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Pokazy lotnicze wracają 
do Poznania

Poznań to miasto szczególne, jego hi-
storia jest nierozerwalnie związana z lotnic-
twem. Mało osób pamięta o tym, że to wła-
śnie w Poznaniu powstał pierwszy w Polsce 
aeroklub, którego członkowie byli twórca-
mi słynnego Dywizjonu 303. I to właśnie 
w Poznaniu w sierpniu 1991 roku mogli-
śmy podziwiać w naszym kraju pierwsze 
air show – nazywany wówczas „latającym 
cyrkiem”. Aerofestival to nawiązanie do 
wieloletnich tradycji lotniczych Poznania, 
stąd też pomysł na ponowną jego organi-
zację, tylko że tym razem w nieco innymi 
charakterze, bo jego adresatem jest każdy!

Pasja i miłość do latania 

Główni pomysłodawcy pokazów i zało-
życiele firmy AEROPACT od zawsze pasjo-
nowali się tematyką lotnictwa. Sebastian 
Golus – prezes spółki, zaczynał swoją przy-
godę od szybowców. Temat lotnictwa ni-
gdy nie był mu obcy, jego rodzina ma silne 
tradycje związane z latającymi maszynami. 

„Awiacje pociągały mnie odkąd pamiętam, 
ale tak naprawdę zakochałem się w nich 
dopiero, kiedy pierwszy raz usiadłem za 

sterami szybowca” – mówi Sebastian Go-
lus. Dyrektor organizacyjny pokazów, Mate 
Krasztel podkreśla, że organizacja tak du-
żego wydarzenia, jakim są pokazy lotnicze, 
bez zamiłowania do latania jest praktycz-
nie niemożliwa. To właśnie sumienność, 
zaangażowanie, profesjonalizm i  pasja 
są składnikami, które tworzą czerwcowe 
pokazy.

Druga strona medalu 

Efekt, który zobaczymy w czerwcu na 
poznańskiej Ławicy, zapewne będzie zdu-
miewający. Jednak warto popatrzeć na Ae-
rofestival również od kuchni, oczami jego 
organizatorów. Pokazy lotnicze to olbrzy-
mie wyzwanie logistyczne angażujące 
wielu ludzi. Organizacja tego wydarzenia 
wiąże się również ze spełnieniem bar-
dzo restrykcyjnych norm bezpieczeństwa 

AEROFESTIVAL 2015 – 
międzynarodowe pokazy 
lotnicze na Ławicy!
Aerofestival 2015 to 
pierwsza od 
1991 roku impreza 
lotnicza w stolicy 
Wielkopolski. Jest 
to jedyne o takiej 
skali wydarzenie 
w Polsce rozgrywa-
jące się na lotnisku 
cywilnym. Udział 
w wydarzeniu to 
niepowtarzalna 
okazja, by z bliska 
przyjrzeć się samo-
lotom i zobaczyć 
na żywo najlepsze 
grupy pokazowe.

4



i przeprowadzeniem oraz dochowaniem 
ogromnej ilości procedur technicznych. 
Codziennie olbrzymi sztab ludzi pracu-
je na to, by wszystko zostało dopięte na 
ostatni guzik. 

500 minut pokazów powietrznych 
– 90 lotniczych maszyn 

W pokazach wezmą udział grupy akro-
bacyjne nie tylko z Polski, ale i z zagrani-
cy. Bezapelacyjnym gwoździem programu 
będzie turecka grupa Turskish Star. Oprócz 
tego zobaczymy Baltic Bees, Pionier Team, 
Patrouille REVA, The Flying Bulls Aerobatic 
Team, Fire Birds oraz Pionier Team. W po-
kazach wezmą udział zarówno cywilne, jak 
i wojskowe grupy akrobacyjne. Na poznań-
skim niebie będziemy mogli podziwiać 
m.in. legendarny amerykański myśliwiec 
F4U Corsair oraz cywilną wersję śmigłow-
ca szturmowego używanego przez US Ma-
rines – Bell TAH-1. 

Targi branży lotniczej – AirFair

Targi lotnicze będą stanowić integral-
ną część całej imprezy. Za ich organizację 
odpowiadają Międzynarodowe Targi Po-
znańskie, które są współtwórcą Aerofesti-
valu. Znajdziemy na nich oferty produkto-
we firm zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 
MTP to niekwestionowany lider polskiego 
przemysłu targowego, a  także pierwszy 
organizator targów w całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej, dlatego możemy 
spodziewać się, że targi branży lotni-
czej będą na wysokim poziomie. 

Nie tylko pokazy lotnicze 

W przeciągu dwóch dni zagrają 
dla Państwa trzy nietuzinkowe mu-
zyczne osobowości. Na aerofesti-
valowej scenie muzycznej wystąpi 
Kamil Bednarek, GOORAL i Farben 
Lehre. W sobotni wieczór (13 czerw-
ca) publiczność swoją twórczością 
zelektryzuje GOORAL, którego klu-
bowe dźwięki rozruszają nawet 
najbardziej opornych. Niedziela 
(14 czerwca) to rozgrzewające do gorąca 
jamajskie rytmy reggae w wykonaniu Ka-
mila Bednarka oraz kontrkulturowy zespół 
Farben Lehre. Nie zabraknie również atrak-
cji dla najmłodszych uczestników pokazów. 
Specjalnie dla nich działać będzie wesołe 
miasteczko, a w nim moc atrakcji. Bajecz-
ny lunapark, karuzele przyprawiające o za-
wrót głowy, kolorowe samochody, które za-
biorą dzieci w magiczną podróż, strzelanie 
do celu i wiele, wiele innych zabaw, które 
umilą i wypełnią czas maluchom. 

Widzimy się 
na Ławicy

Aerofestival to międzynaro-
dowe pokazy lotnicze w  nowej 
odsłonie. Organizatorzy dołoży-
li wszelkich starań, by czerwcowe 
wydarzenie było jak najbardziej bez-
pieczne i profesjonalne. Codziennie za-
skakują nas swoją pomysłowością, co prze-
kłada się na to, że program pokazów jest 

powalający. Dlatego 
jeśli chcesz na własne 
oczy zobaczyć jedno 
z największych i naj-
lepszych wydarzeń 
lotniczych w  Polsce, 
to widzimy się na Ła-
wicy 13-14 czerwca! 



…z pewnością nie każdy, natomiast wydaje się, że jeśli ktoś kocha ten sport 
i mocno tego pragnie, to z pewnością zrealizuje swoje marzenie. Jest to dość 
ciężki sport, wymagający zarówno dobrej kondycji fizycznej, koordynacji wzro-
kowo-ruchowej, jak i mocno rozwiniętej wyobraźni przestrzennej. Przeciąże-
nia dość często osiągają rozpiętość 18G!!! (od –8 do +10), czyli niespotykaną 
w żadnych innych sportach, ciało pilota waży nieraz dziesięć razy więcej. To 
tak, jakby wykonywać skomplikowane ćwiczenia z siedzącym na nas małym 
słoniem. Jeden z pilotów kiedyś porównał lot akrobacyjny do walki bokser-
skiej z Mikiem Tysonem, będąc jednocześnie w suszarce na ubrania i to na 
najwyższych obrotach. 

Oprócz tych wszystkich cech wymagane są dość duże nakłady finansowe. 
Jak w każdym profesjonalnym motorsporcie ceny dobrych samolotów akroba-
cyjnych oraz treningów niestety przerastają możliwości wielu utalentowanych 
pilotów, dlatego tak ważne jest ukochanie tego sportu i dążenie do celu. Nie-
stety w Polsce marketing sportowy przy użyciu samolotów jest jeszcze mało 
popularny, ale mam nadzieję, że dzięki takim imprezom, jak ta w Poznaniu, 
niedługo to zmienimy. 

Moja historia udowodniła, że nawet przy bardzo ograniczonych środkach 
finansowych można dojść do celu i robić swoje. Około dwanaście lat temu wy-
jechałem do Wielkiej Brytanii, miałem przy sobie 20 funtów oraz wielkie plany. 
Często ich realizacja wymagała czternastu godzin pracy dziennie przez siedem 
dni w tygodniu. Jednak opłaciło się. Dziś jestem kapitanem samolotów pasa-
żerskich, pierwszym Polakiem ścigającym się w zawodach Red Bull Air Race 
oraz członkiem kadry narodowej w akrobacji. 

Mały, sześcioletni chłopiec, którego tata zabrał na pokazy lotnicze, tak za-
pamiętał lot jednego z pilotów, że co weekend jeździł rowerem na lotnisko, 
aby oglądać samoloty. Czasem udawało się w zamian za umycie samolotu 
czy pomoc w wyciągnięciu go z hangaru zostać zabranym przez pilotów na 
krótszy lub dłuższy przelot. Tak zaczęła się najbardziej pasjonująca historia 
mojego życia. 

Zachęcam wszystkich, którzy mają jakąś pasję do jej realizowania wszelki-
mi sposobami. Jak udało mi się osiągnąć sukces, możecie przeczytać na mojej 
stronie internetowej www.czepiela.com.

fot. Red Bull Media House GmbH

Czy każdy może 
zostać pilotem 
akrobacyjnym? 

