badawczej oraz spektrum wykładanych 
przedmiotów postępował rozwój kadry 
i  liczby studentów. Już na przełomie lat 
70/80-tych Instytut Biologii spełniał formal-
ne kryteria niezbędne do utworzenia wy-
działu, jednak nie sprzyjała temu ówcze-
sna sytuacja społeczno-polityczna w kraju. 
Dopiero 1 września 1984 roku weszło w ży-
cie zarządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z 2 stycznia tegoż roku 
na mocy, którego został utworzony nasz 
wydział. 31 stycznia Rektor wydał zarzą-
dzenie, w którym określił jego strukturę. 
W skład nowo powstałego wydziału wcho-
dziło 21 jednostek, w tym 18 zakładów na-
ukowych. Zatrudnionych było 123 pracow-
ników naukowych w tym: 15 profesorów, 
28 docentów, 46 adiunktów i 34 asysten-
tów. Na jednym kierunku studiów – biolo-
gii, kształciło się 700 studentów, w tym 410 
stacjonarnych i 290 niestacjonarnych.
Jak Pan Dziekan ocenia to wydarzenie 
z dzisiejszej perspektywy?

Uważam, że był to naturalny proces, 
który umożliwił przyspieszenie rozwo-
ju nie tylko nauk biologicznych, ale tak-
że nauk geograficznych i geologicznych 
na naszym uniwersytecie. Ciągle łączy 
nas wiele wspólnych problemów badaw-
czych i dydaktycznych, ale funkcjonowa-
nie we wcześniejszej strukturze z pewno-
ścią nie byłoby tak efektywne jak w dwóch 
jednostkach podstawowych o randze wy-
działów. Nadal współpracujemy w zakre-
sie badań i studiów, których przedmiotem 

jest środowisko przyrodnicze, np. wspól-
nie prowadzimy studia doktoranckie oraz 
kształcimy studentów kierunku ochro-
na środowiska, razem podejmujemy też 
działania w zakresie monitoringu, ochro-
ny i kształtowania środowiska przyrodni-
czego. Z drugiej strony – o czym już wspo-
mniałem – rozwój biologii na poziomie 
molekularnym, komórkowym i  osobni-
czym zasadniczo rozdziela te dwie gałęzie 
nauk przyrodniczych.
Podczas jubileuszowej konferencji 
prezentował Pan najważniejsze etapy 
w rozwoju wydziału. Czym różni się dzi-
siejszy od tego z roku 1984?

Obecnie podzielony jest na cztery in-
stytuty: Antropologii, Biologii Molekularnej 
i Biotechnologii, Biologii Eksperymental-
nej i  Biologii Środowiskowej, odpowied-
nio posiadające swoje zakłady i pracownie. 
Ważną funkcję spełniają pracownie usy-
tuowane poza instytutami, wyposażone 
w unikatową aparaturę i zatrudniające zna-
komicie przygotowany personel technicz-
ny. Jednostki te wykorzystywane są przez 
wszystkich pracowników Wydziału. Obec-
nie zatrudniamy ponad 200 pracowników 
naukowych, w  tym: 39 profesorów tytu-
larnych, 61 doktorów habilitowanych, 113 
doktorów na stanowisku adiunkta. Od kil-
kunastu lat praktycznie nie mamy asysten-
tów. Kształcimy około 1350-1500 studen-
tów stacjonarnych na czterech kierunkach: 
biologia, biotechnologia, ochrona środo-
wiska i bioinformatyka oraz 200 studen-
tów niestacjonarnych w zakresie biologii 
i ochrony środowiska. Studia stacjonarne 
II stopnia na tych kierunkach prowadzimy 
także w języku angielskim. Od sześciu lat 
wszystkie zakłady i  pracownie zlokalizo-
wane są w jednym miejscu, w Collegium 
Biologicum na Morasku, a był taki okres, 
w  którym zajmowaliśmy nawet kilkana-
ście obiektów w wielu oddalonych od sie-
bie punktach naszego miasta. 
Czy ten imponujący rozwój kadrowy 
i  strukturalny znajduje odzwierciedle-

nie w pozycji naukowej i dydaktycznej 
na arenie krajowej i międzynarodowej?

Z mojej perspektywy taka ocena może 
nie być w pełni obiektywna, dlatego odpo-
wiedzi na to pytanie lepiej poszukać w fak-
tach i opiniach zewnętrznych. Wszystkie 
kierunki studiów – poza „najmłodszym” 
czyli bioinformatyką – przechodziły wie-
lokrotne oceny, najpierw Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej, a następnie Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, uzysku-
jąc zawsze bardzo dobre wyniki. W synte-
tycznym dokumencie PKA podkreśla się 
spełnienie przez nas wszystkich standar-
dów wysokiej jakości kształcenia, wyróż-
niając w szczególności ponadprzeciętny 
poziom infrastruktury dydaktycznej oraz 
dynamiczny rozwój kadry naukowej, za-
angażowanej w kształcenie. W kolejnych 
ocenach parametrycznych jednostek na-
ukowych systematycznie i wyraźnie popra-
wialiśmy nasze miejsce. W ostatniej, prze-
prowadzonej w 2013 roku znaleźliśmy się 
na czwartej pozycji w  grupie jednostek 
biologicznych, ustępując tylko znacznie 
mniejszym, bardziej wyspecjalizowanym 
wydziałom. Jest to efekt dynamicznie ro-
snącej liczby, bardzo dobrych publikacji 
naukowych, a także coraz większej ilości 
krajowych i  międzynarodowych projek-
tów badawczych. Te dwie aktywności są 
ze sobą zresztą ściśle związane i działają 
na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Z jed-
nej strony trudno sobie dzisiaj wyobrazić 
jakieś znaczące wyniki naukowe bez odpo-
wiednio wysokich środków finansowych, 
z drugiej zaś uzyskanie dotacji w trybie 
konkursowym jest możliwe tylko pod wa-
runkiem wykazania się znakomitymi publi-
kacjami. Mechanizm ten działa obecnie na 
wydziale bardzo dobrze co sprzyja umac-
nianiu jego wysokiej pozycji w środowisku 
naukowym. Jej wykładnikiem jest uzyska-
ny właśnie – w konsorcjum z Instytutem 
Chemii Bioorganicznej PAN w  Poznaniu 

– status Krajowego Naukowego Ośrodka 
Wiodącego.

Minister Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska 
wręcza nominację do statusu „Krajowego 
Naukowego Ośrodka Wiodącego” dla 
Konsorcjum Wydziału Biologii UAM 
i Instytutu Chemii Bioorganicznej  
PAN w Poznaniu. 14 maja 2014,  
Park Łazienkowski w Warszawie
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Andrzej Brylak
Szybsze nadejście wiosny mo-

bilizuje nas do wcześniejszej niż 
w ubiegłym roku pielęgnacji ogro-
du. Pierwsze prace to usuwanie 
chorych, suchych, złamanych czę-
ści roślin, które mogą być miej-
scem występowania zarodników 
grzybów chorobotwórczych, bądź 
zimujących form szkodników. Jest 
to okres wykonywania zabiegów 
olejowymi środkami ochrony roślin 
takimi jak Promanal czy Treol. Wy-
konujemy też zabiegi wertykulacji 
trawnika i nawozimy go nawozami 
wapniowymi.

Wszystko wskazuje na to, 
że wiosna zadomowiła się na dobre, 
jednak należy pamiętać o tzw. zim-
nej Zośce (15 maja). Nie należy więc 
się spieszyć z sadzeniem roślin cie-
płolubnych z  rodziny psiankowa-
tych (pomidor, papryka, oberżyna) 
czy z rodziny dyniowatych (ogórek, 
cukinia, dynia). Powinny być siane 
lub sadzone kiedy ziemia jest już 
nagrzana i minął okres występowa-
nia przymrozków.

Żeby ogrody cieszyły nas całe 
lato musimy pamiętać o optymal-
nym karmieniu ich „mieszkańców”. 
Należy stosować nawozy wielo-
składnikowe zawierające azot, fos-
for, potas oraz mikroelementy. 
Bardzo dobre i wygodniejsze są na-
wozy długo działające stosowane 
raz na sezon.

Z  nowych odmian roślin po-
lecam Tulipanowiec amerykański 

„Edward Bursztyn” – forma kulista, 
Klon jawor w odmianie „ESK Sunset” 

– forma o  wielobarwnych liściach, 
Glediczja trójcierniowa „Sunburst” – 
forma o żółtych liściach. Ciekawe są 
również nowe odmiany sosen wol-
no rosnących jak np. Sosna bośniac-
ka „Malinki’.

Zapraszamy do Centrum 
Ogrodniczego  

„Ogród Marzeń”  
przy ul. Kirkora 2 (za stacją BP) 

w Swarzędzu k. Poznania
Pon.-Sob. 8:00 – 20:00
Niedziela 9:00 – 17:00

www.ogrod-marzen.pl 

Rozumiem, że to jest ta niespodzianka, o  której wspo-
mniał Pan kiedy umawialiśmy się na ten wywiad. Proszę 
powiedzieć coś więcej o tym spektakularnym sukcesie.

14 maja br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie ogło-
szone zostały wyniki drugiej edycji konkursu. Zaszczytny tytuł 
laureata w dziedzinie nauk biologicznych uzyskał nasz wydział 
tworzący wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN „Po-
znańskie Konsorcjum RNA”. Razem z dyrektorem IChB – prof. 
Markiem Figlerowiczem miałem zaszczyt odebrania nominacji 
z rąk Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Ko-
larskiej-Bobińskiej. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył 
JM Rektor, oraz przedstawiciele obu jednostek. Wydział Biolo-
gii reprezentowali: prof. Przemysław Wojtaszek – prodziekan 
ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Zofia Szwey-
kowska-Kulińska – dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej 
i Biotechnologii, prof. dr hab. Artur Jarmołowski – z-ca dyrek-
tora tegoż instytutu ds. nauki oraz prof. Mikołaj Olejniczak – je-
den z głównych autorów wniosku.
Co oznacza to wyróżnienie?

Uzyskanie statusu KNOW to ogromny sukces i szansa na 
dalszy intensywny rozwój, a jednocześnie zobowiązanie. Pani 
Minister w swoim liście gratulowała znalezienia się w prestiżo-
wym gronie liderów polskiej nauki. 

W wymiarze materialnym sukces ten oznacza dofinanso-
wanie w wysokości do 50 mln zł w ciągu najbliższych pięciu 
lat. Jestem przekonany, że pozwoli to na jeszcze szybszy roz-
wój zarówno wydziału, jak i naszego partnera w konsorcjum.
Czy już wiadomo, jak zostaną wykorzystane te ogrom-
ne środki finansowe, jakie cele stawia sobie „Poznańskie 
Konsorcjum RNA”?

Cele naszego centrum doskonałości i zadania na najbliż-
sze pięć lat zostały obszernie opisane we wniosku, który zyskał 
uznanie wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy. Najkrócej 
rzecz ujmując, działania podejmowane w ramach tej inicjaty-
wy ukierunkowane będą na głębsze poznanie podstawowych 
mechanizmów procesów życiowych, w których istotną rolę od-
grywa kwas rybonukleinowy (RNA), a także na poszukiwanie 
nowych biotechnologii i metod leczenia chorób dziedzicznych, 
w tym terapii genowych. Uzyskane środki finansowe zamie-
rzamy przeznaczyć m.in. na utworzenie nowych grup badaw-
czych, rozszerzających obecne spektrum naszej działalności 
naukowej, międzynarodowe studia doktoranckie, wspieranie 
wymiany pracowników z czołowymi ośrodkami naukowymi 
świata, organizację konferencji tematycznych i warsztatów, 
a także na dofinansowanie publikacji wyników badań, w naj-
lepszych czasopismach naukowych.
Mam nadzieję, że w następnej rozmowie przybliżymy na-
szym czytelnikom program i działalność KNOW.

fot. Z. Szweykowska-Kulińska, J. Musiał
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W  lutym 1887 r. urzędnik jurysdyk-
cji wojskowej Julius Laue z rodziną prze-
nieśli się z Altony do Poznania i zamiesz-
kali w nieistniejącej dziś kamienicy przy 
ul. św. Marcin. W październiku tego roku 
jego siedmioletni syn Max został przyjęty 
do Królewskiego Gimnazjum im. Frydery-
ka Wilhelma, mieszczącego się w budyn-
ku obecnego III LO im. św. Jana Kantego. 
W 1891 rodzina Laue przeprowadziła się 
do Berlina.

21 lat później, w 1912 r., rozważania 
Maxa Lauego doprowadziły do odkrycia 
zjawiska dyfrakcji promieni Röntgena na 
kryształach. W  następnym roku William 
Henry Bragg i William Lawrence Bragg wy-
kazali, że zjawisko to może przyczynić się 
do poznania atomowej struktury ciał sta-
łych i  tworzących je cząsteczek chemicz-
nych. W 1914 r. Max von Laue (tytuł szla-
checki rodzina uzyskała w  1913) został 
uhonorowany Nagrodą Nobla z fizyki. Jego 
osiągnięcia doprowadziły do burzliwego 
rozwoju współczesnej krystalografii, na-
uki dzięki której poznano strukturę atomo-
wą prawie miliona substancji. Krystalogra-
fia odgrywa obecnie olbrzymią rolę m.in. 
w  projektowaniu i  otrzymywaniu leków, 
nanotechnologii, biotechnologii, synte-
zie nowych materiałów czy poszukiwaniu 
rozwiązań służących ochronie środowiska. 
Aby upamiętnić stulecie wydarzeń, które 
zapoczątkowały współczesną krystalogra-
fię Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowi-
ło rok 2014 Międzynarodowym Rokiem 
Krystalografii.

Badaniem poznańskich losów Maxa 
Lauego w  ostatniej dekadzie ubiegłego 
wieku zajął się fizykochemik, prof. Andrzej 
Więckowski, który dotarł do znajdujących 
się w  Archiwum Państwowym w  Pozna-
niu kilkunastu świadectw szkolnych, księ-
gi wpisów uczniów do gimnazjum i karty 
meldunkowej rodziny Laue. Już wówczas 
pojawił się pomysł uhonorowania pobytu 
w naszym mieście przyszłego wybitnego 
fizyka pamiątkową tablicą. Idea ta odżyła 
ostatnio – zawiązał się komitet pod prze-
wodnictwem prof. Mariusza Jaskólskiego 

z Wydziału Chemii UAM. 11 kwietnia w ra-
mach Międzynarodowego Roku Krysta-
lografii w  III LO w  Poznaniu odbyło się 
sympozjum poświęcone poznańskiemu 
epizodowi w życiu Maxa Lauego. Najważ-
niejszym punktem spotkania było odsło-
nięcie wmurowanej w ścianę szkoły tabli-
cy ufundowanej przez Polskie Towarzystwo 
Chemiczne, którą wykonał artysta rzeź-
biarz Robert Sobociński. W izbie pamięci 
można było zapoznać się z oryginalnymi 
dokumentami, z których wynikało, że Max 
był uczniem niesfornym, o  czym świad-
czą nagany „z powodu nieposłuszeństwa 
i zachowania przed lekcjami”, a jego stop-
nie uległy z czasem poprawie, szczególnie 
w dziedzinie nauk przyrodniczych. W szkol-
nej auli zaproszeni goście omówili konse-
kwencje osiągnięć Lauego w nauce oraz 
przybliżyli sylwetkę naukowca. Max von 
Laue był bowiem nie tylko jednym z najwy-
bitniejszych uczonych XX wieku, lecz także 
prawym człowiekiem, którego niezłomna 
postawa w ponurych czasach Trzeciej Rze-
szy wzbudza podziw i ogromny szacunek. 
Protestował on ostro przeciwko prześla-
dowaniu uczonych pochodzenia żydow-
skiego i skutecznie blokował wybór lidera 

„nauki aryjskiej” Johannesa Starka do Pru-
skiej Akademii Nauk. Po wojnie brał aktyw-
ny udział w procesie denazyfikacji i rekon-
strukcji niemieckich instytucji naukowych.

W  swojej oficjalnej przemowie prze-
wodniczący Międzynarodowej Unii Kry-
stalograficznej prof. Gautam Desiraju pod-
kreślił, że nauka łączy ludzi bez względu na 
pochodzenie, język, narodowość. Chociaż 
od czasów gdy mały chłopiec Max Laue 
był uczniem gimnazjum w Poznaniu zmie-
niały się granice, przetaczały się wojny, to 
być może za kolejne 100 lat niewiele osób 
będzie już o tym pamiętać. Będą jednak 
wspominać wybitnego uczonego, które-
go epokowe odkrycie przyczyniło się do 
wyprodukowania leków przedłużających 
ludzkie życie, wynalezienia materiałów 
bez których nie byłyby możliwe nowocze-
sne osiągnięcia techniki. Dzięki któremu 
zmienia się świat wokół nas. 

Jak  
poznański uczeń 
noblistą został

Kamil Filip Dziubek
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Wjeżdżając do Kórnika prawie na-
tychmiast natykamy się na korki 
związane z  remontami w  centrum 
miasta…

Tak, rozpoczęła się od dawna ocze-
kiwana modernizacja rynku, która bę-
dzie zakończona do końca listopada. 
Jak widać, prace idą szybko i cieszymy 
się, że rynek będzie miał nowoczesny 
wygląd, ale zachowane będą jego hi-
storyczne walory.

Na razie trwa przebudowa insta-
lacji podziemnych. Po pięciu latach 
dyskusji, projektów i przygotowań, in-
westycja ruszyła. Projekt opracował 
główny architekt firmy Modulor Ma-
ciej Soczyński. Na rynku znajdą się 
dwie aleje z grabami, czerwonymi klo-
nami i platanem. Tam gdzie są tak zwa-
ne planty, powstanie podświetlana fon-
tanna. Na placu rynkowym staną lampy, 
ławki, znajdzie się też miejsce dla rowe-
rów. Inwestycja finansowana jest w du-
żej mierze z programu Jessica, czyli z ni-
skooprocentowanej pożyczki (1%).