Łukasz Czepiela 
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Poznańska Ławica to pierwsze polskie lotnisko z prawdziwego 
zdarzenia. Warszawiacy oburzają się tym stwierdzeniem. Przypo-
minają o Polu Mokotowskim, z którego w Warszawie w 1910 roku 
startowały samoloty. Jednak pierwsze starty i lądowania nie od-
bywały się na lotnisku, lecz, jak sami warszawiacy mówią, na polu. 
Pole Mokotowskie było terenem wyścigów konnych (do czasu 
przeniesienia ich na Służewiec), ogródków działkowych i siedzibą 
Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego „Aviata”. Teren ten prze-
cinała ówczesna ulica Topolowa. Cześć pola przeznaczona na dzia-
łalność lotniczą posiadała niecałe 30 ha.

Poznańska Ławica została zaprojektowana i wykonana jako 
lotnisko, które już w 1913 roku posiadało powierzchnię ponad 
300 ha! Polskość Ławicy zaczęła się 6 stycznia 1918 roku. Tego 

dnia nad ranem Ławicę zdobyli powstańcy wielkopolscy, którymi 
dowodził pilot Wiktor Pniewski. On też został pierwszym dowód-
cą stacji lotniczej w Ławicy, jak wówczas nazywano lotnisko. Na-
stępnego dnia, 7 stycznia rano ppor. pilot Wiktor Pniewski wraz 
z pięcioma pilotami (Mańczak, Rosada, Kasprzak, Biały i Jazy) na 
sześciu samolotach obserwacyjnych LVG-V odbyli pierwszy lot nad 
Poznaniem, skrzydło w skrzydło, w szyku ugrupowanym wszerz, 
nazwanym po bitwie o Anglię polską formacją. Na samolotach 
namalowane były biało-czerwone szachownice. Po wylądowaniu 
polskich samolotów na Ławicy nad lotnisko od strony zachodniej 
nadleciały trzy niemieckie bombowce Gotha-IV. Zrzuciły osiem-
naście 50-kilogramowych bomb, na skutek czego spłonął jeden 
z baraków. Polskie samoloty nie ucierpiały. W odpowiedzi na atak 
załoga Ławicy przygotowała obronę przeciwlotniczą. Następny 
atak nastąpił 8 stycznia. Z Frankfurtu nad Odrą znowu nadleciały 
trzy niemieckie bombowce. Obrona przeciwlotnicza okazała się 
skuteczna. Niemcy zrzucili bomby poza terenem lotniska nad po-
bliskimi Krzyżownikami. Odwet polskiej załogi nastąpił dzień póź-
niej. Ppor. Pniewski poprowadził eskadrę sześciu LVG-V nad Frank-
furt. Polskie samoloty były uzbrojone w dwa karabiny maszynowe 
i sześć bomb 25-kilogramowych. Bomby umieszczono przy sta-
nowisku obserwatora i wyrzucano ręcznie. Po godzinie i 15 minu-
tach samoloty znalazły się nad lotniskiem we Frankfurcie. Eskadra 
sześciokrotnie przeleciała nad lotniskiem, za każdym razem zrzu-
cając ręcznie po jednej bombie z każdego samolotu. Zniszczono 
hangar i uszkodzono jeden z bombowców. Niemcy nie oddali ani 
jednego strzału w kierunku polskich samolotów. Była to pierwsza 
akcja bombardowania przeprowadzona przez polskie lotnictwo.

Wojna polsko-bolszewicka i udział 

lotnictwa wielkopolskiego

Mówiąc o  tej wojnie, trzeba wspomnieć o zdobyczach po-
wstańców wielkopolskich. Wyzwalając Poznań, zdobyli sprzęt na 
Ławicy i w hali Zeppelinów na Winogradach o wartości 200 mln 
ówczesnych marek niemieckich. W wydanej w 1933 roku księdze 

pamiątkowej „Ku czci poległych lotników” można dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy: „...w okresie całej wojny polsko-bolsze-
wickiej eskadry stale niedomagały z braku sprzętu, a część z nich 
została rozwiązana z tej przyczyny. Posiadanie 4-5 sprawnych sa-
molotów było nie lada wydarzeniem. Jedyny wyjątek stanowi-
ły eskadry byłego zaboru pruskiego, które od razu wyśmienicie 
wyekwipowane i które w czasie wojny, bez względu na przydział 
operacyjny zaopatrywały się na stacji lotniczej Ławica, gdzie po-
siadano zapasy sprzętu oraz części zamienne i gdzie doskonałe 
warsztaty zapewniały należytą naprawę nadsyłanych samolotów”.

W marcu 1919 roku 1. Wielkopolska Eskadra Lotnicza pod 
dowództwem ppor. Pniewskiego udała się na odsiecz Lwowa. 
W czerwcu po zajęciu Lwowa eskadra wróciła na Ławicę. Wielko-

polanie stacjonowali na froncie białoruskim, na którym niewiele 
się wydarzyło. Dopiero rok 1920 był rokiem intensywnych działań, 
bojowych i mniej spektakularnych, ale znacznie donioślejszych, 
obserwacyjnych. To właśnie lotnicy wielkopolscy sprawili, że Po-
lacy posiadali pełne rozpoznanie pozycji bolszewickich. Polacy 
precyzyjnie uderzyli w słabą Grupę Mozyrską, a potem rozpoczęli 
pościg za bolszewikami, aż do granicy Prus Wschodnich. Najważ-
niejsze dni walk to 16 i 17 sierpień 1920 roku. Eskadra sierż. Roz-
miarka wykonała 26 lotów, zrzucając 300 kg bomb i wystrzelała 
ponad 10 tysięcy naboi. A tak to raportował Budionny: „W ostat-
nich dniach Polacy w szerokim zakresie zastosowali w walce z ka-
walerią samoloty, w ten sposób kompensując zbyt szczupłe siły. 
W dniu 16 i 17 sierpnia eskadry w liczbie dochodzącej do 9 pła-
towców krążyły nad nacierającymi kolumnami Konnej Armii. Zu-
chwale zniżając samoloty, nieprzyjaciel ostrzeliwał nasze oddzia-
ły z karabinów. Wojska, atakowane z powietrza, nie mniej, niż trzy 
razy na dzień, mają ogromne straty w ludziach i koniach. W jednej 
tylko 6 dywizji kawalerii w dniu 17 VIII zabito i raniono przeszło 
100 ludzi i 100 koni. Jedno z natarć 6 dywizji kawalerii bolszewic-
kiej odparto wyłącznie za pomocą płatowców. Proszę o rozkaz na-
tychmiastowego wysłania do mego rozporządzenia jednej baterii 
przeciwlotniczej, która by podążała za armią”.

Organizacja lotnictwa cywilnego

Aerotarg powstał 10 maja 1921 roku. W dniu 21 maja urucho-
miono pierwsze loty pasażerskie na samolotach Junkers F-13. Od-
bywały się do Gdańska i Warszawy. Loty trwały w czasie pierw-
szych targów poznańskich. Wykonano 58  lotów do Warszawy 
i 30 do Gdańska.

W 1924 roku na Ławicy pracę rozpoczęła firma Samolot SA. 
Rocznie produkowała około 100 samolotów w cenie 35 tysięcy zło-
tych. Najpierw produkowano samoloty na licencji Henriot H-28, 
a później całkowicie polski SP-1.

Rok 1925 to powstanie firmy AERO, która 23 maja rozpoczęła 
loty do Warszawy. W 1928 roku AERO połączono z firmą PPL Aer-
lot i tak powstała firma PLL LOT ze słynnym żurawiem na ogonie.

Krzysztof Pawłowski

Zapomniana historia



W  zawodach organizowanych przez 
Society of Automotive Engineer, stowa-
rzyszenie skupiające ponad 138  tysięcy 
inżynierów z niemal 100 państw, co roku 
biorą udział studenci z prawie wszystkich 
kontynentów świata reprezentujący swoje 
uczelnie. Zadanie uczestników polega na 
zaprojektowaniu oraz zbudowaniu samo-
lotu, który uniesie jak najcięższy załadunek. 

Politechnikę Poznańską reprezentowa-
ła ekipa w składzie: Izabela Moćko, Karoli-
na Szelejewska, Krzysztof Graczyk, Maciej 
Haufa, Michał Próchnicki, Mateusz Po-
dziński, Kamil Dombek, Jakub Jakubowski, 
Wojciech Gruźliński i Wojciech Batog, pod 
opieką dra inż. Radosława Górzeńskiego. 
Ponadto do sukcesu przyczynili się piloci 
Maciej Wnuk i Bartosz Szymkowiak, Adrian 
Struski oraz reprezentanci poprzedniego 
zespołu: Marcin Gajewski i Jakub Mitulski. 
Skonstruowany przez nich model Micro – 
Pszczoła to dopracowany aerodynamicz-
nie samolot ze skrzydłami konstrukcyjny-
mi z dźwigarem z rury węglowej, żeberek 
z  laminatu szklanego oraz balsy. Z kolei 
model Regular – Szerszeń to efekt mody-
fikacji i optymalizacji modelu z 2013 roku. 
Zabiegi oparte na doświadczeniach dopro-
wadziły do obniżenia masy własnej samo-
lotu, do czego w głównej mierze przyczy-

niło się zastąpienie 
silnika spalinowe-
go elektrycznym. 
Mocnym atutem 
są wyjątkowo wy-
trzymałe skrzydła 
wykonane ze rdze-
ni styropianowych 

odwzorowujących profil i  pokryte balsą, 
a  następnie folią termokurczliwą. Samo-
loty wykonywano w modelarni Politech-
niki Poznańskiej, przy budynku rektoratu 
na Wildzie.

Udział w zawodach poprzedziło żmud-
ne, wielogodzinne konstruowanie modeli, 
ale pasja, umiejętności oraz doświadczenie 
przekazywane załodze przez starsze poko-
lenia to elementy, które pozwoliły zawod-
nikom na znalezienie się w czołówce. 

Na SAE Aero Design East w pierwszej 
kategorii – prezentacji technicznej Pszczo-
ły i Szerszenia – niezastąpiony okazał się 
Wojciech Batog, specjalista od konfronta-
cji z amerykańskimi inżynierami Lockheed 
Martin, dzięki któremu w tej rozgrywce eki-
pa zapewniła sobie trzecie miejsce w kla-
sie Micro. Model podczas pierwszego lotu 
zajął piąte miejsce. Lepsza passa w drugiej 
rundzie zagwarantowała mu trzecie miej-
sce, jednak kolejne były niestety nieudane. 
Tak więc loty Pszczoły nie otrzymały naj-
wyższej noty i summa summarum lżejszy 
model uplasował się na czwartym miejscu 
w gronie 20 ekip. 

Inaczej wygląda sprawa z  modelem 
w klasie Regular, ponieważ dotychczasowe 
zasady regulaminu uległy zmianie i ażuro-
wane przestrzenie ładunkowe gwarantu-
jące lekkość i jednocześnie zapewniające 
podniesienie większego obciążenia wy-
magały oklejenia balsą. Niezbędna mo-
dyfikacja oraz późne dostarczenie skrzy-
ni z modelami przez kuriera przyczyniły 
się do opuszczenia pierwszej kolejki lotów. 
Również w drugiej kolejce lot nie został za-
liczony, główną przyczyną niepowodzenia 

był nieodpowiednio wkręcony popychacz 
steru wysokości, co wynikało ze znaczne-
go pośpiechu. Mimo tego walka wciąż nie 
należała do przegranych, a  naprawa po-
zwoliła na uczestnictwo w  kolejnej run-
dzie. Tym razem w niesprzyjających warun-
kach samolot uniósł 26,16 funta ładunku 
(11,86 kg), co okazało się bardzo dobrym 
wynikiem. W  kolejnym locie, nie mając 
już nic do stracenia, ekipa wrzuciła na po-
kład Szerszenia 13,6 kg, jednak przeszkodą 
na drodze modelu okazał się wysoki płot. 
Ostatecznie model zajął trzecie miejsce 
w klasyfikacji „highest payload lifted”.

Na zawodach SAE Aero Design West 
w klasie Micro reprezentacja wywalczyła 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
oraz trzecie w  klasyfikacji największego 
stosunku wagi obciążenia do wagi całko-
witej. W  klasie Regular model podniósł 
w locie ostatecznie 13,34 kg, co pozwoli-
ło na zajęcie drugiego miejsca w katego-
rii największego udźwigu, a w klasyfikacji 
generalnej ekipa była piąta. W klasyfikacji 
raportów technicznych sukces odnotowa-
no w obu klasach. Reprezentacja wywal-
czyła najwyższe miejsce na podium w kla-
sie Micro i miejsce drugie w klasie Regular. 

Jak mówi dr inż. Radosław Górzeński: 
„Staramy się kreatywnie wykorzystywać 
naszą wiedzę, tworzyć nowe rozwiązania, 
wdrażać nowe pomysły”.

Bogumiła Hyla

Duet Pszczoły 
i Szerszenia

Akademicki Klub Lotniczy Politech-

niki Poznańskiej ten rok z pewnością 

będzie mógł zaliczyć do udanych, 

o czym świadczą nagrody zdobyte 

na międzynarodowych zawodach 

SAE Aero Design East odbywających 

się w marcu w Lakeland na Florydzie 

i  kwietniowych SAE Aero Design 

West w Van Nuys w stanie Kalifornia.
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Otrzymaliście Państwo w ramach Konkursu na Muzealne Wy-
darzenie Roku Sybillę 2014 w kategorii Konserwacja i ochro-
na dziedzictwa kultury, za zrealizowanie projektu „Konserwa-
cja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych”.

Jan Maćkowiak: Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie. 
Szreniawskie muzeum dzięki ogromowi pracy włożonej w zebra-
nie, a przede wszystkim odnowienie wiekowych już zabytków lot-
nictwa, czyli statków rolniczych oraz śmigłowca przeznaczonych 
do prac agrolotniczych, mogło stworzyć jedyną w kraju, niepowta-
rzalną kolekcję i nadać jej adekwatny do eksponatów tytuł „Agro-
lotnictwo”. Oficjalne otwarcie tej stałej wystawy miało miejsce 8 li-
stopada ubiegłego roku podczas IV Zjazdu Agrolotników. Trzeba 
dodać, że to przede wszystkim osiągnięcie ludzi mających wielki 
udział w tworzeniu kolekcji, w szczególności Lesława Karsta oraz 

wolontariuszy dawniej pilotujących te statki, którzy niejednokrot-
nie przekroczyli pięćdziesiątkę, i to im chcielibyśmy podziękować 
za bezinteresowne zaangażowanie. Także instytucjom, firmom 
i osobom prywatnym, które wspierały nas finansowo. Bez ich po-
mocy realizacja przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Otrzymane 
wyróżnienie uznajemy także za zwieńczenie naszych konferencji 
poświęconych problemom związanym z zachowaniem i z konser-
wacją dzieł sztuki inżynierskiej, które prowadzimy od dwunastu lat, 
mając świadomość, że w Polsce nie ma takich tradycji.
Ekspozycja zaczęła powstawać czterdzieści lat temu...

Przemysław Jankowski: Tak, w 1968 roku. Pierwszym samo-
lotem, jaki sprowadziliśmy do Szreniawy był najcenniejszy, naj-
starszy eksponat CSS-13 o konstrukcji drewnianej krytej płótnem 
z oprzyrządowaniem do opylania środkami chemicznymi. Na-

stępnie dołączył 
PZL-101  Gaw-
ron, jedyny eg-
zemplarz w  Pol-
sce z  zestawem 
do opr yskiwa-
nia chemikalia-
mi ciekłymi. Na 
początk u n ie 
p r z y ś w i e c a ł a 
nam idei stwo-
rzenia kolekcji, 
pojawiła się ona 
z  czasem. Oczy-
wiście mieliśmy 
świadomość, że 

O ochronie 
dziedzictwa, Sybilli, 
Izabelli i potrzebie 
dachu nad skrzydłami 

Z dr. Janem Maćkowiakiem, dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie oraz z Przemysławem Jankowskim, adiunktem konserwatorskim 
Działu Głównego Konserwatora Zbiorów, rozmawia Mariola Zdancewicz
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w Polsce nie było kolekcji samolotów agrolotniczych. Co praw-
da samolotów raczej nie brakowało, ale te służące do konkret-
nych zabiegów rolniczych stawały się niezwykle cenne dla upa-
miętnienia historii, świadczą przecież o kulturze narodu. Całość 
ekspozycji wystawiona została w pawilonie oraz na przyległym 
placu ekspozycyjnym. Poza samolotami mamy dwa pomocni-
cze urządzenia, jedno to ładowarka czerpakowa, która służy do 
załadunku chemikaliów sypkich do samolotu Gawron, a także 
prototypowe stanowi-
sko badawcze do roz-
kładu strug powietrza 
ze śmigłem zbudowane 
na Politechnice Poznań-
skiej i w  latach siedem-
dziesiątych przekazane 
do muzeum. W tej chwili 
urządzenie czeka na re-

nowację i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to podczas wakacji stu-
denci z Politechniki w ramach stażu wkroczą do akcji. 
W jakim stanie były stanowiące dziś kolekcję statki powietrz-
ne?