Realizujemy też inne duże projek-
ty, między innymi kompleks oświatowy 
w północno-zachodniej części gminy, 
modernizujemy gminne drogi. Bardzo 
ważną inwestycją będzie budowa ar-
terii łączącej drogi krajowe numer 433 
z 434. Fragment ten umożliwi wykorzy-
stanie terenów aktywizacji gospodar-
czej w okolicach Żernik. Tymi terenami 
zainteresowani są poważni inwestorzy, 
którzy są skłonni partycypować w reali-
zacji drogi. 
Uczestniczyliście Państwo w  Tar-
gach Turystycznych ITB w Berlinie…

Od kilku lat bierzemy udział w tych 
targach, najważniejszych na świecie 
w  branży turystycznej. Co roku przy-
jeżdża tu ponad 10 tysięcy wystaw-
ców ze 180 krajów i ponad 170 tysięcy 
odwiedzających. Prezentowaliśmy się 
w  ramach stoiska Poznańskiej Lokal-
nej Organizacji Turystycznej. Targi te 
to przede wszystkim możliwość poz-
nania aktualnych oczekiwań i preferen-
cji turystów zagranicznych, wśród któ-
rych przeważają Niemcy. Jak wynika ze 
statystyk, Polskę odwiedziło w  ubie-
głym roku prawie 16 mln turystów 

zagranicznych, z tego 
co trzeci był właśnie 
tej narodowości. Uwa-
żam, iż udział w  tych 
targach to świetna 
promocja Metropolii 
Poznań, w  tym oczy-
wiście również naszej 
gminy.  Hasłem pro-
mującym nasz kraj 
było tym razem: „Move 
Your Imagination”, czy-
li „Rusz wyobraźnią”…

…i  zobacz Białą Damę na zamku 
w Kórniku?

Oczywiście, jak co roku będzie 
można ją spotkać na święcie gminy 

– XXI Kórnickich Spotkaniach z  Białą 
Damą. Impreza odbędzie się w przed-
ostatni weekend maja (23-25.05).

Wybierzemy po raz kolejny Białą 
Damę, która czynić będzie honory go-
spodyni tegorocznej imprezy oraz re-
prezentować gminę przez cały rok. 

W ostatnim dniu „Spotkań” odbę-
dzie się festyn „Gmina Kórnik wylęgar-
nią pomysłów”, który promuje dzia-
łania na rzecz rozwoju i  budowania 
szeroko rozumianego społeczeństwa 
obywatelskiego.
I co jeszcze w maju?

Przez cały maj w Kórniku odbywa 
się wiele imprez. Część już była, 1 maja 
na podzamczu zorganizowaliśmy kon-
cert z okazji wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, a w dniach 1-4 maja trwała 
wystawa poświęcona Jadwidze i Wła-
dysławowi Zamoyskim. Dodatkową 
atrakcją byli śpiewający górale Zainte-
resowanych odsyłam do kalendarium 
na naszej stronie internetowej. 

Jeśli ktoś kocha magnolie, to nie 
może pominąć kórnickiego Arboretum 
przy zamku. Park został założony w XIX 
wieku przez Tytusa i Jana Działyńskich 
i  posiada bardzo bogatą kolekcję 
drzew i krzewów ozdobnych. Zamek to 
nasz największy skarb i jedna z nielicz-
nych dziewiętnastowiecznych rezyden-
cji, w której zachował się wystrój nada-
ny jej przez właścicieli. Można zobaczyć 
tu m.in. rysunek Jana Piotra Norblina 

„Uchwalenie Konstytucji 3 Maja” i wiele 

rodzinnych portretów i pamiątek, cen-
ne rękopisy, dzieła Długosza, rękopisy 
Mickiewicza, Słowackiego i unikatowe 
wydania dzieł Mikołaja Reja i Jana Ko-
chanowskiego. Resztę opowiedzą zam-
kowi przewodnicy.
Niezwykłym przedsięwzięciem jest 
klonowanie najstarszych polskich 
dębów wykonywane w  Instytucie 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku…

Zostały już ścięte i zabrane do la-
boratorium specjalnie wybrane gałęzie 
najstarszych dębów w Polsce. Chodzi 
o  to, aby cenne drzewa nie wyginę-
ły. Proces ich rozmnażania jest bardzo 
skomplikowany, bo kilkusetletnie dęby 
nie ukorzeniają się tak jak inne drzewa. 
Stąd konieczność zastosowania me-
tod mikrorozmnażania w kulturach in 
vitro, czyli ich sklonowania. Badania są 
finansowane przez Dyrekcję General-
ną Lasów Państwowych w Warszawie, 
a wykonywane we wspomnianym In-
stytucie Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk w Kórniku w Pracowni Biologii 
Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej. 
Kierownikiem projektu jest profesor Pa-
weł Chmielarz. 

Z Jerzym
 Lechnerow
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Wjeżdżając  
do Kórnika
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 Dlaczego chcemy sklonować najstarsze dęby w Polsce?
Dęby szypułkowe należą do najokazalszych drzew występują-

cych naturalnie na terenie Polski. Są w stanie osiągać obwód pnia 
(mierzony na wysokości 120 cm) nawet do 10 metrów. Są to często 
pomniki przyrody o walorach nie tylko przyrodniczych, ale też histo-
rycznych i kulturowych. Niektóre najstarsze dęby zamierają samo-
istnie (np. dąb „Czech” w Rogalinie) czy ulegają całkowitemu znisz-
czeniu (np. dąb „Napoleon” w gm. Zabór – najgrubszy dąb w Polsce, 

spalony przez wandali w 2010 r.). Stąd konieczna jest ich 
ochrona.
Dlaczego metoda mikrorozmnażania in vitro?

Tradycyjne sposoby namnażania wegetatywnego 
(ukorzenianie pędów) są w przypadku najstarszych dę-
bów nieskuteczne, a rozmnażanie generatywne nie daje 
możliwości uzyskania klonu, co jest zasadniczym celem 
realizacji tych badań. Stąd konieczność wykorzystania 
sterylnych kultur in vitro. Hodowla in vitro sadzonek z eks-
plantatów (zdrewniałe pędy) pobieranych z 500-800-let-
nich dębów nie jest jak dotąd opisana w literaturze.
Co dalej?

Klony takich dębów, po uzyskaniu odpowiedniej zgo-
dy, posadzone byłyby w Arboretum Leśnego Banku Ge-
nów w Kostrzycy oraz w różnych miejscach w Polsce.
Powodzenie badań

Sklonowanie kilkusetletnich dębów z  wykorzysta-
niem kultur in vitro jest zagadnieniem jak dotąd nie-
rozpoznanym i niezwykle trudnym. Jednak pilotażowe 
doświadczenia przeprowadzone w 2013 r. nad dębem 

„Chrobry” (ok. 760 lat) wskazują na powodzenie takich 
badań. Otrzymano już w kulturach in vitro sterylne pędy, 
które łatwo namnażane są na odpowiednich pożywkach 
agarowych z dodatkiem makro – i mikroelementów, re-
gulatorów wzrostu oraz witamin. Pędy takie jednak trze-
ba jeszcze ukorzenić in vitro na pożywce ukorzeniającej, 
co obecnie dzieje się w ID PAN w Kórniku.
Co planujemy zrobić w bieżącym roku?

W 2014 roku podjęliśmy próby sklonowania in vitro 
najstarszego dębu w Polsce – „Bolesław” liczącego ok. 800 
lat rosnącego na terenie gminy Ustronie Morskie, ponad-
to dębu „Warcisław” (również gm. Ustronie Morskie), dębu 

„Bartek” (gm. Zagnańsk), dębu „Bolko” (gm. Ruda Huta), dę-
bów z Bąkowa (gm. Warlubie), dębów „Lech”, „Rus” i „Edward” 
rosnących w Rogalinie (gm. Mosina) oraz dębu „Dziadziuś” 
(gm. Zaniemyśl). Wiek tych dębów szacuje się na 500 do 
700 lat.
Badania nad kriogenicznym przechowywaniem zaso-
bów genowych najstarszych dębów to dalszy etap ba-
dań w ramach tego projektu

Po opracowaniu w Instytucie Dendrologii PAN w Kórni-
ku odpowiedniej metody kriokonserwacji merystemy pą-
ków kątowych izolowanej z zielonych pędów klonów (ro-
snących in vitro), chcemy je przechowywać w temperaturze 
ciekłego azotu (-196°C) w Leśnym Banku Genów Kostrzy-
ca w Karkonoszach, z którym współpracujemy już od wielu 
lat. Na podstawie badań przeprowadzonych w Narodowym 
Centrum Przechowywania Zasobów Genowych – NCGRP 
w Fort Collins (Kolorado) przewidywana za pomocą eks-
trapolacji długość życia materiału biologicznego przecho-
wywanego w parach ciekłego azotu (ok. – 135°C) mogłaby 
wynosić 500 lat, a w przypadku przechowywania w samym 
ciekłym azocie (-196°C) 3400 lat. Byłoby to podwójne zabez-
pieczenie zasobów genowych najstarszych w Polsce dębów, 
obok sklonowanych sadzonek – pąki przechowywane w cie-
kłym azocie. Najpierw jednak musimy opracować bezpiecz-
ną metodę kriokonserwacji pąków kątowych – to nasze za-
dania na lata 2014-2017. Opracowaliśmy już taką metodę 
dla niezwykle wrażliwych na niską temperaturę nasion dębu, 
teraz przyszła pora na kilkusetletnie genetycznie klony. 

dr hab. Paw
eł Chm

ielarz, prof. nadzw
. ID

 PAN

1-4 maja
wystawa poświęcona Jadwidze i Władysła-
wowi Zamoyskim. Występ górali od godz. 
11:00 – 15:00 w Klaudynówce
10-11 maja
wystawa zbirów Biblioteki Kórnickiej doty-
cząca starodawnych metod leczenia + wysta-
wa sprzętu medycznego starodawnego + po-
miary ciśnienia. 11 maja na trawniku przed 
Zamkiem pokazy ułańskie, amazonki na ko-
niach tańczące kadryla, wszystko z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego
17-18 maja
wystawa zbiorów BK – pamiętniki
24-25 maja
wystawa poświęcona pierwszemu Bibliote-
karzowi BK Kajetanowi Wincentemu Kielisiń-
skiemu, który był również malarzem i rysow-
nikiem. Atrakcją będą studenci ASP malujący 
jego prace na trawniku przed Zamkiem.
31 maja – 1 czerwca
wystawa poświecona Antoniemu Madeyskie-
mu – rzeźbiarzowi i medalierowi. Spuścizna 
po nim znajduje się w zbiorach BK. Atrakcją 
będą pokazy bicia monet (2 złotówka z logo 
BK)

Kalendarium 
majowych imprez:
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Już niebawem, bo 1 czerwca na stadio-
nie Klubu Sportowego „Lipno” w Stęszewie 
odbędzie się Piknik Ekologiczny „Stęszew – 
Tak! Naturalnie!”. Głównym celem imprezy 
jest propagowanie wśród mieszkańców 
gminy postaw i zachowań ekologicznych 
oraz zachęcanie do poszanowania otacza-
jącej nas przyrody. Do współudziału za-
proszono między innymi Nad-
leśnictwo Konstantynowo. Tego 
dnia na jego stoisku każdy bę-
dzie miał okazję porozmawiać 
z  leśnikami na tematy dotyczą-
ce polskich lasów, gospodarki 
leśnej i  łowieckiej. Nie zabrak-
nie również konkursów spraw-
nościowych i zagadek przyrod-
niczych dla najmłodszych oraz 
konkursów wiedzy dla nieco 
starszych uczestników pikni-
ku. Tydzień później, 7 czerw-
ca w  związku z  obchodzonym 
w tym roku jubileuszem 90-lecia 
Lasów Państwowych przy siedzi-
bie Nadleśnictwa Konstantyno-
wo odbędzie się piknik przyrod-
niczy, podczas którego będzie 
można wziąć udział w quizach, 
grach ruchowych i  pogadan-
kach z leśnikami. Tego rodzaju 
imprezy przynoszą wiele korzy-
ści jej odbiorcom – oprócz miło 
spędzonego czasu z  rodziną 

i znajomymi mamy okazję uczyć nasze po-
ciechy odpowiednich postaw w stosunku 
do otaczającej przyrody, sami również mo-
żemy dowiedzieć się wielu ciekawych in-
formacji. Już teraz serdecznie zapraszamy 
do udziału.

Uczestnictwo w piknikach nie jest je-
dyną formą działalności Nadleśnictwa 

w  ramach edukacji przyrodniczo-leśnej. 
W Konstantynowie prowadzone są zajęcia 
dla grup zorganizowanych w ciągu całego 
roku. Uczestnicy mają możliwość przemie-
rzenia ścieżki dydaktycznej „Borówkowy 
Szlak” prowadzącej przez lasy Leśnictwa 
Grzybno. Ci najbardziej wytrwali dociera-
ją do szkółki leśnej, gdzie mogą zobaczyć 

na czym polega praca szkółka-
rza, jak hodowane jest nowe 
pokolenie lasu. Na zakończenie 
spotkania istnieje możliwość 
zorganizowania ogniska. Na-
wet jeżeli pogoda nie dopisuje, 
warto przyjechać na leśne zaję-
cia – można wówczas odwiedzić 
salki edukacyjne: „Kancelarię Le-
śniczego” oraz „Zwierzęta łąk i la-
sów”, posłuchać informacji na 
temat łowiectwa, pracy leśnika, 
zwyczajów zwierząt, spróbować 
rozpoznać gatunki drzew po 
wyglądzie drewna. Niezwykłą 
atrakcją są tablice interaktywne, 
za pomocą których uczestnicy 
zajęć poznają zwierzęta i grzyby 
oraz wsłuchują się w głosy wy-
dawane przez leśnych mieszkań-
ców. Z pewnością nikt nie będzie 
się nudził 

Innym, bardzo chętnie 
odwiedzanym miejscem jest 
plac przy pomniku przyrody 

Naturalnie –  
z przyrodą za pan brat!

Wypuszczanie kuropatw w ramach  
programu restytucji kuropatwy

Katarzyna Pacholczyk
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„Źródełko Żarnowiec” w Leśnictwie Wielka 
Wieś, gdzie oprócz spaceru po okolicy i lek-
cji przyrody można wspólnie spędzić czas 
przy ognisku, wsłuchując się w szumiący 
dookoła las i płynące źródło. 

Bardzo ważnym aspektem edukacji 
leśnej jest przybliżenie społeczeństwu in-
formacji na temat użytkowania lasu i jego 
produkcyjnej funkcji. Niestety coraz czę-
ściej zarzuca się leśnikom, że wycinają lasy, 
przyczyniając się do niszczenia środowi-
ska naturalnego. Nic bardziej mylnego! 
Owszem, Polska znajduje się w gronie kil-
kunastu największych producentów drew-
na na świecie, jednak nie jest to równo-
znaczne z rabunkową gospodarką leśną. 
Zaspokojenie zapotrzebowania ludzi na 
drewno oraz zapewnienie trwałości lasów 
nie są sprzecznymi interesami. Nie zapo-
minajmy, że drewno jest jednym z nielicz-
nych surowców, które są całkowicie odna-
wialne. Drewno w lasach pozyskiwane jest 
w granicach wyznaczonych przez liczne 
badania naukowe, standardy ekologicz-
ne oraz 10-letnie plany urządzenia lasu, 
zatwierdzane przez ministra środowiska. 
O prawidłowo prowadzonej gospodarce 
świadczą przyznane Lasom Państwowym 
międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC. 
W tak modnym obecnie stylu życia „eko” 
drewno jest niezbędnym elementem kon-
strukcyjnym, energetycznym oraz este-
tycznym. Wszyscy na co dzień korzystamy 
z drewna i jego pochodnych. Nawet dzie-
ci w wieku przedszkolnym potrafią wymie-
nić kilka przykładów użycia tego surowca. 
Szacuje się, że drewno ma obecnie około 
30 tys. zastosowań, m.in. w budownictwie, 
górnictwie, przemyśle rolniczym, jako 

materiał do produkcji mebli, papieru, opa-
kowań, instrumentów muzycznych i sprzę-
tu sportowego. Przykłady można by mno-
żyć. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą 
pracownicy Nadleśnictwa starają się przy-
bliżyć uczestnikom zajęć fakty dotyczące 
użytkowania lasu oraz uświadomić społe-
czeństwu, że głównym celem prowadze-
nia gospodarki leśnej jest zachowanie cią-
głości lasów oraz podnoszenie zasobności 
drzewostanów. Starają się również wytłu-

maczyć, że ważnym powodem wycinania 
drzew nie jest dostarczenie wszystkim po-
trzebnego drewna, lecz zachowanie lasów 
dla następnych pokoleń – usuwając drze-
wa dojrzałe możemy w ich miejsce sadzić 
młode pokolenie lasu, które będzie służyć 
naszym następcom. 

Poza prowadzeniem gospodarki oraz 
edukacją przyrodniczą, Nadleśnictwo Kon-
stantynowo podejmuje wiele akcji, których 
głównym celem jest wzbogacanie różno-

rodności biologicznej lasów. 
Do takich działań należy mię-
dzy innymi udział w  ogólno-
polskim projekcie „Zwiększe-
nia możliwości retencyjnych 
oraz przeciwdziałania powo-
dzi i suszy w ekosystemach le-
śnych na terenach nizinnych”, 
której głównym celem jest za-
trzymywanie wód powierzch-
niowo-gruntowych na obsza-
rach leśnych. Podejmowane 
w tym zakresie inicjatywy nie 
tylko wpływają na zwiększe-
nie bioróżnorodności, lecz 

zapewniają bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe i przeciwpożarowe. W wyniku reali-
zacji tego projektu na obszarach leśnych 
Nadleśnictwa powstało 27 małych obiek-
tów retencyjnych – zbiorników wodnych 
oraz budowli piętrzących wodę. Inwesty-
cję zrealizowano dzięki środkom finanso-
wym Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko „Zarządzanie zasobami 
wodnymi i przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska”. 

Inną akcją, w  której Nadleśnictwo 
czynnie bierze udział od 2006 roku, jest 
program restytucji kuropatwy (Perdix per-
dix L.). W ostatnich latach, w wyniku chemi-
zacji i mechanizacji rolnictwa, zmniejszania 
ilości zadrzewień śródpolnych i  nieużyt-
ków, liczebność tego gatunku drastycz-
nie zmalała. Leśnicy oraz członkowie Kół 
Łowieckich chętnie więc przystąpili do 
współpracy, mającej na celu odbudowa-
nie populacji kuropatw poprzez coroczne 
wsiedlenie do  ich naturalnego środowi-
ska. W ciągu ośmiu lat wypuszczono ich aż 
2516. Na bieżąco podejmowane są działa-
nia w celu poprawy warunków życiowych 
tych ptaków, między innymi poprzez sa-
dzenie krzewów i niskich drzewek, reduk-
cję populacji lisów oraz budowę budek 
i podsypów. 

Warto śledzić ciekawostki z życia Nad-
leśnictwa. Jest to możliwe dzięki aktuali-
zowanej wciąż stronie internetowej: www.
konstatynowo.poznan.lasy.gov.pl. Znaj-
dziemy tam wiele ciekawych informacji na 
temat okolicznych lasów, a także działalno-
ści Nadleśnictwa. Zastawka wybudowana w ramach projektu 

„Zwiększenia możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych”
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nie zatrzyma
Parę miesięcy temu zdecydowana 

większość społeczności międzynarodo-
wej zareagowała na rosyjską aneksję Kry-
mu z oburzeniem, nie mając wątpliwości, 
że doszło do złamania prawa międzynaro-
dowego i pogwałcenia terytorialnej 
integralności sąsiedniego państwa. 
Dziś, kiedy rosyjskie służby specjalne 
sieją chaos na wschodzie kraju, a se-
paratyści okupują publiczne budynki 
w Charkowie, Doniecku i Słowiańsku 
już mało kto mówi o Krymie. Choć nikt 
tego oficjalnie nie przyzna, de fac-
to, aneksja półwyspu została uznana 
już za nieodwracalną. Ostatnio zosta-
ło to potwierdzone w Genewie, gdzie 
w podpisanym (i  już nierespektowa-
nym) porozumieniu Krym został po-
minięty i zarówno Stany Zjednoczone 
jak i Unia Europejska zbyły tę kwestię 
milczeniem. Jest jasne, że teraz gra 
toczy się o  południowo-wschodnią 
Ukrainę, najbardziej uprzemysłowio-
ną część kraju, a niedługo być może 
już o  całe jej terytorium… Jak do-
tychczas Putin zdecydowanie tą grę 
wygrywa: Krym jest już częścią Fede-
racji Rosyjskiej, na wschodzie i połu-
dniu kraju panuje chaos a planowane 
na maj wybory prezydenckie są coraz 
mniej prawdopodobne.

Jesteśmy więc w innej, dużo bar-
dziej niebezpiecznej, rzeczywistości 
międzynarodowej niż na początku 
tego roku. Pytaniem zasadniczym te-
raz jest jak daleko sięgają terytorialne 
ambicje Putina? Jedno jest pewne – są 
one niemałe i zakorzenione w dziwacznej 
historiozofii, zarys, której Putin przedsta-
wił podczas swojej 4-godzinnej „rozmowy 
z narodem”. W tym profesjonalnie wyreży-
serowanym spektaklu przypomniał Rosja-
nom, że południowo-wschodnia Ukraina 

to tak naprawdę „Nowa Rosja”, terytorium 
wcielone w skład państwa ruskiego za cza-
sów carskich i z jakiś powodów, „Bóg wie 
jakich” jak to sam określił, przekazanych 
przez komunistów Sowieckiej Republice 

Ukrainy. Włączenie tych terytoriów w skład 
Ukrainy było, zdaniem Putina, równie nie-
sprawiedliwe jak przekazanie Kijowowi 
Krymu przez Chruszczowa w  1954 roku 
(w domyśle, należy naprawić błędy prze-
szłości). Widzowie następnie usłyszeli, że 

po ponad pół wieku kwestia statusu Kry-
mu została jednak wyprostowana i półwy-
sep wraca do „matki Rosji”, choć Putin przy-
znaje, że zgodził się na to z ciężkim sercem, 
w ostatniej chwili zmieniając swoje prze-

mówienie i tylko dlatego, że nie miał 
wyjścia.

Pytany o  to czy podobnie za-
mierza przejąć rzekomo ciągnący 
do Rosji południowy wschód Ukra-
iny, Putin odpowiadał, że absolut-
nie nie, choć oczywiście nie może 
wykluczyć, że nie będzie miał wy-
boru. Warto tutaj przypomnieć, że 
jednym z najczęściej powtarzanych 
przez separatystów haseł jest „Pu-
tin pomóż”. Putin uspakajał dalej, 
że Rosja nie zamierza użyć siły na 
terytorium Ukrainy, ale naturalnie 
ma do tego prawo (nadane przez 
Radę Federacji). W  podobny spo-
sób mówił o  Mołdawii, choć tym 
razem oszczędził swoich historio-
zoficznych wywodów.

Słuchając tych enuncjacji trud-
no nie odnieść wrażenia, że Putin 
nie zamierza się zatrzymać na Kry-
mie i będzie się posuwać tak daleko, 
jak sytuacja mu na to pozwoli. Sła-
bość państwa ukraińskiego i  brak 
zdecydowanej reakcji Zachodu są 
jego sprzymierzeńcami podobnie 
jak ambiwalentne lub wręcz pro-ro-
syjskie nastawienie tzw. wschodzą-
cych potęg: Indii, Chin czy Brazylii. 
Przeszkodą jest postawa społeczeń-
stwa ukraińskiego, które nie wita se-

paratystów kwiatami jak i coraz bardziej 
jednak odczuwalne efekty sankcji i  złej 
atmosfery biznesowej wokół Rosji, która 
powoduje, że międzynarodowe koncerny 
wstrzymują się z decyzjami inwestycyjny-
mi albo wręcz wycofują kapitał z Rosji.

Putin sam się

nie zatrzyma
Marcin Zaborowski

Na zdjęciu autor
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Jednak, jak na razie rachunek zysków 
i  strat wynikających z  tej irredentystycz-
nej przygody, sugeruje Putinowi kontynu-
ację dotychczasowej polityki. Wydaje się, 
że wkalkulował już koszty polityczne i go-
spodarcze wynikające ze sprzeciwu Zacho-
du wobec aneksji Krymu i próby przejęcia 
południowo-wschodniej Ukrainy i skonsta-
tował, że jednak warto. Korzyści są bowiem 
ogromne, popularność bijąca wszelkie re-
kordy, moralne rozbrojenie opozycji – któ-
ra w większości wsparła politykę irreden-
tystyczną – kupienie spokoju społecznego 
w sytuacji spowolnienia gospodarczego, 
a przede wszystkim przejście do historii 
jako prezydent, który jednoczy terytorium 
Wielkiej Rusi.

Poczucie misji jest u Putina tak silne, 
a korzyści na tyle ogromne, że nie wydaje 
się prawdopodobnym, aby prezydent Ro-
sji sam powstrzymał swoje imperialne za-
pędy. To co go może przekonać, to przede 
wszystkim podniesienie bariery kosztów 
kontynuacji, a to będzie możliwe dopiero 

przy bardziej zdecydowanym oporze spo-
łeczeństwa ukraińskiego, skuteczniejszych 
działaniach ukraińskich sił zbrojnych i zde-
cydowanie silniejszych (podważających 
podstawy współpracy gospodarczej z Ro-
sją) sankcjach ze strony Zachodu.

Czy tak się stanie? Czy Ukraina i  Za-
chód zmobilizują się powstrzymując marsz 
Rosji i erozję państwa ukraińskiego? Nie-
stety nie jest to wcale pewne. Ukraina po-
zostaje pogrążona w chaosie, a jej niedo-
finansowane siły zbrojne jak dotychczas 
nie wykazały woli oporu. Zachód, co jest 
truizmem, nie stanowi monolitu. Polska, 
kraje bałtyckie i Skandynawowie najlepiej 
rozpoznają skalę wyzwania i są gotowe po-
nieść koszty wynikające z dalszych sankcji 
(choć to właśnie te kraje są najbardziej na-
rażone na ich negatywne konsekwencje).

Natomiast reszta państw zachodnich 
przeciera oczy i nadal nie może uwierzyć, 
że pomimo inwestowania we współpra-
cę z Rosją przez ćwierć wieku, kraj ten nie 
tylko współpracować nie chce, ale może 

Zachodowi zagrażać. W ogromnej mierze 
wyzwanie rzucone przez Putina ma w isto-
cie charakter wojny psychologiczno-infor-
macyjnej. Przekaz Rosji jest pełen kłamstw 
ale wyraźnie widać, że podobnie jak i „roz-
mowa z  narodem” został przygotowany 
przez sztab profesjonalistów i  profesjo-
nalnie „podany”. Po drugiej stronie mamy 
klasyczną, zachodnią kakofonię – wielość 
głosów i  instrumentów, a  dyrygent nie-
stety na urlopie. Naturalnie zachodnia or-
kiestra jest lepszej jakości i dużo większej 
mocy – problem w tym, że muzycy muszą 
nauczyć się razem grać, a dyrygent musi 
wrócić z urlopu.

Autor jest dyrektorem Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych. W  swojej pracy 
badawczej zajmuje się przede wszystkim po-
lityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, 
Europejską Polityką Bezpieczeństwa i  Obro-
ny oraz problematyką rozszerzenia Unii Eu-
ropejskiej. 
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W Polsce ciągle jeszcze niewiele wiemy 
na temat osteopatii. Proszę wytłuma-
czyć nam, czym jest?

Osteopatia to kompletny system me-
dycznej praktyki, która skupia w  sobie 
przede wszystkim badanie kliniczne, dia-
gnostykę oraz leczenie. Leczenie może być 
krótkotrwałe, ale jeśli chcemy, żeby pacjent 
zachował zdrowie na dłużej wykonuje się 
plan długofalowy. Dziedzina ta zajmuje 
się całym ciałem, podchodzi do niego ho-
listycznie. Najnowsze badania wielokrotnie 
pokazały, że nie można wyodrębniać róż-
nych struktur, bowiem większość funkcji 
organizmu wzajemnie na siebie wpływa.

W  terapii oddziałujemy na struktury 
mięśniowe i tkanki miękkie poprzez ręce. 
Pracujemy za pomocą dotyku, by dostoso-
wać obszary, które według oceny i zebra-
nego wywiadu muszą zacząć działać po-
prawnie. Mówię o dostosowaniu, ponieważ 
osteopatia posiada w swoich założeniach 
trzy podstawowe filary, które czynią ją uni-
kalną. Przede wszystkim zakładamy, że cia-
ło jest jednością, a struktura i funkcja są za-
leżne od siebie. Ponadto organizm posiada 
pewne autolecznicze mechanizmy. Każdy 
z nas posiada wewnętrzną energię, własną 
aptekę, z której organizm korzysta. W za-
leżności od tego, jak pożytkujemy wolny 
czas, co jemy, ile się ruszamy, jakie jest ob-
ciążenie stresowe, mamy tej energii więcej 
lub mniej. Zatem osteopata jakoby nie le-
czy, tylko współuczestniczy w procesie le-
czenia. Daje ciału znaki, gdzie należy pra-
cować, a dalej organizm sam rozwiązuje 
problem. Tym właśnie jest dostosowanie.
Czy jest jakaś korelacja między oste-
opatą a fizjoterapeutą?

Osteopata jest jakby terapeutą pierw-
szego kontaktu. W Polsce nie mamy jeszcze 
takiego zwyczaju, ale w Anglii, która jest 
europejską kolebką w tej dziedzinie, społe-
czeństwo jest już bardziej świadome. Z ja-
kimkolwiek schorzeniem mięśniowo-szkie-
letowym, bądź innym problemem nie idzie 
się od razu do lekarza, tylko do osteopa-
ty. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy szkoleni 
do tego, aby dokładnie wykonać diagno-
stykę oraz badanie kliniczne. Daje nam to 
informację, czy pacjent wymaga naszego 

leczenia, czy należy skonsultować go bądź 
odesłać do innego specjalisty. Zdarzają się 
sytuacje, gdy pacjent przychodzi na przy-
kład ze słabością w nodze. Nie może cho-
dzić, albo utyka. Należy sprawdzić, czy jest 
to problem lokalny, naderwania mięśnio-
wego, czy może dyskowy – pochodzący od 
kręgosłupa. Może się też okazać, że przy-
czyna znajduje się w głowie, może być to 
guz powodujący dysfunkcję górnego neu-
ronu ruchowego i sprawia, że pacjent czu-
je słabość. Dlatego tak istotny jest pełny 
wywiad. Bardzo często ratujemy życie lu-
dziom, którzy mają cukrzycę i nie wiedzą 
o  tym, a  przychodzą do gabinetu z  drę-
twieniem palców, bądź nóg, myśląc, że to 
ból od kręgosłupa.
Jak wygląda diagnozowanie?

Rozpoczynam już, gdy pacjent wcho-
dzi do gabinetu. Obserwuję w jaki sposób 
się porusza, jak wygląda, gdyż to może 
wskazywać na różne bóle. Później pytam 
o dolegliwości obecne oraz te z przeszło-
ści, o zabiegi operacyjne, urazy, wypadki. 
Pytam też o sprawy, które mają związek 
ze stresem. Ustalam w jakich warunkach 
pracuje, jak się odżywia, czy w rodzinie 
były jakieś poważne choroby, ponieważ 
geny mogą predysponować do zaburzeń, 
albo chorób systemowych, ujawniających 
się pod wpływem czynnika stresowego. 
Później przeprowadzam badanie klinicz-
ne. Zawierają się w nim testy ruchomo-
ści odcinków, które wcześniej przykuły 
moją uwagę. Najpierw wykonuje się te-
sty aktywne, później bierne. Następnie 
przeprowadzam testy specjalne, które są 
dobrane pod kątem danego problemu. 
W przypadku ostrego stanu dyskowego 
z promieniowaniem bólu do nogi wyko-
nuje się testy różnicujące, czy problem 
tkwi w dysku, czy w  innych strukturach 
ciała. Przede wszystkim musimy zacho-
wać bezpieczeństwo. Można powiedzieć, 
że osteopatia jest medycyną etiologiczną, 
ponieważ interesuje nas dojście do przy-
czyny problemu. W  klasycznej medycy-
nie leczy się jedynie objawy. Do nas przy-
chodzą często pacjenci, których problem 
jest ukryty głęboko. Można skarżyć się na 
ból barku, a gdzieś w odległym rejonie 

mieć dysfunkcję, przez któ-
rą w trakcie ruchu cały czas 
mięśnie źle się napinają i do-
chodzi do przeciążenia w ob-
rębie odcinka piersiowego.
A  co ze skrzywieniami krę-
gosłupa, czy jest możliwe 
ich wyleczenie?

Istnieją dwa typy skrzy-
wień kręgosłupa. Pierwsze 
to skoliozy strukturalne, naj-
częściej idiopatyczne, czyli 
o nieznanym podłożu. Nie je-

steśmy w stanie ich wyleczyć, ale w dużej 
mierze poprawiamy jakość życia pacjenta. 
Bardzo często mamy do czynienia z dru-
gim przypadkiem, czyli ze skoliozami 
funkcjonalnymi. Są spowodowane wcze-
śniejszymi problemami kręgosłupa, albo 
nienaturalnym ruchem, który mogą wywo-
łać np. funkcjonalne różnice nóg. Podczas 
pracy na strukturach: mięśniach, tkankach 
miękkich i wiązadłach można je wyrównać. 
Nie należy tego mylić z różnicą struktural-
ną, powstającą w wyniku złamania, które 
spowodowało różnicę w kościach. Wtedy 
przyczyna tkwi w budowie, kość jest krót-
sza i  trzeba dostosować podkładkę do 
obuwia. W tym miejscu znowu łączymy się 
z innymi profesjami, które mogą nam być 
pomocne.
Czy te wszystkie metody leczenia doty-
czą człowieka w każdym wieku?

Tak, osteopatia daje największe spek-
trum działania w obrębie tzw. ramki ciała. 
Oprócz dorosłych możemy pomóc dzie-
ciom, nawet tym nowonarodzonym.
Takim maleństwom?

Oczywiście. W skrócie powiem, że prze-
bieg ciąży ma wpływ na poród. W trakcie 
ciąży powiększa się brzuch, a narządy są 
w  innym ułożeniu. Ciało wydziela hor-
mony, mające za zadanie rozluźnić układ 
mięśniowo-więzadłowy żeby mogło dojść 
do rozszerzenia miednicy podczas poro-
du. Wszystko „w środku” staje się luźniej-
sze, bardziej podatne na urazy. Nawet 
zwykły poród, niesie ze sobą często spore 
problemy, ponieważ noworodek przecho-
dząc przez miednicę mamy napotyka wie-
le sił które uciskają różne miejsca. Dziecko 

Leczyć 
holistycznie

Z fizjoterapeutą, osteopatą Krzysztofem
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może być nieodpowiednio ułożone. Naj-
częściej pracujemy z obszarem podpoty-
licznym, ponieważ tu wychodzą główne 
nerwy czaszkowe. Deficyt w dostarczaniu 
informacji poprzez te nerwy może spowo-
dować takie problemy niemowląt jak: kolki, 
częsty płacz, rozdrażnienie, zdenerwowa-
nie czy problemy ze ssaniem. Jeśli chodzi 
o ciężarne kobiety, to praca z dnem mied-
nicy, z mięśniami miednicy czy z kręgosłu-
pem może przynieść ulgę w różnego ro-
dzaju bólach, które przed ciążą nie były 
odpowiednio wyleczone.
Ma Pan też własną teorię na temat mi-
gren?