PJ: To były obiekty wycofane całkowicie z użycia. Szkiele-
ty maszyn. Kupowaliśmy je więc jako nieloty, ale miały mimo 
wszystko swoją cenę i dzięki życzliwości firm, które pozostały 
po polskich przedsiębiorstwach agrolotniczych, mogliśmy je 
nabyć. Niestety nie posiadamy specjalistów w zakresie konser-
wacji czy naprawy samolotów lotniczych, jest to wyższa szkoła. 
Połowicznie naprawę udało nam się zlecić firmom zewnętrz-
nym i to również dzięki znajomościom, kontaktom i przychyl-
ności różnych firm, które oferowały ulgowe warunki finanso-
we. W ich przerwy technologiczne udało nam się wpasować 
nasze samoloty. Warto wspomnieć o Mielcu, gdzie Dromadery 
były składane w całość, malowane, tak naprawdę po kosztach. 
Część obiektów, jak na przykład Belphegor, była rekonstruowa-
na u nas na miejscu. W tym czasie przyjeżdżali wolontariusze, 
specjaliści od samolotów i pomagali nam za przysłowiową mi-
skę zupy. Byli szczęśliwi, że mogą wykonywać to, co jest ich pa-
sją. Przy okazji po zjeździe agrolotników w Krakowie pojawił 
się pan Lesław Karst, człowiek niezastąpiony, pracował przy sa-
molotach, ściągnął do nas kolejnych miłośników agrolotnictwa, 
dzięki którym udało się opracować plan całej renowacji, czy-
li ustalić kolejność samolotów, miejsca ich pozyskiwania. Stał 
się organizatorem całej akcji, nakierowywał, kontaktował z po-
szczególnymi osobami, miał wszystkie konieczne wiadomości 
w małym palcu. Doradzał, mówił: tam i tam mają kilka śmigłow-
ców, to na pewno mają jakieś części. A tych często brakowało, 

ponieważ ich produkcja 
zakończyła się kilkana-
ście lat temu. Problem ich 
znalezienia stanowił dyle-
mat numer jeden, ale na-
wet w  najtrudniejszych 
wypadkach pan Karst 
niemal natychmiast znał 
wyjście, nawet w obliczu 

niedoborów finansowych. Zdarzały się przypadki, że poszuki-
wane elementy znajdowaliśmy po sąsiedzku, przykładowo pła-
ty do wirnika głównego do śmigłowca Mi-2R jechały do nas 
tylko 15 minut, bo z Buku, ale też okazywało się, że to czego 
szukaliśmy, było daleko. Trzeba przyznać, że rzuciliśmy się na 
bardzo szerokie wody, ale było warto! Niemal każdy samolot 
wymagał odmiennych prac. W Gawronie należało zabezpieczyć 
części metalowe, wymienić płótno i przywrócić dawne kolory. 
W PZL-104 Wilga 35 najważniejsze było doczepienie zbiornika 
na chemikalia i rur opryskowych z atomizerami. M-18 Dromade-
ra wzbogacono o niezbędny sprzęt specjalistyczny i podobnie 
jak w przypadku Gawrona odnowiono kolory. Największej pra-
cy wymagał samolot M-15 Belphegor, do którego trudno było 
znaleźć odpowiednie części wymienne, biorąc pod uwagę jego 
fatalny stan. Długotrwałe działania pozwoliły na doprowadze-
nie samolotu do wyglądu pierwotnego. 

JM: Gdyby nie ludzie, którzy nam pomagali, nasza praca by-
łaby walką z wiatrakami. Dlatego chcielibyśmy, żeby właśnie oni 
sprawowali opiekę nad tym, do czego własnymi rękoma się przy-
czynili. Mamy nadzieję, że zarówno pan Karst, jak i wszyscy inni 
przyjmą naszą ofertę. Miło byłoby, gdyby raz po raz tutaj zajrzeli, 
ale też żeby traktowali również muzeum jako miejsce swoich spo-
tkań. My z taką inicjatywą na pewno wyjdziemy, ponieważ to się 
temu elitarnemu środowisku należy. 
A skąd mieliście Państwo techniczną dokumentację samolo-
tów?

PJ: Z głów wolontariuszy. To są starsi piloci, inżynierowie, któ-
rzy pracowali albo przy produkcji, albo latali samolotami...

...ale chodzi mi także o dawne dokumenty, które przetrwały 
do dziś. 

PJ: Na ekspozycji w pawilonie znajdują się niezwykle cenne 
eksponaty, jak rysunki, ubiory, techniczne opisy ze zdjęciami prac 
wykonywanych przez płatowce rolnicze. Poza tym cenne mapy 
lotnicze z wyznaczoną na nich trasą przelotu z Warszawy do Egip-
tu i Sudanu, ktore wykorzystywano podczas wykonywania eks-
portowych usług agrolotniczych. Wiele firm prowadziło tam swoje 
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interesy jeszcze na początku XXI wieku, około 
2002 roku firmy lokalne przejęły rynek w Afryce. 
Czy lotnictwo to Pana pasja, zainteresowa-
nie? 

PJ: Tak, interesuję się szeroko pojętym lot-
nictwem cywilnym. Pamiętam, jak pojawiły się 
pierwsze wzmianki o inicjacji kolekcji statków, 
o potrzebie ich pozyskania, więc natychmiast 
się zgłosiłem. 
Czy dzisiaj niektórymi z  samolotów można 
unieść się w powietrze?

JM: Niestety nie. Jednak gdyby wyremonto-
wać je do końca, co pochłonęłoby masę środ-
ków finansowych, to jak najbardziej. Jednak to 
nie jest obecnie ich zadanie. Może przyjdzie na 
to czas i kiedyś będzie się je uruchamiało. Daw-
niej tego typu pokazy były wielką atrakcją. Sa-
moloty lądowały na polu i to było rzeczywiście 
coś niesamowitego. 

Naturalnie agrolotnictwo to nie jest do koń-
ca rozdział zamknięty, ponieważ nadal samo-
loty wykorzystuje się do działań głównie prze-
ciwpożarowych, a ponadto do walki z szarańczą, 
z komarami na terenach Mazur, w lasach i blisko 

morza, aby uwolnić od na-
trętnych owadów turystów. 
Jednak wykorzystanie sa-
molotów w rolnictwie to 
etap zamknięty, Unia Eu-
ropejska zakazuje całko-
wicie oprysków z  samo-
lotów, ponieważ w czasie 

wiatru czynne dawki mogą uciekać gdzieś 
na bok. Zmieniło się jednak to, że kiedyś by-
liśmy potęgą, i  trzeba tu użyć tego słowa. 
Świadczyliśmy usługi agrolotnicze w zakre-
sie rolnictwa na całym świecie! 
Czy eksponaty powinny znajdować się 
na zewnątrz?

JM: Z  biegiem lat te samoloty pozo-
stawione na pastwę różnych warunków 
atmosferycznych oczywiście ulegną de-
gradacji. Dlatego ich zabezpieczenie jest 
absolutnie niezbędne. One muszą mieć ja-
kieś zadaszenie, na razie stosujemy środki 
prowizoryczne, ale nie do końca skutecz-

ne. Obecnie kabiny, które w okresie 
jesiennym i wczesnozimowym są 

narażone na szkodliwe promie-
niowanie ultrafioletowe, co pro-
wadzi do odbarwień szkła, przy-
krywamy pokrowcami. 

Mamy do cz ynienia 
z  obiektami unikatowymi 

będącymi w bezruchu. Nasze zadanie polega na zapobieżeniu 
degradacji tego, co udało nam się z takim trudem uratować. Kilka 
lat w tych warunkach doprowadzi te dziś odnowione samoloty do 
zniszczenia. Jedynym ratunkiem jest odpowiednie zadaszenie, ale 
koszty tego są ogromne. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć ja-

kieś rozwiązanie. Dwa 
razy apelowaliśmy do 
Ministerstwa Kultury 
o  hangar czy halę na-
miotową i niestety nie 
przyznano nam środ-
ków. Rozumienie po-
trzeby ochrony obiek-
tów sztuki inżynierskiej 
jest dziś stanowczo za 

małe. Ale nie przesądzamy faktów, być może nadejdzie pomoc ze 
strony życzliwego nam dotąd Urzędu Marszałkowskiego, którego 
wsparcie w dużej mierze umożliwiło nam zakup samolotów. Mu-
simy pamiętać, że mamy do czynienia z obiektami materialnymi, 
a wszystko, co materialne wymaga zabezpieczenia przed zniszcze-
niem, tym bardziej jeśli są to maszyny, które swoje zadanie czyn-
ne już wykonały, a obecnie stanowią wielki historyczny dokument 
polskiego lotnictwa agrolotniczego.

Idea powołania do życia konkursu na 
najwybitniejsze dokonania w obszarze dzia-
łalności muzealnej zrodziła się trzydzieści 
pięć lat temu. W 1980 roku w Ministerstwie 
Kultury zespół ekspertów określił założenia 
i zasady regulaminowe, po czym ogłoszono 
nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu na Najciekawsze Wyda-
rzenie Muzealne Roku. Od tego czasu wy-
różnienie w konkursie jest najwyższą formą 
uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. 
Przełomowym był rok 2000, w którym Mini-
sterstwo Kultury powierzyło jego realizację 
Muzeum Narodowemu w Warszawie. Nada-
na wówczas nowa nazwa – Wydarzenie Mu-
zealne Roku Sybilla, obowiązuje do dzisiaj. 
Odtąd Sybilla, mitologiczna wieszczka prze-
powiadająca przyszłość, stała się patronką 
konkursu. Jej imieniem nazwano również 
zaprojektowane i wykonane przez wybitną 
rzeźbiarkę Zofię Wolską statuetki wręczane 
laureatom do 2008 roku. 

Okrągła, trzydziesta gala odbyła się 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. De-
cyzją ministerstwa kolejną edycję realizował 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, który ogło-
sił ogólnopolski konkurs na nową statuetkę. 
Zwyciężył projekt absolwentki wrocławskiej 

ASP Anny Bujak. W 2011 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego został powołany do życia Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, w którego kompetencje została wpi-
sana organizacja Sybilli. Do grona jurorów zapraszani są przed-
stawiciele świata naukowego, historycy sztuki, kulturoznawcy 
i krytycy sztuki.