Zaczyna się od skurczu naczyń krwio-
nośnych w  mózgu. Następnie dochodzi 
do ich rozkurczenia, czyli wazodylata-
cji. Powstaje wówczas duża toksyczność 
w obrębie układu krwionośnego mózgu. 
My, osteopaci, pracujemy przede wszyst-
kim nad odpowiednim dostarczaniem krwi 
do mózgu, jej drenażem, a co za tym idzie 

– ze wszystkimi strukturami, które mogą 
powodować blokady. Dysfunkcje mięśni 
i blokady stawowe mogą powodować za-
burzenia odpływu krwi. Żyła szyjna, która 
drenuje od 80 do 90 procent krwi z głowy, 
wychodzi przez otwór szyjny w czaszce, za-
tem jest to niezwykle ważny obszar. Nie le-
czymy migreny w znaczeniu jednostki cho-
robowej, ale poprawiamy to, co może na 
nią wpływać, co sprawia, że pacjenci na-
prawdę odczuwają ulgę.
Czy to właśnie zawiera się w  terapii 
czaszkowo-krzyżowej?

Również, jest ona głównie wykorzy-
stywana w leczeniu niemowląt oraz dzie-
ci, ale  także dorosłych. Jest ona niezwy-
kle delikatna, nieinwazyjna. Wymaga 
dużych umiejętności, przede wszystkim 

palpacyjnych. To co dzieje się w układzie 
kostno-szkieletowym poniżej głowy, po-
dobnie wygląda w czaszce, ale jest delikat-
niejsze, mniej wyczuwalne. Można działać 
w zakresie czaszki, jeżeli pacjent zgłasza 
problemy neurologiczne, drętwienie twa-
rzy, czy problemy z  zapaleniem ucha. 
Bardzo często u dzieci występuje zapale-
nie ucha, które jest problemem wynikają-
cym z zablokowania, nieprawidłowych na-
pięć w obrębie trąbki Eustachiusza.
Czy te same problemy mogą dotyczyć 
popularnego schorzenia, jakim są szu-
my w uszach?

Tak, tylko trzeba rozróżnić czy szum 
jest pochodzenia mechanicznego, czy nie 
doszło do jakiegoś urazu z powodu głośnej 
muzyki, infekcji albo przez operację lub 
zabieg. Jeżeli jest to wykluczone, można 
podjąć leczenie. Bardzo często przyczyną 
są restrykcje, blokady, o których wcześniej 
wspomniałem. Żyła szyjna przebiega bli-
sko kości skroniowej, jeżeli istnieje blokada 
organizm musi mocniej pompować krew 
do mózgu oraz mocniej ją drenować z mó-
zgu. Częstym efektem nasilonego przepły-
wu krwi w żyle szyjnej jest szum.
Czy są przeciwwskazania dla leczenia 
osteopatycznego?

Takie, jakie w większości uznałaby kla-
syczna medycyna, czyli wszelkie ostre sta-
ny patologiczne jak np. tętniak czy choroba 
nowotworowa oraz stany, które wymaga-
ją niezwłocznej interwencji specjalisty 
lub choroby, o  których pacjent nie wie, 
a my diagnozując je często ratujemy życie. 
Na przykład niezdiagnozowana i nieleczo-
na cukrzyca może doprowadzić do utraty 
wzroku
Jak to się stało, że zainteresował się Pan 
tą dziedziną?

Zaczynałem oczywiście od fizjotera-
pii, ponieważ w naszym kraju, żeby rozpo-
cząć studia osteopatyczne należy mieć już 
medyczne wykształcenie wyższe. W Polsce 
nie ma jeszcze macierzystej szkoły, która 
nauczałaby w  trybie dziennym, dlatego 
dostępne są jedynie zaoczne studia po-
dyplomowe cztero lub pięcioletnie, prze-
znaczone dla osób, które posiadają już 
podstawową wiedzę medyczną, ponieważ 
program jest stricte nastawiony na część 
diagnostyczną, na wiedzę o leczeniu róż-
nych dolegliwości, podejściu do pacjenta 
oraz zrozumieniu zależności które mają 
miejsce w organizmie, a nie na powtarza-
nie podstawowych zagadnień anatomicz-
nych. Dowiedziałem się o  osteopatii od 
znajomych, którzy interesowali się tym te-
matem, a potem sam poszedłem na takie 
studia.
Ale oprócz wspomnianego wykształ-
cenia posiada Pan również certyfikat 
szkół angielskich…

Tak. Wybrałem Europejską Szkołę Oste-
opatii. To prestiżowa placówka, rozpozna-
walna na całym świecie. Jej ogromnym 
plusem był fakt, że co roku jeździliśmy na 
dwutygodniowe seminarium wakacyjne. 
Tam mieliśmy zajęcia z osobami zasłużony-
mi dla medycyny, które obecnie nie opusz-
czają już granic Anglii.
Czy w  Poznaniu jest dużo gabinetów 
oferujących leczenie osteopatyczne?

W  skali kraju zdecydowanie tak. 
Zapewne jesteśmy w  pierwszej trójce. 
Z Poznania wywodzą się ludzie, którzy za-
czynali rozpowszechniać tę wiedzę na na-
szym rodzimym gruncie.

Kontakt z  Krzysztofem Gołębiewskim: 
tel. 791 292 659
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 Trzydziestu sześciu przedstawicieli samorzą-
dów powiatowych i  gminnych, Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w  Poznaniu, Polskiego Związku Wędkarskiego, 
Związków Spółek Wodnych, organizacji pozarządo-
wych, poznańskich uczelni i Lasów Państwowych, 
zapoznało się z wynikami prac, które służyły roz-
wiązaniu lokalnych problemów z wykorzystaniem 
formuły lasu modelowego. Tłem całej dyskusji były 
problemy związane z funkcjonowaniem sieci Natu-
ra 2000, która mimo zaawansowanego stanu wdro-
żenia w naszym kraju wciąż przynosi wiele sytuacji 
konfliktowych na poziomie lokalnym. 

 Zasadniczą kwestią, na której skoncentrowa-
no się w ramach projektu było rozwiązanie wybra-
nych problemów w obszarze Natura 2000 Dolina 
Wełny. W pierwszej kolejności podjęto trud ziden-
tyfikowania istotnych punktów zapalnych, dalej 
przeprowadzenia ich dokładnej analizy i w konse-
kwencji zaproponowania konkretnych rozwiązań 
dla wybranych zagadnień. Podczas spotkania za-
prezentowano szczegółowe wyniki ekspertyzy do-
tyczącej stanu hydromorfologicznego rzeki Flinty 
oraz diagnozę stanu środowiska przyrodniczego 
w przedmiotowym obszarze Natura 2000. Okaza-
ło się, że zaangażowanie wszystkich zainteresowa-
nych stron daje realne szanse na rozwiązywanie 
narastających sporów. W przypadku rzeki Flinty 
udało się osiągnąć daleko idący konsensus w kwe-
stii zrównoważenia potrzeb ochrony przyrody, rol-
nictwa i leśnictwa. To pierwszy krok do właściwie 
pojmowanej partycypacji społecznej oraz plano-
wania zintegrowanego, które są domeną rozwinię-
tych demokracji. 

 Ponadto zaprezentowano główne wnioski ja-
kie wypływały z analizy barier we wdrażaniu i za-
rządzaniu siecią Natura 2000 oraz implementacji 
konwencji krajobrazowej w  Polsce. Jak wynika 
z przytoczonego dokumentu, krajobraz w Polsce 
nie jest chroniony, a świadomość społeczna w tym 
zakresie jest bardzo niska. Podstawą do właściwe-
go kształtowania krajobrazu powinien być dia-
log społeczny i zaangażowanie stron. Planowanie 
w krajobrazie powinno uwzględniać szczegółowo 
rozpoznane oczekiwania społeczne i wyzwania 
cywilizacyjne. Wdrożenie zapisów konwencji do 
prawa polskiego to trudne wyzwanie, przed jakim 
obecnie stoi Polska. 

To nie jedyny dorobek RDLP w  Poznaniu 
wypracowany w  ramach projektu Bałtycki Kra-
jobraz. W  obszarze Natura 2000 Dolina Wełny 

przeprowadzono 
szczegółową inwen-
taryzację łąk w celu 
weryfikacji dotych-
czasowych danych 
o  tym obszarze. 
W  Nadleśnictwie 
Karczma Borowa 
przeprowadzono 
ankietę weryfikującą oczekiwania społeczne doty-
czące turystycznego zagospodarowania lasu. Uzy-
skane wyniki mają charakter uniwersalny i mogą 
stanowić podstawę dla podejmowania decyzji 
w przyszłości w tym zakresie. Z kolei w Nadleśnic-
twie Taczanów przygotowano koncepcję monito-
ringu hydrologiczno-środowiskowego w uroczy-
sku Las Taczanowski. 

Jednym z  filarów koncepcji lasu modelowe-
go jest szeroko rozumiane partnerstwo, a także 
dobrowolne zaangażowanie stron w  działania 
na poziomie lokalnym. Dlatego najważniejszym 
z punktu widzenia tej koncepcji i projektu Bałtycki 
Krajobraz jest fakt, że jedenaście instytucji, których 
przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, podpi-
sało oficjalny list intencyjny popierający tego typu 
działania. Podpisanie tego dokumentu jest wyra-
zem chęci wspólnego kontynuowania prac nad 
rozwiązywaniem innych problemów w  rejonie 
Obornik i dążeniem do członkostwa w Międzyna-
rodowej Sieci Lasów Modelowych.  

 Czy jest szansa na  
las modelowy 
w Polsce?

 Projekt Bałtycki Krajobraz dobiega końca. 24 m
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Badania możliwe są dzięki funduszom eu-
ropejskim. Z okazji dziesiątej rocznicy przystą-
pienia Polski do UE zorganizowano 7 maja Dni 
Otwarte na Wydziale Nauk o Żywności i Żywie-
niu, podczas których chwalono się stanem prac 
nad nową żywnością bioaktywną o zaprogra-
mowanych właściwościach prozdrowotnych. 
Brzmi może nieco tajemniczo, ale  naukowcy 
zapewniają, że jest przede wszystkim zdrowa 
i smaczna.

Celem projektu jest opracowanie linii pro-
duktów spożywczych ograniczających zachoro-
walność na choroby cywilizacyjne. Na przykład 
w przypadku osób otyłych w produktach wyko-
rzystywany jest głównie ekstrakt z żółtej herbaty 
oraz z morwy, a porcja dzienna produktów z jej 
zawartością to niecałe 30 dag, do tego niepełna 

„bioaktywna” szklanka płynu. Koszt wytworzenia 
tylko 11 zł! Czyż nie warto? Obniży to obciążenia 
finansowe państwa związane z ochroną zdrowia, 
a także poprawi jakość życia społeczeństwa. Do-
datkowo wzbogaci ofertę rynkową i eksporto-
wą polskiego przemysłu spożywczego i zwięk-
szy jego międzynarodową konkurencyjność.

„Rozpoczęliśmy badania w  2010 roku od 
sprawdzania preferencji konsumentów jakie 
produkty chcieliby spożywać – mówi profesor 
Korczak. Badaliśmy też wrażliwość sensoryczną 
osób, dla których chcieliśmy skierować tę żyw-
ność. Testowaliśmy kilkadziesiąt różnych surow-
ców bogatych w związki bioaktywne, uprawia-
nych w Polsce. Importowana była tylko herbata 
żółta. Cześć naszych prac dotyczyła separacji, 
oczyszczenia, badań właściwości fizycznych, 
chemicznych, sensorycznych, reologicznych, 
aby można było komponować nową żywność. 
Ważne było też sprawdzenie bezpieczeństwa 
tych preparatów. Opracowaliśmy kilkadziesiąt 

produktów, wyprodukowaliśmy je w skali prze-
mysłowej i wykorzystujemy w tej chwili w ba-
daniach żywieniowo-klinicznych. Mamy już po-
nad dwadzieścia zgłoszeń o przyznanie patentu. 
Czeka nas opracowanie strategii wprowadzenia 
produktów na rynek”. 

O tym co jeść by żyć zdrowo, o rzadko sto-
sowanym w naszej kuchni jarmużu, a także na 
nowo odkrytej gryce opowiadali w cyklu przy-
gotowanych wykładów naukowcy z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego.

Rektor uczelni profesor Grzegorz Skrzypczak, 
który powitał zebranych gości podkreślił, że „ba-
dania prowadzone w ramach tego projektu mają 
oddźwięk praktyczny. Pozwalają na wzbogace-
nie uczelni o konkretne wyposażenie w apara-
turę naukową”, którą mieliśmy okazję zobaczyć 
podczas prezentacji w  laboratoriach, m.in. ko-
morę Bod Pod obliczającą poziom tkanki tłusz-
czowej czy zestaw do suszenia mikrofalowego 
w obniżonym ciśnieniu z efektem „nadmuchania” 

– tzw. puffingu, dzięki któremu rodzynka przeisto-
czyła się w chrupiącą łakoć.  

Prozdrowotne 
smakołyki

Dla cukrzyków – jogurt owocowy z ekstraktem z morwy, sok 
z aronii z lnem, ciastka owsiano-gryczane z insuliną, dla tych 
z nadwagą – owsianka czekoladowa czy kisiel z ekstraktem her-
baty żółtej, makaron z dodatkiem pokrzywy, dla nadciśnieniow-
ców napój jabłkowo-porzeczkowy z jarmużem i chrupki z na-
sion bobu z ziołami, a dla cierpiących na „nieswoiste zapalenie 
jelit” prowadzące do anemii – kisiel morelowy z ferrytyną czy 
zupa krem z sokiem ziemniaczanym. To tylko niektóre z proz-
drowotnych smakołyków serwowanych przez zespół profesora 
Józefa Korczaka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
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W ostatnim wydaniu „Merkuriusza” pre-
zes Marian Pankowski z Gałopolu chwalił 
się, że spółka kupiła włoską jakość. Zapro-
szeni na uroczyste otwarcie dwóch nowo-
czesnych obiektów inwentarskich – obory 
oraz pierwszej w Polsce hali udojowej z li-
nią doju ćwiartkowego, byliśmy świadkami 
symbolicznego przecięcia wstęgi.

Modernizacja zastosowana w obiektach 
inwentarskich pozwoli nam w krótszym cza-
sie uzyskać wyższą wydajność i  wydłużyć 
okres użytkowania krów w stadzie. Całość 
rozwiązań zastosowanych w gałowskim sek-
torze bydła pozwoli spółce zredukować kosz-
ty produkcji mleka i usprawnić pracę.

Jesteśmy przedsiębiorstwem ze stupro-
centowym udziałem Skarbu Państwa w nad-
zorze właścicielskim Agencji Nieruchomości 
Rolnych i spółką strategiczną z grona czter-
dziestu jeden w Polsce. Prowadzimy hodowlę 
bydła mlecznego, mięsnego oraz koni, w tym 
konika polskiego jako hodowlę zachowaw-
czą oraz stado ogierów siedmiu ras. Prowa-
dzimy również działalność rolniczą związaną 
z uprawą i nasiennictwem zbóż.

Zajmujemy się też działalnością szkole-
niową, przyjmujemy liczną grupę studentów 
z uczelni warszawskich i poznańskich oraz, 
co ciekawe, w ubiegłym roku kilka osób z Ni-
try. W tym roku mamy dwudziestu pięciu stu-
dentów. Przeszło to nasze najśmielsze oczeki-
wania. Spółka liczy 3360 ha, w tym 3026 ha 
gruntów ornych.

Organizacyjnie jesteśmy podzieleni na 
pięć zakładów rolno-hodowlanych: Gało-
wo wraz z folwarkami Jastrowo i Śmiłowo, 
Gaj Mały z mieszalnią pasz oraz folwarkiem 

Obrowo, Lipnica, Przyborówko i Sieraków – 
Stado Ogierów.

Najważniejsza jest dla nas hodowla 
bydła mlecznego. Posiadamy 2060 sztuk, 
w tym 772 krowy. Jedną z podstawowych 
i  najczęściej obserwowanych patologii 
w hodowlach bydła mlecznego jest masti-
tis, czyli ostre zapalenie gruczołu mleko-
wego. To najpoważniejsza przyczyna strat 
finansowych w produkcji. Do niedawna in-
strumentem w  rozpoznaniu mastitis było 

„fachowe oko dojarza”. Dzisiaj technologia 
śpieszy pomocą hodowcom dostarczając 
sprawdzony i wydajny system do automa-
tycznego wykrywania stanów zapalnych 
i  zapobiegania mieszaniu się zdrowego 
mleka z zakażonym.

Spółka prowadzi też zaawansowane ba-
dania genomiczne, przy akceptacji Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i  Producentów 
Mleka, grant dostaliśmy z Uniwersytetu Tech-
niczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Mamy 
już prawo używać buhajów genomowych, do-
dam, że siedemdziesiąt pięć zwierząt zostało 
przebadanych gnomicznie w Stanach Zjedno-
czonych, w części są to jałówki przeznaczone 
do zabiegów embriotransferów. Zakupiliśmy 
też jedenaście zarodków od czempionki ho-
lenderskiej, przygotowujemy w tej chwili bior-
czynię żeby embriotransfer wypadł jak najle-
piej. Jest to górna półka zarodów, hodowla 
w Gałowie nabrała impetu.