PS W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że Muzeum w Szreniawie otrzymało następne 
wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce Izabella 2014 w kate-

gorii Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje za realizację projektu „Komplek-
sowa konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych”. Konkurs jest organi-
zowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.

Bartex to jeden z największych  
polskich importerów win,  
producent win, alkoholi,  

dystrybutor win, alkoholi, whisky, 
brandy, cydrów i innych wyrobów 
z tej branży. Sławne marki to Istra, 

Edelkirsch, Vodka.pl, wódka Kłosówka 
(z kłosem), Kadarka z różą, Brandy 

Budafok. Produkowane wódki w 90% 
wysyłane są na eksport. Bartex posiada 

wszystkie certyfikaty jakości – BRC, 
IFS, itp., Posiada na świecie opinię 

stabilnego partnera prezentującego 
stabilną jakość i pewność w wzajemnych 

relacjach biznesowych. Zdobywa 
dlatego zaufanie i kooperację 

z największymi producentami na świecie. 

Kontakt: bartex@bartex.com.pl
Sklep Firmowy BACCHUS:  
bacchus@bartex.com.pl
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Łatwy
Każde urządzenie  
rozpoznaje Cię i wie 
na co Cię stać. Po 
wsunięciu karty 
magnetycznej au-
tomatycznie dosto-
sowuje obciążenie 
i zakres możliwego 
ruchu, a  także pa-
rametry takie jak 
wysokość siedziska 
i kąty nachylenia. 

Bezpieczny
Nasi trenerzy mają 
wykształcenie i  do-
świadczenie fizjote-
rapeutyczne, dlate-
go mamy pewność, 
że oddajemy Cię 
w  dobre ręce. Ćwi-
czenie z  technolo-
gią Milon sprawia, 
że ryzyko kontuzji 
ograniczone jest 
praktycznie do zera.

Szybki
Dwa razy w tygo-
dniu po 36 minut. 
Taka częstotliwość 
wizyt w klubie wy-
starczy, aby osią-
gnąć dobre rezul-
taty treningowe 
i zagwarantować 
maksimum efek-
tów przy mini-
mum wkładu sił 
i czasu. 

Efektywny
Dzięki rewelacyjnej technolo-
gii, którą dysponujemy, pro-
ponowany przez nas trening 
pobudza metabolizm, zmu-
sza większość partii mię-
śniowych do ruchu i  dzięki 
pobudzaniu mięśni w  fazie 
ekscentrycznej sprawia, że 
znacznie poprawia się koor-
dynacja nerwowo-mięśniowa 
i wytrzymałość mięśni oraz 
ścięgien. 

Sieć klubów 36minut: 
Zapraszamy na pierwszy bezpłatny trening wprowadzający w wybranym klubie, 
na którym wykwalifikowany trener wykona analizę składu ciała i  dobierze 
zoptymalizowany trening dostosowany do indywidualnych potrzeb.

36minut.pl
Puszczykowo
SPA_larnia
ul. Czarneckiego 56
tel. 883 313 657

Poznań
PODOLANY
ul. Strzeszyńska 67A
tel. 530 809 019

Poznań 
WEST POINT
ul. Wichrowa 1A
tel. 883 664 422

Poznań
My Squash 
ul. Górecka 108
tel. 503 519 203

36minut 
Twój inteligenty trening
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Jak długo bije ludzkie serce? Dziewięćdziesiąt lat, czterdzieści, 
pięćdziesiąt, a może rok lub kilka sekund? Lekarze Oddziału Kar-
diochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nie 
odmierzają lat, lecz minuty, podczas których nieważne okazują się 
codzienne problemy ani trzecie wojny światowe, ponieważ mają 
przed oczyma jedno maleńkie życie poddawane operacji serca, 
życie, któremu niezwykle niebezpieczny zabieg chirurgiczny nie 
gwarantuje jeszcze wygranej. Pewnym potwierdzeniem sukce-
su staje się dopiero bezkomplikacyjne przewiezienie maleństwa 
przez asystujący mu zespół lekarzy i pielęgniarek do sali numer 
dwa, czyli do sali pooperacyjnej, w której zaczyna się walka o cał-
kowity powrót małego pacjenta do zdrowia. Co ważne w przypad-
ku wystąpienia u chorego komplikacji pooperacyjnych, powrót na 

oddział operacyjny nierozerwalnie wiąże się z dodatkowym ryzy-
kiem. Niestety odległość między salą operacyjną, a pooperacyjną 
jest niczym odległość między ciemnością a światłem. To odcinek 
wynoszący około 20-30 minut, niebezpieczny dla życia i zdrowia 
dziecka długodystansowy wyścig z czasem zagęszczony torami 
przeszkód w postaci tasiemcowych korytarzy, innych pacjentów, 
ich rodzin, czterech pięter, który skrócić można jedynie dzięki 
wprowadzeniu fachowych rozwiązań. 

Dwudziesty pierwszy wiek nie może być czasem, kiedy w szpi-
talu brakuje odpowiednio umiejscowionych wind, które pozwalają 
ograniczyć czas transportu pacjentów do punktu docelowego do 
minimum. Ten właśnie, polegający na likwidacji barier przestrzen-
nych, zamysł Stowarzyszenia „Nasze Serce”, właśnie doczekał się 
początkowej fazy realizacji. 

Prezes stowarzyszenia, profesor Michał Wojtalik, podkre-
śla, że w porównaniu z nowoczesnym Centrum Zdrowia Dziecka 

w Warszawie, Centrum Matki Polki 
w Łodzi, czy szpitalem w Prokocimiu, 
oddział mieszczący się w Szpitalu Kli-
nicznym im. Karola Jonschera, stanowiący spuściznę lat siedemdzie-
siątych, stworzony w doniosłym celu, jednak niedorastającym do 
aktualnych wymogów określa oddział jako pozbawiony profesjo-
nalnych udogodnień. W dobie wykonywania operacji serca metodą 
Fontana już nie tylko u dzieci o wadze powyżej 10 kg, ale także u no-
worodków i niemowląt, których ilość według podawanych staty-
styk w Polsce wynosi corocznie cztery do pięciu tysięcy, poznańska 
kardiochirurgia wciąż nie jest oddziałem z prawdziwego zdarzenia. 

Rozpoczęta niedawno realizacja inwestycji Oddziału Kardio-
chirurgii Dziecięcej w Poznaniu mającego pod swoimi skrzydłami 

trzy północno-zachod-
nie województwa (lu-
buskie, wielkopolskie 
i   zachodniopomor-
skie) wiąże się z dużym 
wkładem finansowym 
5  milionów złotych. 

Dotychczas zdołano zebrać 1,5 miliona, a władze szpitala zgodzi-
ły się na wyłożenie 2 milionów. Wciąż jednak brakuje 1,5 miliona, 
którego zebranie zadeklarowało stowarzyszenie. 

W ciągu czterdziestu lat pracownicy oddziału kardiochirurgii 
uratowali życie i zdrowie aż siedmiu tysiącom małych pacjentów 
z wrodzonymi wadami serca. Nie mamy prawa dopuścić do tego, 
żeby niedobór środków finansowych stał się przeszkodą w ratowa-
niu życia kolejnych siedmiu milionów, a może nawet siedemdzie-
sięciu milionów małych serduszek. W tym momencie od nas zależy 
ludzkie życie i do nas należy wsparcie akcji „Droga Serca”. Dlate-
go w imieniu organizacji, pracowników oddziału kardiochirurgii, 
a przede wszystkim w imieniu samych pacjentów zwracamy się 
o finansowe wsparcie projektu do Państwa, jako do nieobojętnych 
na potrzeby najmniejszych, całkowicie bezbronnych istot, których 
serca wciąż chcą bić. Liczy się każda pomoc. 

Zebrała Bogumiła Hyla

SKRÓĆ DROGĘ DO SERCA. 
ZAINWESTUJ W SEKUNDY!

PRZEKAZANIE 800 ZŁOTYCH RÓWNA SIĘ SKRÓCENIU O JEDNĄ SEKUNDĘ DROGI DO SERCA

dotąd SKRÓCILIŚMY DROGĘ DO SERCA O 4 MINUTY
POZOSTAŁO JESZCZE 26 MINUT

Stowarzyszenie Nasze Serce
Wpłaty na fundusz budowy Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej darczyńcy są proszeni  

o kierowanie na konto banku BZWBK nr 52 1020 1362 0000 0000 3608 0336. 
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Jazzowe nuty

Końcówka sezonu jazzowego w  klu-
bie Blue Note to okazja do poznania zna-
komitych młodych poznańskich muzyków, 
przebojem zdobywających jazzowy rynek 

– Weezdob Collective oraz do ponownego 
spotkania z  legendami polskiego jazzu – 
Janem „Ptaszynem” Wróblewskim i  jego 
kwartetem.

Można śmiało powiedzieć, że Jan „Pta-
szyn” Wróblewski był jednych z tych, któ-
rzy sprawili, że jazz na stałe zadomowił 
się w Poznaniu. Studiując na tutejszej po-
litechnice założył własny zespół, współ-
pracował z  kwintetem Jerzego Miliana, 
a w roku 1956 został zaproszony do Sek-
stetu Krzysztofa Komedy. Przygoda z  tą 
formacją stała się furtką do polskich i świa-
towych scen. Od tego czasu „Ptaszyn” pro-
wadził dziesiątki zespołów: Polish Jazz 

Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia, 
Chałturnik, New Presentation, Grand Stan-
dard Orchestra, Made in Poland – to tylko 
wyrywkowe jego przedsięwzięcia. Zjeździł 
blisko pół świata, od Kalkuty po Los Ange-
les, często uczestnicząc w międzynarodo-
wych projektach.

Kwartet ma na koncie niezliczoną ilość 
koncertów, nagrań, udział w festiwalach, 
także zagraniczne eskapady. Reprezentu-
je muzykę opartą o najbardziej klasyczne 

jazzowe tradycje, niepomijającą jednak 
bardziej współczesnych osiągnięć. Sta-
ra się grać zawsze dynamicznie, aczkol-
wiek i liryczne klimaty nie są mu obce. 
Ucieka od wszelkiego rodzaju nie-
sprawdzonych eksperymentów, ale tak-
że od dobrze sprawdzonych schema-
tów. To z reguły powoduje, że nie jest 
wyobcowany od swojej publiczności.

Jan „Ptaszyn” Wróblewski (saksofon 
tenorowy), Wojciech Niedziela (forte-

pian), Andrzej Święs (kontrabas) i Marcin 
Jahr (perkusja) wystąpią w Blue Note na za-
kończenie sezonu jazzowego 2014/2015 – 
20 czerwca o godz. 21:00. Koncert odby-
wa się w ramach dofinansowanego przez 
Miasto Poznań cyklu Jazz Top w Blue Note.

Zaledwie trzy dni wcześniej, 17 czerw-
ca o godz. 20:00, klubową scenę biorą we 
władanie młodzi, ale już utytułowani mu-
zycy, tegoroczni laureaci Bielskiej Zadymki 
Jazzowej, Jazz Fruit Mladi Ladi Jazz w Pra-
dze oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Ze-
społów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni 

– Weezdob Collective. Członkowie zespołu 
zdobywali wykształcenie na takich uczel-
niach jak: Jazz Institut Berlin (Niemcy), Syd-
dansk Musikkonservatorium w  Odense 
(Dania), Prins Claus Conservatoire w Gro-
ningen (Holandia), Akademia Muzyczna 

w  Poznaniu i  we Wrocła-
wiu. Chcąc połączyć swoje 
różnorodne doświadcze-
nia i oryginalne brzmienia, 
stworzyli spójny kolektyw 
improwizatorów i  kom-
pozytorów. Repertuar ze-
społu składa się głównie 
z  autorskich kompozycji 
wszystkich jego członków, 
jak również standardów 
w autorskich aranżacjach. 
Nietypowe w  jazzie połą-
czenie harmonijki i sakso-

fonu oraz inspiracje różnymi gatunkami 
muzycznymi zapewniają formacji świe-
że i rozpoznawalne brzmienie. Opierając 
się na tradycji muzyki jazzowej, artyści 
wzbogacają swoje kompozycje o elemen-
ty współczesnej muzyki improwizowanej, 
muzyki klasycznej, słowiańskiej muzyki 
ludowej.

Z kolei 23 czerwca klubem rządzić bę-
dzie blues. A to za sprawą doskonale zna-
nej i lubianej formacji Dr Blues & Soul Re 
Vision. Muzycy przygotowali specjalny 
koncert z  okazji swojego udziału w  naj-
większym na świecie międzynarodowym 
festiwalu bluesowym International Blues 
Challenge w Memphis. W przerwie koncer-
tu zobaczymy dokumentalny film z podró-
ży muzyków do Stanów Zjednoczonych.

Po wakacyjnej przerwie klub powró-
ci we wrześniu. Wtedy też przygotowana 
zostanie wielka gratka dla miłośników pol-
skiego bluesa. Ze specjalnym programem 
dedykowanym Piotrowi Nalepie i  Mirze 
Kubasińskiej wystąpi ich syn – Piotr Nale-
pa z zespołem Nie-bo. Koncert 12 wrześ-

nia wpisywać się będzie w obchody Dnia 
Bluesa.

W nowym sezonie kontynuowany bę-
dzie koncertowy cykl Jazz Top w Blue Note, 
w ramach którego prezentowani są najcie-
kawsi jazzowy wykonawcy z całego świata. 
Powrócą także edukacyjne koncerty pod 
hasłem Nowi Mistrzowie, w czasie których 
młodzi zdolni i  nagradzani na polskich 
i  międzynarodowych konkursach wyko-
nawcy spotykają się wielkopolskimi mu-
zykami na warsztatach, po których odby-
wa się koncert, a po nim jam session.

Natomiast od 6 do 8 listopada, po raz 
drugi, klub stanie się areną zmagań mło-
dych instrumentalistów jazzowych oraz 
wokalistów spod znaku jazzu, soulu, pio-
senki autorskiej – w ramach kon-
kursu Blue Note Poznań 
Competition. 

Gwiazdy  
i młodzi jazzmani 

w Blue Note!

Zawsze aktualny program wydarzeń w klubie dostępny jest na  

stronie bluenote.poznan.pl oraz na Facebook.com/BlueNotePoznan
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Przedsiębiorcy z południowej 
Wielkopolski postanowili połączyć 
siły, gdy kopalnia na terenach gmin 
Krobia i Miejska Górka stała się re-
alnym zagrożeniem. – Powstanie 
odkrywki oznacza koniec rolnic-
twa i miejscowego biznesu. Walczy-
my o istnienie firm, a co za tym idzie 
o  ponad trzy tysiące miejsc pracy. 
Tylu pracowników znajduje zatrud-
nienie w  zrzeszonych w  stowarzy-
szeniu przedsiębiorstwach. To często 
jedyni żywiciele w  swoich domach, 
więc – wliczając ludzi parających się 
rolnictwem – kopalnia stawia pod 
znakiem zapytania przyszłość kilku-
nastu tysięcy ludzi – zaznacza Adam 
Legutko.

„Tak” dla zrównoważonego rozwoju

Pomysł utworzenia organizacji promującej prowadzenie 
przedsiębiorstw w zgodzie ze środowiskiem naturalnym narodził 
się podczas konferencji biznesowej. Z inicjatywą wyszli przedsta-
wiciele firm: Hodowla Roślin Smolice i Heinz Pudliszki. Ideę pod-
chwyciły kolejne przedsiębiorstwa, których obecnie w koalicji jest 
już 22. – Cały czas przyjmujemy nowych członków. Aktywnie działa-
my, żeby było nas coraz więcej. Im liczniejsze będzie stowarzyszenie, 
tym głośniejszy i lepiej słyszalny będzie nasz głos – mówi rzecznik. 

W związku z tym, że działanie lokalnych firm zależy od kon-
dycji miejscowego rolnictwa, głównym celem „Przedsiębiorczości 
dla Ekologii” jest teraz rozpoznanie skutków potencjalnej budowy 
kopalni w południowo-zachodniej Wielkopolsce. – Ale nie skupia-
my się tylko na odkrywce – zastrzega prezes stowarzyszenia Leszek 
Wenderski. – W ramach stowarzyszenia współpracujemy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionu. Zależy nam w szczególności na 
ochronie środowiska naturalnego – mówi prezes stowarzyszenia. 
W tym celu stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne skiero-
wane do szkół i aktywnie promuje postawy proekologiczne. – Wie-
my, że od najmłodszych mieszkańców tego regionu w dużej mierze 
zależy jego przyszłość. Dlatego staramy się wpływać na świadomość 
dzieci i młodzieży, mówić im, jak wiele zawdzięczamy naturze i dla-
czego powinniśmy ją pielęgnować.

Jednym z  głównych celów 
stowarzyszenia jest przeciwdzia-
łanie nadmiernemu uprzemy-
słowieniu województwa wiel-
kopolskiego. – Siłą tego regionu 
jest rolnictwo, śmiało można po-
wiedzieć, że najlepsze w  Polsce. 
Firmy zrzeszone w naszej organi-
zacji współdziałają z  gospodar-
stwami i  w  dużej mierze zależą 
od ich kondycji. Rolnicza tradycja 
sięga kilku pokoleń, a wiele rodzin 
uprawia ziemię z dziada pradzia-
da. Poza tym lokalna przyroda 
może wiele zaoferować. Zamiast 
inwestować w  przemysł ciężki, 
powinniśmy wspólnie z samorzą-
dowcami i lokalną społecznością 

dążyć do promowania tych terenów jako miejsca wypoczynku – do-
daje Leszek Wenderski.

Kopalnia to droga donikąd

– Już sama decyzja o budowie kopalni, nie mówiąc o działaniach 
związanych z eksploatacją złóż węgla brunatnego metodą odkryw-
kową, wywoła szereg nieodwracalnych zmian. Zarówno w wymiarze 
społecznym i gospodarczym, jak i przestrzennym i środowiskowym – 
zaznacza Adam Legutko. – Widmo kopalni zamrozi potencjał rozwo-
ju regionu na wiele lat. Nikt nie będzie inwestował w gospodarstwa 
czy firmy. Co gorsza, ludzie nie będą mogli sprzedać swoich domów, 
firm czy gospodarstw. Pozostanie im smutna wegetacja i oczekiwa-
nie na kopalnię jak na wyrok.