Tak przedstawił swoją firmę witając go-
ści prezes Pankowski. 

Przybyli tłumnie przedstawiciele par-
lamentu, władz wojewódzkich i lokalnych, 
współpracujących firm i wiele znakomitych 

osób sprzyjających tej dynamicznie rozwi-
jającej się firmie. 

Generalny Manager firmy Milkline, 
Matteo Ratti, podziękował za wprowadze-
nie firmy na polski rynek, mówiąc, że nie 
mogli wyobrazić sobie lepszego startu. Po-
chodzą z Emilii-Romanii – rejonu o rozwi-
niętej tradycji produkcji mleka, skąd po-
chodzi najpopularniejszy i najwspanialszy 
włoski ser – parmezan. 

Aby można było mówić o udanym roz-
woju firmy potrzeba kilku szczęśliwie skła-
dających się elementów. Jednym z  nich 
jest lider z wizją, wytrwałością w dążeniu 
do celu i umiejętnością kierowania ludźmi. 
Takim menadżerem z prawdziwego zdarze-
nia został okrzyknięty prezes Marian Pan-
kowski, który odebrał zasłużone gratulacje 
i życzenia pomyślności. 

         Świętowanie w  Gałopolu

Goście z Włoch w komplecie
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Jazzowe nuty

W programie klubu Blue Note, jak zwykle 
nie zabraknie propozycji dla miłośników in-
nych gatunków muzycznych. Miłośnicy 
poezji śpiewanej nie mogą przegapić kole-
jnego koncertu formacji Cisza jak ta (1 czer-
wca), dla zwolenników bluesa zaśpiewają: 
legendarny zespół Savoy Brown (11 maja) 
oraz Bąkowski/Kowalewski Blues Duo 

(20 maja), a  lubiący 
piękne głosy koniec-
znie muszą się wybrać 
na koncerty: Mateusza 
Krautwursta (30 maja), 
amerykańskiej song-
writerki Zoe Boekbind-
er i polskiego zespołu 
Maja Olenderek An-
samble (4 czerwca), 
czy mieszkającego 
w  Polsce portugal-
skiego pieśniarza fado 

– Joao de Sousa, który 
wystąpi ze swoim 
zespołem Fado Polaco 
(21 czerwca).

Wojciech Karolak to przykład art-
ysty jazzowego, który znany i  lubiany 
jest nie tylko przez fanów muzyki im-
prowizowanej. To ceniony aranżer, sakso-

fonista i pianista, znany przede wszyst-
kim jako wirtuoz organów Hammonda 
(chociaż zaczynał od gry na saksofonie 
i fortepianie). Jednocześnie jest wielkim 
erudytą i gawędziarzem, którego cechu-
je skromność z towarzystwem specyfic-
znego poczucia humoru. Wywołany na 
bis podczas Jazz Jamboree ’98 poprosił 
śpiewającą jego teksty 
Ewę Bem, by przekazała 
publiczności: „nic nie 
przygotowaliśmy, bo nie 
wiedzieliśmy, że będzie 
się podobać”.

W  klubie Blue Note 
wystąpi na zakończenie 
sezonu jazzowego 27 cz-
erwca. Towarzyszyć mu 
będą trębacz Jerzy Małek, 
saksofonista Tomasz Grze-
gorski oraz perkusista 
Arek Skolik. 

Po kilkumiesięcznej przerwie pow-
raca edukacyjny cykl Nowi Mistrzow-
ie. To otwarte koncertowe spotkania 
z młodymi zespołami i muzykami – lau-
reatami najważniejszych krajowych 
i  zagranicznych konkursów jazzowych. 
Każdy koncert w ramach cyklu poprzed-
zony jest warsztatami dla młodych 
muzyków, a  potem następuje wspólne 
jam session. W maju (12.05) gospodarza-
mi spotkania z Nowymi Mistrzami będzie 
poznańska formacja SkieBieDieBie, nato-
miast w czerwcu gościć będziemy zespół 
złożony z synów znanych muzyków jaz-
zowych – Piotra Schmidta (trąbka), Jac-
ka Namysłowskiego (puzon), Gabriela 
Niedzieli (gitara) i Tomasza Wendta (sak-
sofon). Wspólnie z nimi grają Michał Kap-
czuk (kontrabas) i  Arek Skolik (perkus-

ja). Generation Next wystąpi w Blue Note 2 czerwca. Cykl Nowi 
Mistrzowie dofinansowany jest ze środków Miasta Poznania oraz 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nie zabraknie także jazzmanów zza oceanu. 
5 czerwca na klubowej scenie zaprezentuje się 
kwintet Jasona Harmsa – gitarzysty i piosen-
karza, którego wokalizy krytyka przyrównuje 
do dokonań Johna Pizzarelliego czy Kurta El-
linga, zastrzegając jednak, iż artysta zachowuje 
swój własny, wyrazisty styl. Koncert zespołu or-
ganizowany jest w ramach Von Promnitz Tour – 
programu rodziny Von Promnitz, która promuje 
w Polsce różnych amerykańskich wykonawców. 
Dzięki temu, wstęp na koncert jest bezpłatny 
dla publiczności! Tydzień wcześniej (27 maja) 
będziemy mieli także okazję uczestniczyć 
w  wieczorze z  Von Promitz Tour. Jednego 
wieczora odbędą się trzy bezpłatne koncer-
ty amerykańskich wokalistów prezentujących 
różne gatunki muzyczne. Joshua Isaac śpiewa 
mieszankę akustycznego bluesa i rocka, Nicki 
Park to songwriterka z Phoenix w stanie Arizo-
na, a Shari Rowe prezentuje odmianę nowocz-
esnego country.

Aktualny program klubu dostępny jest na bluenote.poznan.pl.
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Już wiemy, że nowa fabryka Volkswagena zlokalizo-
wana będzie we Wrześni. Do  ostatniej chwili mieli-
ście nadzieje, że powstanie u Was. Może zdradzi Pan 
kulisy rozmów i co złożyło się na niepowodzenie.

Do „rywalizacji” o Volkswagena zaproszeni zostali-
śmy późno, bo dopiero w grudniu ubiegłego roku, czyli 
w chwili, gdy inne gminy prowadziły już rozmowy. Mimo 
bardzo krótkich terminów udało nam się przygotować 
na tyle atrakcyjną ofertę, że po spotkaniu z inwestorem 
wiedzieliśmy, iż nasze tereny liczą się „w grze”. Kolejne 
tygodnie to mnóstwo rozmów, ustaleń, spotkań, dzięki 
którym udawało nam się ustalać niezbędne dla inwe-
stora sprawy. W efekcie tych działań jako jedna z trzech 
polskich gmin zostaliśmy zaproszeni w połowie stycz-
nia na spotkanie z inwestorem w Berlinie. Po nim pro-
wadziliśmy dalsze działania mające na celu spełnienie 

jak największej liczby wymagań Volkswa-
gena. Niestety gminę wyeliminowały czyn-
niki niezależne od nas – mianowicie brak 
drogi ekspresowej S5 oraz obwodnicy Stry-
kowa. To był jeden z decydujących elemen-
tów. Nie było możliwości, by drogi te po-
wstały do 2016 roku, czyli do czasu, jakiego 
oczekiwał inwestor. Przez teren inwestycyj-
ny przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 

– to kolejny z problemów. Ogromne znacze-
nie miały również koszty niwelacji terenu, 
które sięgają ponad 500 mln zł. 
Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Może nie zawsze jest to prawdą, 
ale w tym wypadku na pewno…

Rzeczywiście, zdobyte doświadczenie 
jest bezcenne. Dodatkowo nawiązaliśmy 

dobre kontakty z instytucjami współpracującymi bez-
pośrednio z inwestorami. Polska Agencja Informacji i In-
westycji Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz 
władze województwa wielkopolskiego bardzo wyso-
ko oceniły nasz wysiłek i profesjonalne przygotowanie. 
Sam inwestor również nas docenił. Dowodem tego są 
pisma z podziękowaniami i liczne rozmowy telefonicz-
ne. Bogatsi o te doświadczenia staramy się pozyskać 
kolejne inwestycje. Nie tylko PAIiIZ, ale i  inne instytu-
cje prezentują nasze tereny inwestycyjne, które zostały 
wypromowane w Polsce i Europie. Do gminy spłynęło 
kilka kolejnych zapytań inwestorskich, a nawet odby-
ły się następne spotkania z zainteresowanymi firmami. 
Dodatkowym pozytywnym faktem jest to, że rozpoczęły 
się procedury objęcia wspomnianego terenu Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, co spowoduje wzrost atrakcyjno-
ści. Trwają też procedury przekwalifikowania w studium 
i w planie zagospodarowania przestrzennego na teren 
pod inwestycje. 
Co oferujecie inwestorom?

Oferujemy tereny w dobrej lokalizacji i umiarkowa-
nej cenie. Są one uzbrojone i posiadają dogodny dostęp 
do drogi. Część z tych terenów już została objęta Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną. Kolejne staramy się do niej 
włączyć. Jesteśmy też w trakcie uszczegółowiania zasad 
udzielania pomocy publicznej dla nowych przedsię-
biorców. Pełna oferta naszych terenów inwestycyjnych 
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znajduję się na gminnej stronie internetowej www.
steszew.pl. 
Czym jest Lokalna Grupa Działania „Źródło”?

LGD „Źródło” jest stowarzyszeniem, które swo-
im działaniem obejmuje obszar gmin Stęszew, Buk 
i Dopiewo. Są one jego członkami. Celem jest ak-
tywizacja mieszkańców, poprawa jakości ich ży-
cia oraz budowanie i promocja wizerunku regionu. 
Gminy w ramach środków jakie uzyskało stowarzy-
szenie z PROW 2007-2013 mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie na realizację przedsięwzięć związanych 
z  odnową wsi, tj.  na zagospodarowanie sporto-
wo – rekreacyjne, na przykład budowę ścieżek ro-
werowych, remonty świetlic wiejskich oraz realiza-
cję tzw. „małych projektów”. Za pośrednictwem LGD 

„Źródło” istnieje również możliwość pozyskania przez 
mieszkańców gmin środków finansowych na zada-
nia wspomagające. Wnioskowane o dofinansowanie 
przedsięwzięcia muszą być zgodne z Lokalną Strate-
gią Rozwoju. 
Na jakie wydarzenia zaprosiłby Pan czytelników 

„Merkuriusza”?
Ciekawych wydarzeń, jak każdego roku, mamy 

sporo. Szczególnie aktywnym miesiącem będzie 
czerwiec. Już 1 czerwca zapraszamy na Piknik Eko-
logiczny, podczas którego odbędą się m.in. eko-kon-
kursy dla dzieci i młodzieży, rajd rowerowy, marsz 
nordic walking, a  na zakończenie występ Kape-
li Zza Winkla. 21 czerwca to dzień aktywny sporto-
wo. Odbędą się wtedy kolejne już biegi przełajowe, 
charytatywny maraton Zumba Fitnes, zawody Wake 
Cup, czyli zawody wakeboardingowe. Wieczorem – 
koncert hip-hopowy. Od 27 do 29 czerwca trwać bę-
dzie Święto Stęszewa, czyli nasza cykliczna impreza. 
W tym roku jej główną atrakcją będzie występ zespo-
łu Golec uOrkiestra. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszam! 
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„Wszyscy czujemy wyjątkowość dzisiejszego dnia. Dzisiaj stoli-
cą świata jest Rzym, ale stolicą kulturalnego świata – Poznań”, tak 
oto główny mecenas Jan Kulczyk rozpoczął koncert, który odbył się 
z okazji kanonizacji Jana Pawła II na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. Tytuł uroczystości „Tu zaczęła się Polska” nie jest 
przypadkowy – nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jana 
Pawła II w Poznaniu w 1997 roku.

 „Zależało nam, żeby przy okazji kanonizacji wydarzyło się coś 
naprawdę wyjątkowego”, mówił Przemysław Kieliszewski dyrektor 
Teatru Muzycznego w Po-
znaniu, pomysłodawca 
i główny organizator tego 
wyjątkowego wydarzenia. 
Koncert jednocześnie za-
inaugurował obchody ju-
bileuszu 1050-lecia chrztu 
Polski.

Z  światowej sławy te-
norem wystąpiły również 
sopranistki Angel Joy Blue 
i Micaela Oeste, syn Placi-
do Domingo Jr., Orkiestra 
Teatru Muzycznego w Po-
znaniu oraz śpiewacy chó-
rów Teatru Muzycznego 
oraz Akademickiego UAM. 
Dyrygował Eegene Kohn, 
którego w  jednym utwo-
rze zastąpił Adam Bana-
szak. Na scenie pojawiła 
się również Justyna Stecz-
kowska, która z  Placido 
Domingo wykonała utwór 
Abba Ojcze.

Pierwsza część kon-
certu opierała się na wier-
szach Jana Pawła II po-
chodzących z płyty „Amore Infinito”, która swoją premierę miała 
w 2008 roku. „To nagranie jest dla mnie szczególnie ważne, ono 
przemawia do każdego kto respektował tego wyjątkowego czło-
wieka, który poświęcił swoje życie ludzkości i Bogu” – mówił hisz-
pański tenor o swoim albumie podczas konferencji prasowej 
w Bramie Poznania, na Ostrowie Tumskim, tuż przy pierwszej na 
ziemiach polskich katedrze. 

Wspomniał, że z wyborem Karola Wojtyły na papieża wiąże się 
jego osobista historia. „Wtedy gdy go wybrano, byłem w San Fran-
cisco i udzielałem wywiadu meksykańskiej gazecie. Zapytano mnie 
wówczas, co dla mnie oznacza wybór papieża Polaka. Odpowiedzia-
łem, że – wierzcie lub nie – ale że to oznacza koniec komunizmu...”

Podkreślał też, że dzień kanonizacji ma dla nie-
go sentymentalne znaczenie. „Podziwiałem u Karola 
Wojtyły kilka rzeczy a mianowicie oddanie sprawom 
kościoła oraz sprawom społecznym. Był nie tylko gło-
wą kościoła, ale również poetą, aktorem, sportowcem 

– mówił artysta. Czule wspominał Jana Pawła II i osobi-
ste z nim spotkania. „Miałem okazję śpiewać dla niego 
kantatę na cześć pokoju, śpiewałem zresztą dla niego 
kilkakrotnie. Podczas ostatniej wizyty zapytałem czy 
zgodziłby się żebyśmy jego wiersze opatrzyli muzyką. 
Byłem zachwycony kiedy otrzymałem zgodę.” 

W drugiej części artyści rozśpiewani i w doskona-
łej harmonii z publicznością dali cudowny popis swo-
ich możliwości, a gdy anielsko pięknie śpiewała Angel 
Joy Blue, to nieco żartem wydawało się, że siła jej gło-
su spowoduje, że runie dach. Przejmująco zabrzmiała 
także Micaela Oeste, mówi się o niej, że jest artystką 
o kryształowym głosie. Słuchaliśmy utworów Giusep-

pe Verdiego, Franza Schuberta i Johanna Straussa. Bohater koncer-
tu zaśpiewał z chórem „Angel di Dio” Giacomo Pucciniego. Było to 
prawykonanie tego utworu. 

Bisom nie było końca. To była przeszło trzygodzinna pełna 
wzruszeń uczta muzyczna! 

fot. Radosław Lak, Wojtek Wójcik

Magdalena Kornatowska

Domingo dla Papieża
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„O samym Papieżu trudno w ogóle mówić. To była potężna 
osobowość, która stale rosła” – to cytat z książki Stanisława Lema 
pt. „Rasa drapieżców”, która była jednym z eksponatów wystawy 

„Jan Paweł II w słowie – z galerią fotografii”. 
Środowisko Politechniki Poznańskiej postanowiło jednak 

o Papieżu mówić. Stąd zorganizowane zostały Dni Papieskie. 
Misją uczelni jest także wychowanie młodych pokoleń Polaków. 
Czy można lepiej to zrobić, niż przywołując jej najlepsze wzor-
ce? Celem Dni Papieskich było pokazanie postaci Karola Wojtyły 
za pomocą najróżniejszych form przekazu: obrazu, muzyki, po-
ezji, filmu.

Kulminacyjnym punktem Dni była wystawa, podczas której 
można było m.in. zapoznać się z tym, co na temat Ojca Święte-
go powiedzieli najwybitniejsi polscy intelektualiści, tacy jak Sta-
nisław Lem, ks. Józef Tischner, Leszek Kołakowski, Czesław Mi-
łosz czy Gustaw Herling-Grudziński. Fotografie pokazały związki 
Politechniki Poznańskiej z Janem Pawłem II. Podczas wernisażu 
uroczyście wstęgę przecięli: Arcybiskup Metropolita Poznański 
Stanisław Gądecki, rektor Politechniki Poznańskiej profesor To-
masz Łodygowski i rektor Akademii Muzycznej profesor Halina 

Lorkowska. Zebrani mogli także wysłuchać koncertu Chóru Aka-
demii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego pod batutą Prze-
mysława Pałki, a słowo recytowane wygłosił Zbigniew Grochal.