Jak podkreślają biznesmeni zrzeszeni w stowarzyszeniu, z sza-
cunków Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego wyni-
ka, że odkrywka przyczyni się do likwidacji 1789 gospodarstw rol-
nych i 1332 podmiotów gospodarczych. – Wszystkie powiązania 
gospodarcze z lokalnym biznesem zostaną bezpowrotnie zniszczone. 
W naszej fabryce w Pudliszkach wykorzystujemy lokalnie uprawiane 
pomidory do produkcji keczupu. Nawiązanie współpracy i przeszkole-
nie nowych plantatorów-dostawców będzie długotrwałe i kosztowne. 
Stracić mogą na tym nasi pracownicy i odbiorcy produktów – mówi 
Leszek Wenderski. Heinz to tylko przykład, bo południowa Wielko-
polska zaopatruje dziś znaczną część kraju w warzywa, przetwory, 

Lokalny biznes przeciwny  
odkrywce w południowej 
Wielkopolsce
22 firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczość dla Ekologii głośno 
protestują przeciwko budowie kopalni odkrywkowej na terenach starostwa 
rawickiego i gostyńskiego. – Optujemy za zrównoważonym rozwojem dla 
naszego regionu – podkreśla Adam Legutko, rzecznik koalicji.

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii Leszek 
Wenderski (z lewej) i rzecznik Adam Legutko przestrzegają 
przed wpływem kopalni odkrywkowej na lokalny biznes
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produkty mleczne, nasiona czy zioła. Prognozy ekspertów z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówią o ogromnych stra-
tach lokalnych firm, które w czasie działania kopalni mogą się-
gnąć nawet 1,5 miliarda złotych. 

Do tego dochodzą potencjalne problemy zdrowot-
ne. – Według prof. Marka Jakubowicza z  Instytutu Me-
dycyny Pracy, różnica w  wyglądzie płuc sąsiada kopalni 
i  człowieka mieszkającego daleko odkrywki jest taka, jak 

między płucami palacza i  niepalącego.  

Przy dużych 
kopalniach zazwyczaj powstają elek-
trownie. Jeśli tak będzie też w południowej Wielkopolsce, zda-
niem ekspertów trujące substancje mogą wpływać na większą czę-
stotliwość zawałów serca, nowotworów i chorób płuc – przestrzega 
Adam Legutko i dodaje, że w krótkiej perspektywie czasu najbardziej 
dotkliwe będą przymusowe przesiedlenia. – Emigracja spowodowa-
na rozrastającą się odkrywką i likwidacją miejsc pracy może objąć 
nawet 17,7 tysiąca osób!

Aktywni na wielu frontach

Przedsiębiorcy prowadzą rozpoznanie skutków budowy kopal-
ni w zaplanowany i konsekwentny sposób. – Podejmujemy różne 
przedsięwzięcia. Przede wszystkim 
zbieramy i zlecamy analizy nauko-
we. Poprzez kontakty z  eksperta-
mi weryfikujemy wpływ odkrywki 
na region. Niestety: im więcej wie-
my, tym czarniejszy staje się sce-
nariusz, w którym zapada decyzja 
o budowie kopalni – mówi rzecznik 

„Przedsiębiorczości dla Ekologii”.
Pod koniec stycznia na Uni-

wersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w  Poznaniu stowarzyszenie 
współorganizowało konferen-
cję naukową, by podać fakty 
i  dowody na to, co tak napraw-
dę stanie się z  regionem, jeśli 
powstanie tu kopalnia. O  skut-
kach budowy kopalni debato-
wali eksperci z  dziedziny geolo-
gii, hydrologii, ekonomii, prawa i urbanistyki. – Od naukowców 
i  specjalistów dowiedzieliśmy się ciekawych, ale jednocześnie 

przerażających rzeczy. Na przykład już wcześniej było wiadomo, że 
efektem prowadzenia wydobycia metodą odkrywkową jest powsta-
nie leja depresyjnego i spadek poziomu wód gruntowych, ale nie przy-
puszczaliśmy, że ten efekt może być widoczny w promieniu nawet 
50 kilometrów. W naszym przypadku oznacza to zasięg obejmujący 
obszar, na którym zlokalizowane są stawy milickie, największy w Eu-
ropie ośrodek hodowli karpia, rezerwat przyrody i jeden z cenniej-
szych ośrodków ornitologicznych – zaznacza Adam Legutko.

Zrzeszeni w  stowarzyszeniu biznesmeni zamierzają konty-
nuować rozpoczęte inicjatywy 
i działać aktywnie na wielu fron-
tach. – Będziemy w dalszym cią-
gu komunikować się z ludźmi za 
pośrednictwem strony interneto-
wej i  facebooka, współdziałać 
ze szkołami w zakresie edukacji 
ekologicznej, zlecać i  przedsta-
wiać opinii publicznej kolejne 
ekspertyzy naukowe – zapowia-
da Leszek Wenderski. – Póki co 
inwestor udokumentował część 
złoża i prawdopodobnie będzie 
chciał rozpocząć tam wydoby-
cie. Wszystko wskazuje na to, że 
inwestycja zaburzy zrównowa-
żony rozwój w naszym regionie. 

Południowa Wielkopolska zmieni 
się bezpowrotnie, a  tysiące ludzi 

pozostaną bez dorobku życia, źródła utrzymania i perspektywy na 
lepsze jutro. 

Zdaniem przedsiębiorców południowa Wielkopolska 
powinna podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju

Lokalny 
biznes w południowo-
zachodniej Wielkopolsce w większości zależy 
od lokalnego rolnictwa. Według ekspertów budowa 
kopalni spowoduje likwidację 1789 gospodarstw, 

a w konsekwencji zamknięcie 1332 przedsiębiorstw
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Jak przedstawiłby Pan Lokalną Grupę Działania Gościna Wiel-
kopolska?

To szczególny podmiot funkcjonujący od siedmiu lat, związa-
ny z wejściem Polski do Unii Europejskiej i z realizowaniem przez 
nasz kraj programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tzw. osią 4 – Le-

ader, w ramach której powołane zo-
stały lokalne grupy działania. Jest 
to specjalne stowarzyszenie, które 
może funkcjonować tylko w ukła-
dzie partnerstwa samorządów, or-
ganizacji pozarządowych, osób 
fizycznych oraz przedsiębiorców 
i żaden z tych sektorów w ramach 
wspólnego działania nie ma głosu 
decydującego odnośnie do podej-
mowanych decyzji, podstawą są 
równe prawa. Celem stowarzysze-
nia jest działanie na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiej-
skich i aktywizowanie społeczności 
lokalnej oraz rozwijanie i  promo-
wanie partnerstwa. Owoce naszej 
pracy są już widoczne. 
Jesteście Państwo beneficjen-

tem projektu, który, i tutaj zacytuję pewne zdanie: „ma w so-
bie dużą wartość, bo dotyczy usług publicznych realizowa-
nych w partnerstwie przez kilkanaście samorządów, a odnosi 
się do najmniejszych środowisk lokalnych”. 

To dodatkowe zadanie, którego się podjęliśmy. Wzięliśmy 
udział w konkursie grantowym Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju, którego celem było przygotowanie pod nową perspekty-
wę finansową strategii usług publicznych. Jako jedyna lokalna 
grupa w Polsce, co istotne oparta na porozumieniu trzech sek-
torów, wygraliśmy i uzyskaliśmy grant. Przez dwa lata pracowa-
liśmy nad strategią obejmującą usługi edukacyjne, kulturalne, 

komunikacyjne, społeczne i komunalne Lokalnej Grupy Działania 
Gościnna Wielkopolska. Współpraca z dużą grupą, w skład której 
wchodzą podmioty partnerskie, czyli miasto Kościan i powiat go-
styński, pracownicy poznańskich wyższych uczelni, dała pozytyw-
ne efekty w postaci pięciu strategii sektorowych oraz jednej para-
solowej. Dodam, że niezwykle pomocne były opinie mieszkańców 
z terenów objętych projektem, których udział ułatwiono poprzez 
uruchomienie punktów kontaktowo-informacyjnych. Powołaliśmy 
także Ośrodek Badań Lokalnych, który będzie miejscem wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań wynikających z opracowanych strategii 
rozwoju usług publicznych. Mottem naszych działań uczyniliśmy 
słowa Jana Kochanowskiego: „Służmy poczciwej sprawie. A jak kto 
może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”.
Macie Państwo na koncie dwieście zrealizowanych projektów, 
proszę opowiedzieć o najważniejszych. 