Z tej okazji odwiedził nas wybitny reżyser Krzysztof Zanussi, 
który z charakterystyczną dla siebie swadą opowiadał anegdoty 
z powstawania filmu „Z dalekiego kraju”. Młodzież miała okazję 
uczestniczyć w wieczorze poezji poświęconej Janowi Pawłowi II, 
a także obejrzeć film „Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej” 
z komentarzem profesora Stanisława Mikołajczaka. Na spotkanie 
zaprosił także rektor PP Tomasz Łodygowski, który mówił o roli 
przesłania Ojca Świętego w kształtowaniu młodych charakterów. 
Szczególnie podkreślił słowa Papieża „Musicie od siebie wyma-
gać. Nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Ważnym elementem podnoszącym wartość merytoryczną 
Dni Papieskich było specjalne wydanie „Głosu Politechniki” – we-
wnętrznego wydawnictwa uczelni – poświęconego tym razem 
wyłącznie Ojcu Świętemu (można je znaleźć na stronach www.
info.put.poznan.pl/glos). Wraz z „Głosem” dystrybuowana była 
płyta z archiwum Radia Afera zawierająca materiały wspomnie-
niowe o Janie Pawle II. 

Musicie  
od siebie 

wymagać
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kukurydza

Źyjemy w  świecie zbudowanym na 
kukurydzy. Jest w aspirynie, gumie 
do żucia, piwie, majonezie, biopa-
liwach, paście do zębów, oponach, 
jednorazowych rękawiczkach itd. 
Proszę o nieco historii tej rośliny, bo 
właściwie mało o niej wiemy. 

Tadeusz Michalski: Jest to jedna 
z  ciekawszych roślin uprawnych. Po-
chodzi z Ameryki, a sprowadził ją do 
Europy Krzysztof Kolumb. Jako roślina 
ciepłolubna, uprawiana była w Hiszpa-
nii. Wkrótce odkrycia i znalezienie od-
porniejszych na chłody gatunków spo-
wodowały jej ekspansję. Istnieją dwie 
jej formy – tropical corn, czyli południo-
wa, oraz normalna odmiana corn, ku-
kurydza pastewna, taka jaka jest u nas 
i to ona podbiła świat. Jest bardzo wy-
dajna i już w tamtych czasach w Ame-
ryce była podstawą wyżywienia. Była 
też rośliną bogów i podstawą cywili-
zacji Majów, Azteków, później Inków, 
choć tam miała mniejsze znaczenie, 
gdyż ci bytowali częściowo w górach. 

Prawdziwy podbój nastąpił po-
między latami trzydziestymi a  pięć-
dziesiątymi XX wieku, bowiem wtedy 
wprowadzono odmiany mieszańcowe. 
Można mówić o kukurydzianej rewolu-
cji, a i dzięki niej o rewolucji w rolnic-
twie. Rozdzielnopłciowość powodowa-
ła że produkcja mieszańców kukurydzy 
była łatwiejsza do rozpracowania. Dziś 
to samo robi się z rzepakiem, pszeni-
cą, czy żytem, ale z tymi roślinami jest 
to zdecydowanie bardziej skompliko-
wane. Kukurydza staje się podstawą 
nowoczesnego rolnictwa. Przodują-
cy producenci oscylują pomiędzy 90 
a 100 kwintali suchego ziarna z hektara 
i to nie na powierzchni paru hektarów, 
a na grubych milionach jak chociażby 
w Stanach Zjednoczonych. Z tego po-
wodu roślina ta jest na drugim miejscu, 
jeżeli chodzi o powierzchnie zasiewu 
na świecie, ale na pierwszym jeśli cho-
dzi o zbiory.
Wróćmy do Polski. Generalnie, mó-
wiło się o niej jako o synonimie do-
brobytu a  nieco żartem, że był to 
pewien przejaw współpracy pol-
sko-amerykańskiej. Myśmy tę kuku-
rydzę mieli ze Stanów…

Może nie tyle Polska co Euro-
pa dostała ją z  północnej części Sta-
nów Zjednoczonych. Dziś jednak ruch 
jest dwukierunkowy i  właśnie Euro-
pa partycypuje w  rynku nasiennym 

w Stanach. To kwestia nowoczesnych 
odmian mieszańcowych, odpornych 
na choroby, chłód i posiadających sze-
reg innych przydatnych, typowo go-
spodarczych właściwości.
Od kiedy jest w Polsce?

Była znana już w XVIII wieku. My-
ślę, że zaczęło się od czasów Sobieskie-
go i zwycięstwa pod Wiedniem. Nazwa 
kukurydza pochodzi z języka tureckie-
go. Później na Podolu uprawiano jej 
sporo. Dopiero niedawno przekroczy-
liśmy przedwojenny poziom upraw na 
ziarno. Mają w tej materii swój wkład 
polscy naukowcy, którzy wyhodowali 
formy i linie stanowiące podstawy do 
dalszej hodowli.

Warto wiedzieć, że mamy dwie za-
sadnicze formy uprawy – kukurydza na 
ziarno i kiszonkę. W krajach chłodniej-
szych jak Polska, Holandia, Niemcy czy 
Dania dominowała ta druga. Było to 
związane z wysoko rozwiniętą hodow-
lą bydła, z zapotrzebowaniem na pasze. 
Mniej więcej od trzydziestu lat – tak jak 
powstał nasz związek – kukurydza ziar-
nowa zaczęła odgrywać równoważną 
rolę również w krajach północnych

Eugeniusz Piątek: W  latach 70. 
wprowadziliśmy nową technikę upra-
wy, siewu, zbioru i głównie stąd się za-
częła kukurydza ziarnowa. Technika 
jest niezbędna, kukurydzę kiszonkową 
można zebrać za pomocą pracy uni-
wersalnych maszyn, ale w ziarnówce 
jest to praktycznie niemożliwe. Dopie-
ro w latach 80. nastąpił przełom, a od 

roku 1995 mamy bardzo ostry marsz 
w górę kukurydzy ziarnowej. 
Wielkopolska przodowała...?

Zdecydowanie tak. Było zaintere-
sowanie uprawą i istniały silne gospo-
darstwa, zarówno prywatne jak i PGR-

-owskie o dużej obsadzie bydła i siłą 
rzeczy uprawiano kukurydzę. Wszę-
dzie w Polsce tak nie było, bo to była 
roślina Chruszczowa, która została tu 
wprowadzona nakazowo Przy oka-
zji popełniono sporo błędów, ludzie 
się sparzyli i nie byli chętni próbować 
ponownie.
Co Państwo robiliście dla produ-
centów? 

Generalnie byliśmy reprezentan-
tami na niwie zarówno politycznej 
jak i gospodarczej, bo w Polsce to się 
niestety przeplata. Oprócz spotkań, 
czy to wojewódzkich, czy rządowych, 

uczestniczyliśmy w  targach. Najważ-
niejsze jednak było działanie u  pod-
staw, czyli tworzenie odpowiedniego 
poziomu wiedzy. Nie czarujmy się, na 
temat kukurydzy wiedziano niewiele, 
a jeszcze więcej było wiedzy skrzywio-
nej takimi komunistycznymi „narzuta-
mi”. To co w  związku radzieckim wy-
myślono w praktyce się nie sprawdzało. 

EP: Związek był głównym inicjato-
rem działań ówczesnych pasjonatów 
uprawy kukurydzy i wspólnym wysił-
kiem sprowadziliśmy do Polski odmia-
ny, które dojrzewały zupełnie inaczej, 
sprowadzaliśmy siewniki punkto-
we, adaptery do kombajnów, specja-
listyczne kombajny, i  nowe metody 
zbioru. Zaszczepiliśmy inny typ siewu, 
kiedyś siało się na kilogramy, teraz sie-
jemy i sprzedajemy kukurydzę w jed-
nostkach siewnych. Wydajemy już po-
nad dwadzieścia lat nasze czasopismo 

„Kukurydza”, które informuje o wszyst-
kich nowościach. Dzisiaj mamy w pol-
skim rejestrze ponad 160 odmian ku-
kurydzy, w europejskim prawie sześć 
tysięcy, więc można sobie wyobrazić 
jaka jest skala problemów i sytuacji na 
rynku kukurydzianym. 
Jaki obszar zajmują w  Polsce w  tej 
chwili uprawy tej rośliny?

Około miliona stu tysięcy hekta-
rów. To jest druga roślina, po pszeni-
cy ozimej. Mamy w sumie jedenaście 
milionów hektarów, to około 10%, to 
dużo ale mając na myśli przyszłość tro-
chę mało. 

Z prezydentem
 Polskiego Zw

iązku Producentów
 Kukurydzy prof. Tadeuszem

 M
ichalskim

 
i dyrektorem

 Eugeniuszem
 Piątkiem

 rozm
aw

ia H
alina Kędzierska

Boska roślina
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kukurydza

Czy kukurydza uprawia-
na w Polsce jest modyfi-
kowana genetycznie?

Nie. Były próby i  to 
się sprawdzało, ale w tej 
chwili raczej warunków 
społecznych ku temu nie 
ma, po prostu pewne mi-
nisterialne rozporządze-
nia sprawiły, że nie wolno 
tych odmian użytkować 
w kraju. 
A czy nie jest tak, że ro-
śliny modyfikowane po-
dobnie jak inne rozsie-
wają się z wiatrem, i tak 
czy siak dojdzie do mo-
dyfikacji? 

Mówiono, że kukurydza jest dziełem 
bogów, bo wzięła się znikąd. W praktyce 
tak nie było i ma bardzo małe możliwości 
rozsiania się i przetrwania bez naszej po-
mocy. Nawet jeśli jakieś ziarenko się zgubi, 
to szybko ginie i nie ma szans, by zostawić 
po sobie jakąś pulę genów.
A  jak Panowie się odnosicie do gene-
tycznych modyfikacji?

Genetyczne modyfikacje to trochę sło-
wo wytrych, de facto chodzi o poprawę 
wartości gospodarczej kukurydzy i nie tyl-
ko. Jest forma dopuszczona przez Unię do 
uprawy, odporna na niezwykle groźnego 
szkodnika – omacnicę prosowiankę, któ-
ra w zeszłym roku dziesiątkowała uprawy 
w Polsce. Na południowym-wschodzie je-
żeli rolnik nie używa środków ochronnych, 
krótko mówiąc chemii, to zbierze niewiele. 

EP: Migracja szkodnika jest niesamo-
wita, plaga drastycznie przeszła na pół-
noc, Kujawsko-Pomorskie w ubiegłych la-
tach było porażone śladowo, dzisiaj jest to 
nawet do 10-15% zaatakowanych roślin. 
Musimy więc ponosić straty, aż politycy 
zmienią zdanie. Ceny rosną, a rolnicy też 
nie będą dokładać do interesu. Skorzysta 
konkurencja!
A czy koniecznie trzeba stosować GMO, 
nie można używać środków chemicz-
nych? 

A czy Pani uważa za łatwe stosowanie 
środków chemicznych na kukurydzę wy-
sokości 2-2,5 metra? Opryskiwacz kosztu-
je czterysta tysięcy. I kto ma na to sobie 
pozwolić? Państwo grosza nie da, tylko 
potrafi zakazy dawać. A opryskiwacz stoi 
cały rok, by potem pojeździć sobie przez 
dwa tygodnie…

EP: Ograniczenia GMO moim zdaniem 
biorą się z urny wyborczej, bo nic prostsze-
go jak mieszczucha wystraszyć, że szkodzi. 
Patrząc z  perspektywy, przecież GMO 
narodziło się w Stanach, a teraz się sły-
szy, że aktualne pokolenie młodych 
Amerykanów, będzie pokoleniem, któ-
re nie przeżyje swoich rodziców…

Nie ma w tym źdźbła prawdy, jeżeli coś 
się dzieje za sprawą kukurydzy, to wcale 
nie modyfikowanej, oni po prostu za dużo 
jedzą skrobiowych potraw które są pro-
stym i tuczącym pokarmem. Frytki na oleju 
popite Colą – nie ma lepszej metody żeby 
utyć! Z GMO to nie ma nic wspólnego, są 
po prostu złe nawyki. 

Kukurydza dostarcza energii. Jest głów-
nym surowcem przeznaczonym na paszę. 

Inna sprawa to pro-
dukty spożywcze, 
gdzie praktycznie 
w  każdym jest ku-
kurydza, albo skro-
bia z  niej produ-
kowana która jest 
dodatkiem uszla-
chetniającym i mu-
simy ją dodawać, 
gdyż obecnie tech-
nologie przemysło-
we tego wymagają! 
Jest wykorzystywa-
na też do produkcji 
energii odnawial-
nej, począwszy od 
spalania, poprzez 
produkcję bioeta-
nolu aż po biogaz. 
Nastąpił boom pro-
dukcyjny i  doszło 
nawet do tego, że 
społeczeństwa Eu-
ropy Zachodniej 
zaczęły ją torpe-
dować, bo jak to 

stwierdzili Niemcy, powstają „pustynie ku-
kurydziane”. Nie jest to od strony przyrod-
niczej prawdą, ale są rzeczywiście rejony 
gdzie uprawia się jej bardzo dużo, bo jest 
na nią zapotrzebowanie. 
Czy jesteśmy eksporterem kukurydzy?

Dane statystyczne, zwłaszcza dotyczą-
ce handlu zagranicznego nie są łatwe do 
interpretacji, bowiem te dostępne nie za-
wsze są kompatybilne. 

Parę lat temu rozpoczę-
to pierwsze próby eksportu 
na Litwę, Łotwę, do Szwecji, 
do tych krajów, które jej nie 
mają. Dopiero wspomniany 
boom kukurydziano-ziarno-
wy, który mamy od trzech 
lat, spowodował, że produ-
kujemy cztery miliony ton. 
Potrzebujemy około 2,5mln 
ton, więc coś z tą resztą trze-
ba zrobić. Bioenergia u nas 
raczkuje, pozostaje eksport, 
który się rzeczywiście ładnie 
rozwinął. 
Rośnie już konkurencja, 
rosyjska i  ukraińska, zna-
cząco powiększyli uprawy, 

niepokoją się nie tylko nasi rolnicy, ale 
i inne kraje Unii Europejskiej.

Zdecydowanie, Polska jest w znacząco 
gorszej sytuacji, dlatego, że ukraińska ku-
kurydza idzie przez Polskę. I w tym roku tak 
było, że była tańsza od naszej. Unia nie ma 
instrumentu, żeby to regulować, ale chy-
ba świadomie, bo cena interwencyjna w UE 
jest na takim poziomie, że nie ma możliwo-
ści naliczyć cła. Ponieważ mieli przystąpić 
do Unii, dostali kontyngent, siedemset ty-
sięcy ton. Tak właśnie ten rynek się psuje. 
Jak Polski Związek Producentów Kuku-
rydzy będzie teraz reagował na tego 
typu sytuacje i jak Pan prognozuje przy-
szłość kukurydzy w Polsce? 

Mamy bardzo dobrą współpracę z in-
nymi związkami producentów w ramach 
Federacji Związków Producentów Zbożo-
wych w Warszawie. Wspólnie organizujemy 
akcje, aby uzmysłowić rządzącym koniecz-
ność działań, chociażby w sprawie cen in-
terwencyjnych, które Unia nie bardzo chce 
zmienić bojąc się o problemy z ewentualną 
nadprodukcją i kasę, chociaż ceny te usta-
lone były w latach osiemdziesiątych. 

Naszym sukcesem jest to, że po pięciu 
latach walki w Komisji Europejskiej, przy 
współpracy organizacji związkowej Copa-

-Cogeca i  Europejskiego Stowarzyszenia 
Produkcji Kukurydzy (CEPM), a także nasze-
go ministerstwa, została wykreślona z listy 
organizmów kwarantannowych zachodnia 
korzeniowa stonka kukurydziana, szkodnik, 
który był u nas od dziesięciu lat. Jego szko-
dliwość u nas jest niezbyt wysoka, ale spo-
ro szkód narobił w sensie ograniczeń, zaś 
mimo restrykcyjnych przepisów i tak roz-
przestrzeniał się w Europie. 

Tutaj nie obawiamy się – rolnicy sobie 
poradzą, najważniejsze im nie przeszka-
dzać i dać do ręki odpowiednie narzędzia, 
m.in. dopuścić do stosowania odpowied-
nie środki chemiczne – a z tym wcale nie 
jest najlepiej.  

Od prawej pracownicy biura PZPK: dyrektor Eugeniusz Piątek, pani Te-
resa Nowacka, Wiesław Poślednik – członek Rady i  prezes firmy „Ho-
dowla Roślin Smolice” oraz prezes Tadeusz Michalski podczas uroczy-
stości jubileuszu 30-lecia.
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Ciekawe wystąpienia, rozmowy pane-
lowe, uroczyste podpisanie porozumienia 
przedstawicieli świata nauki i biznesu inau-
gurującego powstanie Polskiej Logistycz-
nej Platformy Technologicznej, wręczenie 
certyfikatów Europejskiego Towarzystwa 
Logistycznego, wystawa logistyczna z bli-
sko 60 wystawcami, wizyty techniczne 
w firmach partnerskich czy Logistics Par-
ty w Muzeum Narodowym – tak w wielkim 
skrócie można opisać to wydarzenie. Nie 
sposób opowiedzieć o wszystkim, oto kil-
ka reminiscencji…

Na pierwszy ogień wzięliśmy wicemini-
stra Dariusza Bogdana Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki. 
W wystąpieniu inaugurującym użył Pan 
określenia, że „logistyka to krwioobieg 
gospodarki, podstawa wymiany han-
dlowej”. Co Ministerstwo robi w tej dzie-
dzinie? 

„Operacyjnym” ramieniem Ministerstwa 
Gospodarki w tym zakresie jest Instytut Lo-
gistyki i Magazynowania w Poznaniu – jed-
na z najbardziej aktywnych jednostek nauko-
wo-badawczych w Polsce, o dobrej tradycji 
i dużych dokonaniach. Nie ulega wątpliwo-
ści, że logistyka w Polsce należy do tych dzie-
dzin, w  których możemy szukać przewag 

konkurencyjnych na rynkach międzynaro-
dowych. Jesteśmy liderem w  Europie, jeśli 
chodzi o przewóz towarów. 

Uczestnicy kongresu podkreślali jednak, 
że przewozy to tylko cząstka logistyki, i że 
dużo jest do zrobienia. Finansowanie w tym 
zakresie będzie dostępne w Programie Ope-
racyjnym „Inteligentny Rozwój”. Z kolei przy-
gotowany przez Ministerstwo Gospodar-
ki katalog instrumentów wsparcia dla firm 
zawiera Program Rozwoju Przedsiębiorstw. 
Mam więc nadzieję, że jesteśmy w stanie ge-
neralnie poprawić nasze miejsce w Europie.

Dzisiaj swoim autorytetem potwier-
dził Pan początek Polskiej Logistycznej 
Platformy Technologicznej. Będzie Pan 
wspierał tę inicjatywę?

Oczywiście, miałem zaszczyt być sygnata-
riuszem dokumentu powołującego. To świet-
ny pomysł, tym bardziej że logistyka może być 
naszą specjalnością. Misją Ministerstwa Go-
spodarki jest tworzenie najlepszych warun-
ków dla działalności gospodarczej. 

Dodam, że oprócz transportu istotny 
jest e-commerce. W Polsce handel interneto-
wy stanowi około 4 proc. ogólnego handlu. 
W Wielkiej Brytanii ten udział jest na pozio-
mie 12 proc., ale to w Polsce dynamika wzro-
stu jest największa. Mamy nadzieję, że do 

2020 roku uda nam się dogonić Wielką Bry-
tanię. Bez sprawnych rozwiązań logistycz-
nych byłoby to niemożliwe.
Jak Pan ocenia skuteczność wprowa-
dzania logistycznych rozwiązań?

Dzisiaj stawiamy na innowacje, któ-
re przekładają się wprost na efektywność. 
Obecność największych firm logistycznych 
na kongresie pokazuje, że jesteśmy w sta-
nie skupić się wokół określonego celu, ja-
kim jest budowie konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Nie ulega wątpliwości, że sku-
teczność we wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązań wymaga dobrej współpracy po-
między biznesem a sferą nauki. Konieczne 
jest dalsze rozwijanie instrumentów wspie-
rających tę współpracę. 

Przytaczamy też interesującą i dowcip-
ną wypowiedź prezydenta Europejskiego 
Towarzystwa Logistycznego Jos’a Mariun-
s’a, który o rodzimej Belgii powiedział tak: 
mamy naszego siusiającego chłopca, czeko-
ladę, frytki z majonezem i piwo, które jest ni-
czym religia.

A  dalej: Żyjemy w  skomplikowanym 
świecie. Mamy do czynienia z globalizacją, 
zmieniamy miejsca produkcji z jednego kra-
ju do drugiego, musimy zmierzyć się z kom-
pleksowością, którą sami stworzyliśmy. 

Krwioobieg 
gospodarki

14 i  15 maja za sprawą Polskiego Kongresu 
Logistycznego LOGISTICS 2014 Poznań zmienił 
się w  stolicę międzynarodowej logistyki.  
XII edycja tej prestiżowej imprezy pod 
patronatem m.in. Ministerstwa Gospodarki 
i  Europejskiego Towarzystwa Logistycznego 
(ELA) przebiegała pod hasłem „Komunikacja 
w  łańcuchach dostaw”, a  odbyła się we 
wnętrzach odnowionego pawilonu nr 15 na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Dachser chętnie i aktywnie wspiera procesy 
mające na celu integrację branży oraz optymali-
zację kosztów transportu, tak w skali globalnej jak 
również lokalnej. Nasze wsparcie inicjatywy stwo-
rzenia Polskiej Logistycznej Platformy Technolo-
gicznej było naturalną konsekwencją takiej stra-
tegii a najnowsze technologie, szeroka wiedza 
oraz globalne doświadczenie, jakie wnosimy do 
projektu będą jego doskonałym uzupełnieniem.

Działania proekonomicznie a jednocześnie 
proekologicznie powinny być absolutnym prio-
rytetem dla całej branży.

W najbliższej przyszłości możemy śmiało 
oczekiwać zmian dotyczących minimalizowania 

technologii papierowej i zastępowania jej infor-
macją elektroniczną. W obszarze komunikacji 
klient-operator logistyczny stosując odpowied-
nie rozwiązania można w zasadzie całkowicie 
wyeliminować dokumentację papierową. Dziś 
jednak niejednokrotnie nawet, jeśli operator 
wystawi fakturę za usługi i prześle ją do swo-
jego kontrahenta w formie elektronicznej to 
ten ostatni drukuje ją, aby zaksięgować i zar-
chiwizować dokument. Zmiany w świadomo-
ści i  mentalności są z  reguły najtrudniejsze 
i dotyczą nie tylko samej branży logistycznej, 
lecz właściwie całego aparatu administracyjno-

-legislacyjnego. Procesy administracyjne w ra-
mach całej grupy Dachser, począwszy od złoże-
nia zlecenia na wysyłaniu e-faktur do klientów 

skończywszy, są w  pełni zautomatyzowane 
i zdigitalizowane.

W wielu przypadkach mamy, zatem bez mała 
gotowe rozwiązania, na bazie, których platforma 
może tworzyć nowe koncepcje i ma szansę wy-
wierać wpływ na działania legislacyjne zmieniając 
nieprzyjazną, zbiurokratyzowaną rzeczywistość.

Ważnym aspektem zwiększenia efektywno-
ści procesów logistycznych wydaje się być RFID, 
które w ostatnim czasie dość mocno straciło 
na znaczeniu. Myślę, że jednym z zadań stoją-
cych przed platformą będzie analiza aktualnie 
dostępnych rozwiązań i  diagnoza, dlaczego 
idea wydawałoby się tak rewolucyjna specjal-
nie się nie rozpowszechniła i co może być dla 
niej alternatywą.

Grzegorz Lichocik, prezes Dachser:
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Inną sprawą jest szybkość zmian. Jeśli 
spojrzeć na poprzednie stulecie, następowały 
co dziesięć, dwadzieścia lat. Dziś są widoczne 
każdego dnia. Jesteśmy totalnie zdigitalizowani, 
także jeśli chodzi o logistykę. Ma to swoje konse-
kwencje, jesteśmy przytłoczeni danymi. Wszyst-
ko jest analizowane, np. upodobania klientów.

Gdziekolwiek jesteśmy, w windzie, tram-
waju, metrze czy na lotnisku, jesteśmy ob-
serwowani. My też mamy ze sobą smatfony, 
tablety, ale czy naprawdę potrafimy się ko-
munikować? Spotkanie rodzinne, romantycz-
ny wieczór zakochanej pary, czy niemowlak, 
wszyscy ze sprzętem… Nawet uczenie alfa-
betu się zmieniło, litera „A”, to w języku angiel-

skim „Apple”, ale to nie tylko jabłko, to też na-
zwa światowej firmy. 

Handel elektroniczny zmienia się znacząco 
– przykład Zalando, na rynku od 2008 roku, dziś 

mają miliard osiemset milionów euro obrotu. 
Popijając ostatnio Colę na Champs Ély-

sées, zauważyłem że w tym czasie zatrzymały 
się trzy ciężarówki konkurencyjnych dla siebie 
firm, każda dostarczała jedną lub dwie prze-
syłki w okolicy...

Europejskie Towarzystwo Logistyczne 
obchodzi w tym roku trzydziestolecie. Docie-
ra do 50 tysięcy zawodowych logistyków. To 
przede wszystkim certyfikacja, system kwa-
lifikacji. Nie dążymy jedynie do usprawnie-
nia naszych zdolności technicznych, chodzi 
o pewne „miękkie sprawności”, które przyda-
ją się np. w negocjacjach. Logistycy muszą za-
rządzać jakością, budżetem, zespołami pra-
cowniczymi itd. Najważniejsze jest jednak 
to czy posiadają umiejętność komunikacji, 
z tym jest związane 50-60 proc. działań, dla-
tego certyfikujemy.

Ważnym świętem, w  którym koncentru-
jemy się na logistyce jest Dzień Europejskie-
go Łańcucha Dostaw. Inicjatywa zrodziła się 
w Niemczech. Ostatni odbył się 10 kwietnia, 
wiele firm otworzyło swoje drzwi zaintereso-
wanym. Jest tu miejsce dla Polski, wiem, że 
wymaga to czasu, ale jestem pewien, że to 

wydarzenie będzie też w waszym kraju w nad-
chodzącym czasie. 

Wspieramy ALICE, czyli Europejską Plat-
formę Technologiczną w Logistyce. Warto do-
dać, że Polska jest jednym ze współzałożycieli. 
Zastanawiamy się nad pewnymi koncepcja-
mi łańcuchów dostaw, aby je zoptymalizować. 
Chcemy usprawnić od 10 do 30 proc. efektyw-
ności w sektorze logistyki do 2030 roku. Może 
to oznaczać od 100 do 300 mld euro niższych 
kosztów dla przemysłu Europy!

Co ważne, w tym roku kody kreskowe 
obchodzą jubileusz czterdziestolecia funk-
cjonowania w handlu. W czerwcu 1974 roku 

w supermarkecie w Ohio po raz pierwszy ze-
skanowano kod z gumy do żucia Wrigley. Dla 
uczczenia tego faktu, specjalnie na kongres 
przygotowana została paczka Juicy Fruit 
Wrigley’sa, a QR kod na jej opakowaniu in-
formował o możliwości skanowania kodów 
kreskowych na produktach dzięki darmowej 
aplikacji od GS1 Polska. 

Dzisiaj na całym świecie skanowanych 
jest sześć miliardów kodów dziennie. Poten-
cjał tych kilkunastu kresek jest więc gigan-
tyczny i wzrasta wraz z rozwojem nowocze-
snych technologii.

Tradycyjnie z okazji kongresu Instytut 
Logistyki i  Magazynowania wydał raport 
o stanie logistyki z ostatnich dwóch lat. 

Dyrektor Instytutu dr Grzegorz Szyszka 
przybliżył go zebranym.

Nie były to dwa lata najlepsze dla pol-
skiej ekonomii, widać to po PKB1,9 i  1,3 
w 2013 roku. Z drugiej strony był to właści-
wie okres zbierania żniw – prawie tysiąc kilo-
metrów autostrad i dróg ekspresowych, po-
prawiła się jakość infrastruktury, choć jest 
jeszcze wiele do zrobienia. W  zakresie go-
spodarki magazynowej, deweloperzy są go-
towi spełnić wszystkie wymagania. Od 1996 
roku monitorujemy wielkość budowanych 
magazynów – powstało 10 mln m² nowych 

powierzchni magazynowych na ogólną sumę 
73 mln m². Coraz większa jest gotowość pod-
najmowania magazynów od deweloperów 
czy operatorów. 

Rynek logistyczny rozwija się dwukrotnie 
szybciej niż dochód narodowy i w tej chwili 
to 11 proc. PKB. Na to składa się działalność 
dwustu tysięcy przedsiębiorstw i praca prze-
szło pół miliona ludzi. Wartość tego rynku 
oceniana jest na ponad 180 mld zł, w Euro-
pie plasujemy się na siódmym miejscu, klasy-
fikowani przez Instytut Fraunhofera z warto-
ścią 45 mld euro, a w PKB – na ósmym miejscu 
w  Europie. Dynamikę wzrostu zawdzięcza-
my głównie transportowi międzynarodowe-

mu, gdzie Polska jest liderem. Bank Świato-
wy prowadzi też ocenę logistyki krajowej 
i  Polska znajduje się na 31. miejscu, na co 
wpływ miała nienajlepsza infrastruktura. Źle 
oceniane są przejścia graniczne, szczególnie 
wschodnie i odprawy celne. Natomiast naj-
lepiej – jakość usług logistycznych i termino-
wość dostaw.

Zapytaliśmy dyrektora Szyszkę o nową 
platformę. Stwierdził, że pierwszym za-
daniem do wykonania do końca roku jest 
zbudowanie sektorowego programu roz-
wojowego w  zakresie logistyki w  Polsce. 
Ten program ma być wypracowany w  ra-
mach Polskiej Logistycznej. Platformy 
Technologicznej. 

Powinien opiewać na kilkaset milionów 
złotych. Cieszymy się, że mamy deklarację du-
żych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw go-
towych zainwestować połowę środków, druga 
część ma pochodzić z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, który ma przygotowane pie-
niądze na ten cel w perspektywie 2020. Jest 
okazja, żebyśmy polską logistykę z 31. miejsca 
wyciągnęli realizując konkretne projekty dla 
przedsiębiorstw i operatorów logistycznych.

Wyzwania dla Polskiej logistyki, to te, któ-
re widzimy w zakresie zrównoważonego roz-
woju logistyki w Polsce i współdzielenia łańcu-
chów dostaw. 

Wojciech Zalewski, 
wicekanclerz Wyższej 

Szkoły Logistyki: 

Polski Kongres Logistyczny 
to największy w Polsce logistycz-
ny event, na którym spotykają się 
największe przedsiębiorstwa, na-
ukowcy oraz pasjonaci z dziedziny 
logistyki. To okazja do poznania 
najnowszych trendów w  logisty-
ce w ramach ciekawych wystąpień 
panelowych oraz nawiązywania 
kontaktów w kuluarach.

Bartłomiej Wójtowicz, 
kierownik ds. rozwoju 

produktu, Comarch EDI:

Dla nas ważne jest, że tematem 
kongresu była „Komunikacja w łańcu-
chu dostaw”, gdyż z naszej perspekty-
wy jest istotne, aby ją optymalizować. 
Potrzebna jest standaryzacja komu-
nikacji w zakresie logistyki i informa-
tyzacja, a także współpraca na pozio-
mie międzynarodowym i wymiana 
dobrych praktyk z firmami z innych 
krajów.

prof. Wojciech Cellary, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu: 

Kongres był – jak zwykle od wielu lat – bardzo cie-
kawy i urozmaicony. Mnie najbardziej interesowały pre-
zentacje i dyskusje dotyczące połączenia świata realnego, 
w którym odbywa się transport materialnych towarów, ze 
światem elektronicznym, do którego przeniosło się zarzą-
dzanie i finanse. Świat elektroniczny obejmuje też klien-
tów końcowych, co rewolucjonizuje logistykę, bowiem 
klienci końcowi stają się aktywnymi podmiotami zarzą-
dzania łańcuchami dostaw, a nie tylko odbiorcami wyni-
ku pracy logistyków.
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Media obiegła sensacyjna wiadomość, 
4 czerwca 2014 roku na Stadionie Naro-
dowym mają wystąpić „Rolling Stones”. 
Pomysł miał powstać w kancelarii prezy-
denta Bronisława Komorowskiego. Zapro-
testowali polscy rockmani. Z determina-
cją godną lepszej sprawy pomysłu bronił 
Jan Lityński. Prawdę mówiąc był słabo zo-
rientowany, bo twierdził, że w Polsce byli 
pięćdziesiąt lat temu. Prostuję, trochę 
wcześniej i nie jeden raz, ale trzykrotnie. 
W końcu minister doradca prezydenta jest 
od spraw politycznych, a nie kulturalnych. 

Prawdopodobnie pomysłodawcy liczą, 
że da się sprawę załatwić, jak za pierwszym 
razem za skrzynkę polskiej wódki. Nieste-
ty tym razem 

ma to 
kosztować 3 miliony dolarów. Po raz kolej-
ny muszę sprostować, cena wygórowana 
i termin nierealny. Jak wyjaśnił mi organi-
zator dużych imprez międzynarodowych, 
w  tej chwili honoraria zespołu nie prze-
kraczają miliona. Sami artyści prawdopo-
dobnie średnio orientują się w  geogra-
fii i historii najnowszej, zwłaszcza Polski 
i wątpię, aby mieli świadomość, co to za 
data 4 czerwca i dlaczego taka ważna, no 
ale rolą artystów jest zabawiać publiczność, 
a nie wiecować. 

Swego czasu sami się wprosili na wy-
stępy w Pradze, bo coś słyszeli o Havlu, że 
lubi rocka. Wałęsa się z nimi nie fraternizu-
je, bo on słucha tylko Piotra Szczepanika. 

Krzysztof Skiba twierdzi, że to zespół 
wysokiego ryzyka, bo to jednak już starsi 
panowie i mogą być akurat niedysponowa-
ni, któryś z muzyków może na przykład za-
chorować na katar. 

Kto chce przepłacić i jak się to ma do 
rocznicy 25 wolnych czerwcowych wybo-
rów nie mam pojęcia, natomiast wiem, że 
9 milionów złotych, to więcej niż wydaje 
duże miasto na kulturę w ciągu roku. 

Prowincjonalne estrady podbijają eme-
rytowane gwiazdy importu popu i rocka, 
może tylko trochę zazdroszczą „Otocza-
kom”, że jednak ich honoraria są pięcio, 
a nie sześciocyfrowe. 

Czy polscy artyści zazdroszczą tym 
z  importu i  gra idzie tylko o  pieniądze? 
Bynajmniej, kultura zarządzana centralnie 
i  totalitarnie tak wygląda, że podupada, 
ale gale i bale kwitną. Nie brakuje pienię-
dzy dla wyćwiczonych w bojach chałturni-
ków, Maryli Rodowicz, Macieja Maleńczuka, 

Perfektu, Budki Suflera, przepraszam, że 
kogoś pominąłem. Przy okazji lansuje się 
młodziaków w rodzaju Dawida Podsiadło, 
którzy mało jeszcze potrafią, z wyjątkiem 
robienia kariery i interesów. Jak za komu-
ny udowadnia się artystom, że amator też 
potrafi i na estrady wpuszcza się amatorów 
z programów typu „Mam talent”. Chałtura 
wiecznie żywa. 

Polscy artyści radzą sobie świetnie, ra-
czej w świecie, niż w kraju. W „Carnegie 
Hall” odbyła się premiera „Borysa Goduno-
wa” w polskiej obsadzie gdzie solistami byli 
Mariusz Kwiecień i Piotr Buczoł. Minister 
Zdrojewski może to sobie obejrzeć na DVD. 
Może 

też posłuchać 
ostatniej płyty Moniki Borzym nagranej 
przez wytwórnię „Blue Note”, między inny-
mi z Johnem Scofieldem i Randy Brecke-
rem. Wcześniej nagrywała tam Aga Zarian. 
Polsko-ukraińsko-amerykańska formacja 

„Daga Dana” rusza w trasę po świecie. Połą-
czenie muzyki etnicznej, jazzu i popu pod-
biło publiczność od Ameryki po Japonię. 
Lista artystów zwłaszcza jazzowych, czy 
klasyków, którzy występują w międzyna-
rodowych składach byłaby bardzo długa. 
Minister bardzo się cieszył, kiedy Włodek 
Pawlik dostał nagrodę „Grammy”, myślał, 
że to jakiś młodziak, a to artysta działający 
na scenie światowej od trzydziestu lat i ta 
nagroda wcale nie wpadła przypadkiem. 
Przez grzeczność nie wymienię artystów, 
o których słyszeli nawet tacy geniusze jak 
Dawid Podsiadło. Słyszeli nazwiska, raczej, 
niż znają z twórczości. 

Osobiście nic nie mam do artystów po-
powych, przepraszam, raczej powinienem 
mówić wykonawców, bo to rzemieślnicy 
od rozrywki i stawianie w jednym szeregu 
półanalfabety z twórcą jest niestosowne. 

No dobrze, jeśli ma być chałtura na 
narodowym, proponuje powierzyć or-
ganizacje Waldemarowi Pawlakowi, ma 
w  tym chłop doświadczenie, zna oso-
biście chłopaków z „Bayer Full”. Spodo-
ba się też zwolennikom PIS-u, bo swego 
czasu śpiewali: „Chłopak i dziewczyna, to 
polska rodzina”, czy jakoś tak. Bynajmniej 
nie żartuję, bo to co było miarą sukce-
su sztuki komercyjnej a’la „polaca”, to di-
sco-polo. Tylko dlaczego swojskie klima-
ty, a brzmi po zagranicznemu? To chyba 
kompleksy, no to zaprośmy chałturników 
z Zachodu. Powiem szczerze, „Satisfaction” 

w wykonaniu siedemdziesięciolatków już 
mnie nie podnieca, to jakiś rockowo geria-
tryczny cyrk i dawno przestał być sztuką. 
Lepiej zachować miłe wspomnienia i moż-
na sięgnąć do starych płyt, zresztą zrema-
sterowanych, a i nagrań koncertowych też 
mamy do wyboru masę. Wyobraźmy sobie, 
że teraz na estradę wybiegają „Czerwone 
Gitary” i śpiewają „No bo ty się boisz myszy”. 
Na pewno na coś takiego nie zdobyłby się 
Seweryn Krajewski, bo dziś jest już gdzieś 
indziej, dorósł i w międzyczasie zrobił kilka 
poważniejszych rzeczy. 

Czy jest się czym chwalić? 

Oczywiście że tak, ale 
może nie koniecznie to nadaje się na im-
prezę na stadionie. Mimo wszystko wierzę 
w polskich artystów i nie zależenie od tego, 
czy w mniemaniu urzędników są to gwiaz-
dy, czy nie, są w stanie zaproponować go-
dziwą rozrywkę nie z importu.

Jeśli miałbym zaprosić jakiegoś zagra-
nicznego artystę, to zaproponowałbym 
Stinga, ale nie z występem na narodowym, 
a do Gdańska, żeby tam wystawił swój mu-
sical „The last ship” (Ostatni statek). Rzecz 
jest o tym, jak w jego rodzinnym mieście 
upadła stocznia i jak ludzie stracili nie tylko 
pracę, ale i godność. Prawdopodobnie dla-
tego nasze media milczą o tym dziele, bo 
nie poprawne politycznie. 4 czerwca 1989 
roku „Solidarność” przegrała i może nie roz-
paczałbym aż tak bardzo, gdyby nie to, że 
miarą dzisiejszego sukcesu jest chałtura, 
bylejakość, nomenklaturowe partie i klien-
telizm. Władze z prezydentem na czele nie 
mogą zrozumieć, że to nie powinno być ich 
święto, ale obywateli, chociaż rozumiem, 
że to oni mogą się czuć wygrani. 

„Otoczaki” spadajcie do Moskwy, bo im 
dalej na wschód, im większa mizeria i au-
torytaryzm, tym większe bale i gale, a co 
za tym idzie honoraria. Putin z pewnością 
te trzy miliony przebije. Mam już dosyć 
tych szkodników, chałturników, organi-
zatorów, manipulatorów, ministrów, tota-
listów. Za wszelką cenę chcą się popisać, 
zaimponować, ma być głośno i na bogato 
z fajerwerkami, a ja mówię, że powinno być 
normalnie, godnie i radośnie, bez nadęcia 
i zadęcia, bez fałszywych tonów i bez poli-
tyków. Ci ostatni mają służyć obywatelom, 
a nie bawić się ich kosztem. 

Andrzej Wilowski

Spadajcie otoczaki
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Małgosiu, powiedz coś bliżej o  swoich 
profesjach, bo  nie każdy artysta potrafi 
zaprojektować piękny dom, w  którym je-
steśmy, tworzyć stroje i robić aranżacje te-
atralne... 

Kończyłam architekturę wnętrz i ogro-
dów. Zrobiłam także dyplom z wystawien-
nictwa, później zajęłam się modą i projek-
towaniem strojów dla młodzieży i  kobiet. 
Znalazłam się w teatrze, gdzie kontynuowa-
łam przygodę z modą, ale tym razem był to 
kostium teatralny, scenografia. Byłam też 
producentem wielu spektakli. Kiedy koń-
czyły się walki w byłej Jugosławii, wyjecha-
łam z zespołem teatralnym kręcić film opar-
ty na motywach poematu Homera „Oresteja” 
pt. „Orestes naszych czasów”. Jednak malar-
stwo cały czas było obecne w moim życiu. 
Mówiono mi, że moje aranżacje wnętrz są 

malarskie, o  ko-
lorach miękkich jak 
w malowidłach Zurbarana, 
a ubrania są pełne barwnych har-
monii i kolorystycznych zestawień. Waż-
ny jest też dla mnie materiał, splot, miękkość, 
mięsistość, połyskliwość… gra światła. Do-
stałam propozycję udziału w pokazie mody 
na pięciolecie „Centrum Wikliniarstwa 
w  Rudniku nad Sanem”. 
Przygotowałam kolekcję 
ubrań, w których połączy-
łam atłas, aksamit i skórę 
z wikliną. W twórczości je-
stem trochę poetką i fan-
tastką. Najważniejsze jest 
piękno, harmonia, deko-
racyjny walor i styl.
Miałaś wiele wystaw, 
w tym zagranicznych. Po-
wiedz, które cenisz naj-
bardziej? Te w Niemczech 
w  Londynie, czy może te 
w Paryżu?

Z  nostalgią wspomi-
nam wystawę w  Domu 
Polskim w  Berlinie. Pięk-
ne wnętrze, dziś już nie-
istniejące, nie wiem dla-
czego, ale nie uda mi się 
już tam powrócić. Waż-
ny również był Londyn, 
gdzie spotkałam się z Po-
lonią i  było mi bardzo 
miło, gdy  wystawę od-
wiedziła pani Karolina 
Kaczorowska, już po śmierci męża – prezy-

denta RP na uchodźstwie. Zupełnie 
inna od poprzednich była wystawa 
w wiosce artystów Ruigoord, która 
jest częścią Amsterdamu. Miała zo-
stać zniszczona, ponieważ rozbudo-
wywała się stocznia. Kryzys ekono-
miczny spowodował, że ocalała. Jest 
to fantastyczne miejsce, gdzie artyści 
różnych profesji współpracują two-
rząc w roku jeden spektakl teatralny 
przedstawiany w Amsterdamie i każ-
dy mieszkaniec tej wioski ma obowią-
zek w nim uczestniczyć. To było fascy-
nujące przeżycie.

Malarka 
kobiet

Małgorzata 
Rynarzewska

ukończyła Akade-
mię Sztuk Wizual-
nych w  Poznaniu. 

Zajmowała się projek-
towaniem mody mło-

dzieżowej w  Polsce 
i  Niemczech. Otrzyma-

ła nagrodę niemieckie-
go domu towarowego 
Horten za malowniczość 

projektowanych dzianin. 
Pracowała też dla niemiec-

kiej marki Quelle. Była kie-
rownikiem produkcji w Stu-

dio Filmów Animowanych 
w  Poznaniu i  pełnomocni-

kiem dyrektora d.s. produkcji w Te-
atrze Polskim w  Po-
znaniu, pełniła też 
obowiązki dyrektora 
tegoż teatru. Współ-
autorka wielu sce-
nografii filmowych 
i  teatralnych. Prowa-
dziła zajęcia z  kolo-
roterapii dla osób 
z  porażeniem mó-
zgowym, po udarach 
i  urazach w  Stowa-
rzyszeniu CEREBRUM 
. Osoby te począt-
kowo widzą wszyst-
ko w  ciemnych bar-
wach. Po zajęciach 
pojawia się pierwszy 
kolor – czerwony, ko-
lor złości, ale  i  ener-
gii. Następnie zieleń, 
a potem świat nabie-
ra barw. Małgorzata 
pracuje jako plastyk 

w Muzeum Zamek Górków w Sza-
motułach. Jej autorski program 
edukacyjny „Edukacja globalna 
przez sztukę” zdobył pierwsze miej-
sce w Polsce w konkursie Towarzy-
stwa Wschód. Zajmuje się malar-
stwem, scenografią, konserwacją 
zabytków, architekturą wnętrz i te-
renów zielonych, wystawiennic-
twem, edukacją dzieci i młodzieży, 
a także prowadzi zajęcia malarskie 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Andrzej Wilowski
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Rynarzewska

Nazwałabym Cię malarką kobiet... 
Wielokrotnie zadawano mi pytanie dla-

czego na moich płótnach są same kobiety. 
Nie umiałam na nie odpowiedzieć. Teraz 
myślę, że powodem jest fakt, iż większość 
życia pracowałam z mężczyznami. Pierw-
szy obraz, który namalowałam przedsta-
wiał kobietę i tak się zaczęło. Nawet kiedy 
maluję obrazy bursztynowe, gdzieś w tle 
pojawia się kobieta... 

...a mężczyzna, jeśli już jest, to niewyraź-
ny, odpychany. Jest cieniem, albo tłem. 
Tak naprawdę go nie ma. Co jest powo-
dem takiego traktowania mężczyzn?

Niektórzy mówią, że moje prace są fe-
ministyczne. Zupełnie się z  tym nie zga-
dzam. Nigdy nie byłam i nie będę feministką. 
Chciałam wyeksponować piękno kobiety. 
Ona gra główną rolę. Obrazy, to świat moich 
fascynacji… to również świat obserwowa-
nych przeze mnie kobiet. Nie traktuję męż-
czyzn źle, po prostu nie grają pierwszopla-
nowej roli. Z mężczyznami pracowało mi się 
świetnie, a świat kobiet ciągle odkrywam i… 
jeszcze długa droga przede mną.
Twoje kobiety są zadumane, nawet jak 
tańczą…

To jest chyba taka moja cecha. Kiedy 
wydaje mi się, że jestem szczęśliwa, to po 
prostu nagle ogarnia mnie taki wewnętrz-
ny smutek, zaduma właśnie nie wiadomo 
nad czym. Niektórzy nazywają to smut-
kiem egzystencjalnym…
Przedstawiane są  w  pięknych, wymyśl-
nych kreacjach, w  kapeluszach, kokar-
dach, piórach, otoczone przedziwną 
aurą. Są nadzwyczajne, a nie takie życio-
we, proste...

Może dlatego, że nigdy nie byłam ży-
ciowa, bardziej fruwałam w  chmurach, 
poza tym wiele z tych obrazów to remini-
scencje moich przygód z modą, pracy w te-
atrze, gdzie ważne były wszelkiego rodzaju 
rekwizyty. Kobieta jest właściwie koloro-
wym motylem, a piękne stroje jednoczą 
ją z głębią kobiecości Jeżeli się jej pozwoli 
taką być w życiu, będzie rozkwitać i ema-
nować pięknem. 
Czy się mylę, że na tych wszystkich obra-
zach jesteś Ty, wzbogacona przez sytu-
acje, przeżycia, swoją drogę? 

Na pewno jest w tym malarstwie dużo 
mnie, ale jest to również mój odbiór kobiet, 

które spotykam na ulicy. Niektórzy dopa-
trują się w tych obrazach również mojej 
córki.
Na jakie etapy podzieliłabyś swoje ma-
larstwo?

Początkowo były kolory rozmyte, po-
piele, zgaszone zielenie. Dominowały 
tony chłodne, ale  niezwykle nastrojo-
we. Jeśli namalowałam coś w innych bar-
wach, to i  tak wkrótce przemalowywa-
łam. Popiel nie jest kolorem smutku, jak 
się czasem myśli, jest wyrafinowany, ma 
ogromną głębię, fantastyczną gamę od-
cieni, a jego perłowy odcień nie ma sobie 
równych. Moje kobiety były otulone jakąś 
materią, zawoalowane. Malowane w tań-
cu przypominają manekiny. Pewnym eta-
pem był cykl masek i  ich zrzucania. Tu 
również dominował popiel, ale pojawiała 
się też krwista czerwień. Brałam wówczas 
udział w konkursie i prezentacji twórczo-
ści związanej z tańcem flamenco. To taniec 
ognia, pełen namiętności, walki i miłości, 
a czerwień oddaje to najlepiej. No i bursz-
tyn, który mnie zauroczył… 
Skąd ta fascynacja?

Kiedyś koleżanka, która jest foto-
grafikiem przesłała mi zdjęcie wnętrza 
bursztynu. Wcześniej była producen-
tem bursztynowej biżuterii. Założyła na-
wet stowarzyszenie propagujące bursz-
tyn bałtycki. Ludzie traktują go jak każdy 
inny kamień, a przecież to żywica. Bursz-
tyn żyje, zmienia się. Położony na słoń-
cu zaczyna lśnić, natomiast kiedy go za-
mkniemy matowieje. Poza tym dojrzewa 
i może być tak, że kupując matowy po 
dziesięciu latach staje się przezroczysty, 
wówczas nazywany jest cackiem i jest to 
najrzadsza i najdoskonalsza jego forma. 
Bursztyn to piękno sprzed wieków, za-
mknięte w twardniejącej skorupie świa-
tło, a także życie. Zastanawiałam się czym 
najlepiej wyrazić to w malarstwie, stąd 
powstałe obrazy malowane są woskiem 
i żywicą. To pozwala oddać jego niezwy-
kłą fakturę i kolorystykę.
Większość obrazów oprawiasz sama 
i rama wspaniale koresponduje z tym, co 
jest wewnątrz...

Uważałam, że każdy obraz powinien 
być oprawiony przez artystę. Dopiero taki, 
był dla mnie dziełem skończonym. Jednak 

pewna kobieta, która kupiła ode mnie trzy 
obrazy stwierdziła, że ramy nie pasują do 
jej wnętrz i od tego czasu daję wszystkim 
wolny wybór.
Ważną rolę w Twoich obrazach odgrywa 
taniec, dlaczego?

Taniec pojawił się kiedy miałam sie-
dem lat. Patrzyłam zafascynowana na 
Stanisława Szymańskiego, który był wy-
jątkowym baletmistrzem. Potem przesie-
działam wiele czasu na próbach Konrada 
Drzewieckiego. Uczę się tańca hula i  je-
stem nim zauroczona. Pochodzi z Hawa-
jów i niegdyś tańczyli go tylko mężczyźni. 
Był to taniec rytualny. Później dopusz-
czono kobiety i  dziś to przede wszyst-
kim one go tańczą. Wcześniej pociągał 
mnie taniec brzucha. Instruktorka, któ-
ra mnie uczyła była uzbekistanką i pier-
wszym choreografem tego tańca w Pol-
sce. Cudowna osoba.
Masz w  zanadrzu jeszcze więcej takich 
ciekawostek?

Niezwykłym doświadczeniem był po-
byt w Indiach. Odwiedzaliśmy niedostępne 
turystycznie wioski. Pewnego dnia w klasz-
torze, w którym przebywaliśmy, opiekun 
grupy zapytał mnie czy pomalowałabym 
dwie kolumny. Zgodziłam się i zrobiłam to 
w prezencie dla zapraszającego nas guru. 
Kobiety w  Indiach nie wykonują takich 
prac, więc wszyscy w klasztorze z wielkim 
zdziwieniem oglądali mnie stojącą na rusz-
towaniu i malującą. Tam biała kobieta trak-
towana jest jak bóstwo – po prostu wszyst-
kie hinduskie bóstwa są białe.

W Indiach kobiety rzadko pracują, chy-
ba, że na roli. Są wtedy ubrane w kolorowe 
penjabi i wyglądają jak piękne kwiaty. Cie-
kawostką jest też to, że klasztory tworzą też 
kobiety guru. Miejsca te różnią się od bar-
dzo skromnych męskich. Emanują niezwy-
kłą elegancją i wyrafinowaniem, jak i ich 
duchowe przewodniczki.

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

Obrazy wystawiała w  licznych galeriach 
a ograniczenia miejsca powodują, że trudno 
je teraz przytoczyć w całości. Znajdują się też 
w  prywatnych kolekcjach w  Polsce, Niem-
czech i Szwajcarii.
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