To dosyć trudne zadanie, ponieważ projekty realizowali be-
neficjenci na naszym obszarze. Tylko część wykonywaliśmy jako 
instytucja, ponieważ tak jesteśmy ukonstytuowani. Może warto 
wspomnieć o jednym z naszych głównych projektów, cieszącym 
się największym zainteresowaniem, a chodzi o Szlak Turystycz-
ny Podróże z Panem Tadeuszem odwołujący się do naszej hi-
storii, do pobytu Adama Mickiewicza na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Gościnna Wielkopolska w latach 1831-1832. Otrzyma-
liśmy sygnały o sporej aktywności grup zorganizowanych i miej-
scowych społeczności, które już wędrują śladami poety. Myślę, 
że to nasz największy sukces, tym bardziej, że szlak jest odpo-
wiednio przygotowany, ma dwanaście oznaczonych miejsc na-
wiązujących do dwunastu ksiąg najbardziej znanego dzieła Mic-
kiewicza. Pobyt poety w Racocie, Lubiniu i Choryni sprawił, że 
możemy dziś odnaleźć te godne podziwu widoki, historię i po-
trawy opisane w „Panu Tadeuszu”. Nie można także zapominać 
o Biskupiańskim Szlaku Turystycznym prezentującym folklor te-
renu Krobi, gdzie mieści się między innymi Muzeum Stolarstwa 
i Biskupizny. A wracając jeszcze do Szlak Turystyczny Podróże 
z Panem Tadeuszem, pojawiły się w związku z nim inwestycje 

Służymy 
poczciwej 
sprawie 
ku pożytku 
dobra 
wspólnego
Z senatorem Marianem Poślednikiem  
rozmawia Mariola Zdancewicz 

Występ Zespołu Semplicze z Tomkiem Wachnowskim (z gitarą) 
podczas iście mickiewiczowskiego zajazdu na Soplicowo

Senator Marian Poślednik  
na konferencji w Domachowie
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beneficjentów, którzy korzystali też 
z  naszych środków. Najważniejsze 
to obiekt w Bielewie przystosowany 
do różnego rodzaju imprez na szlaku 
czy świetlica wiejska w Choryni prze-
budowana na gościniec, podobnie 
w Gryżynie. Wytyczenie i oznakowa-
nie szlaku oraz inwestycje infrastruk-
turalne zostały zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu z budżetu lokalnej 
grupy działania.
Jak się realizuje tak duży projekt 
z tyloma partnerami? 

To niełatwe zadanie. Na początek 
wymagana jest ogólna zgoda uczestników na partnerstwo. Nie-
wątpliwie ogół, czyli jedenaście samorządów, kilkanaście stowa-
rzyszeń z kilkudziesięcioma członkami to dużo, porozumienie nie 
było łatwe, jednak w trakcie realizacji zrozumieliśmy się na tyle, 
że wszystkie cele zostały uzgodnione, jak chociażby inwestycje 
w obiekty turystyczne w Pępowie i Dolsku, w zbiorniki retencyj-
ne, w infrastrukturę turystyczną czy w nowe obiekty restauracyj-
ne m.in. w gospodarstwach agroturystycznych. Trudno tu wszyst-
ko wymienić.
Czy projekt jest jeszcze kontynuowany? 

To już końcówka naszej działalności w ramach minionej per-
spektywy finansowej, ponieważ do 30 czerwca musimy zamknąć 
i  rozliczyć projekt, a obecnie chwalimy się troszeczkę tym, co 
zrobiliśmy i oczywiście już zaczynamy wchodzić w nowy okres 
programowania. Wkrótce zajmiemy się przygotowaniem nowej 
strategii o nieco innej formule niż poprzednia, ponieważ docho-
dzą nowi partnerzy, nowe gminy miejskie, a poza tym myślimy 
przede wszystkim o małej retencji, o zagospodarowaniu zbior-
ników, oczek wodnych, a także o odnawialnych źródłach energii, 
szczególnie w kontekście zagrożenia budową kopalni na naszym 
obszarze. Mocny nacisk chcemy położyć na cyfryzację, ponieważ 
środowiska wiejskie wymagają solidnej edukacji w tej dziedzi-
nie odnoszącej się do korzystania z nowoczesnych technologii 
informatycznych. 
Wspierał Pan konferencję na temat złóż węgla brunatnego 
w Wielkopolsce i  ewentualnych skutków eksploatacji zorga-
nizowaną pod koniec stycznia przez Instytut Geologii UAM, 
Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna i  Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczość dla Ekologii, czego pokłosiem było zorga-
nizowane 3 marca z Pana inicjatywy posiedzenie Komisji Śro-
dowiska w Senacie. Z jakim efektem?

To było ważne spo-
tkanie, którego celem 
było zainteresowanie władz centralnych zaistniałym problemem. 
Do tej pory środowisko lokalne skupiało się na różnego rodzaju 
formach protestu i środowiskowych konferencjach merytorycz-
nych, jak się okazało mało skutecznych, wobec czego zwróciłem 
się do pani senator Rotnickiej, przewodniczącej Komisji Środowi-
ska, której też jestem członkiem, aby taką konferencję zorganizo-
wać w Senacie i to się udało. Spotkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem i udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Poprzez ich 
wypowiedzi mogliśmy przekazać, że stoimy w obliczu naprawdę 
poważnego problemu i chodzi nie tylko o zagrożenie obszarów 
rolniczych, o zniszczenie dobrego, intensywnego rolnictwa z wie-
loletnimi tradycjami, ale także skupiliśmy się na być może jeszcze 
większym problemie, mianowicie na zagrożeniu brakiem wody 
lub jej skażeniu na bardzo dużym obszarze. 
W posiedzeniu wziął udział prezes spółki PAK Górnictwo, co 
dobrze świadczy i powołał się na pracę profesora Józefa Zwie-
rzyckiego z  1913  roku „O  znaczeniu i  widokach górnictwa 
w Wielkopolskim Księstwie Poznańskim”... 

Mnie również cieszy obecność prezesa PAK-u, ale przytoczo-
na przez niego praca ma już sto lat, a wówczas trochę inaczej 
patrzyło się na zasoby i eksploatację źródeł energii niż obecnie. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego czy Sejmu, senatorowie, przedsta-
wiciele Ministerstwa Środowiska, główny geolog kraju Sławomir 
Brodziński, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, przedsiębiorcy, 
rolnicy i samorządowcy z terenu powiatu gostyńskiego i rawic-
kiego, członkowie Stowarzyszenia „Nasz Dom”, przedstawiciele PAK 
Górnictwo, eksperci z dziedziny geologii, hydrologii i planowania 

Z senatorem Marianem Poślednikiem  
rozmawia Mariola Zdancewicz 

Gościniec Choryń

Pomost nad zalewem w Pakosławiu

Biskupianie na stoisku promocyjnym LGD 
podczas Targów Tour Salon w Poznaniu

Zajazd Mickiewiczowski w Skansenie 
Filmowym Soplicowo w Cichowie

Biesiada w Skansenie Filmowym 
Soplicowo w Cichowie
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przestrzennego, więc jestem zadowolony z frekwencji, 
tym bardziej, że w wypowiedziach poruszono temat naj-
ważniejszych zagrożeń wód, zmianę warunków hydrolo-
gicznych i hydrogeologicznych, zasolenie i zabarwienie, 
zachwianie bilansu wodnego. 
26  marca złożył Pan pismo do Ministerstwa Środo-
wiska w sprawie protestu mieszkańców odnośnie do 
projektu eksploatacji węgla. Jaką otrzymał Pan od-
powiedź? 

Otrzymałem informację, że nie podjęto żadnych 
decyzji ze względu na brak wniosku o koncesję na eks-
ploatację przez PAK, czyli mamy jedynie zatwierdzone 
przez Ministerstwo Środowiska udokumentowane zło-
że na podstawie niekompletnych danych. Z drugiej stro-
ny są bardzo konkretne informacje, mówiące o tym, że 
na podstawie obowiązującego prawa do wdrożenia pla-
nów w życie potrzebna jest decyzja zarówno samorzą-
du lokalnego, który musi wydać zgodę na umieszcze-
nie w planie zagospodarowania przestrzennego kopalni, 
decyzja Ministerstwa Gospodarki oraz Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska oceniającej oddziaływanie środowiskowe. Czyli te 
trzy instytucje ostatecznie podejmują decyzję. I o tym zostałem 
również poinformowany w odpowiedzi ministerstwa. 
Może wbrew pozorom ta inicjatywa PAK-u  wyjdzie sprawie 
na dobre? 

Z tym akurat się nie zgadzam. Z naszego punktu widzenia jest 
ona potężnym zagrożeniem. Nie warto zakłócać długoletniego 
zrównoważonego rozwoju opartego z jednej strony na dobrym i in-
tensywnym rolnictwie, a z drugiej strony na rozwoju wszechstron-
nych usług okołorolniczych i bogatego przetwórstwa. Warto jednak 
wykorzystać sytuację, która się pojawiła, aby uzmysłowić sobie, jaki-
mi zasobami dysponujemy i jak ważna jest ich ochrona. Profesor Jan 
Przybyłek mówił o zaniku obiegu wód do picia w systemach rynien 
kopalnych. Obok tego problemu, a raczej w jego obliczu, zaczęliśmy 
głębiej rozważać kwestię zagrożeń środowiska, także tych występu-
jących na skutek intensywnego rolnictwa. Mamy zamiar zacząć szu-
kać sposobów zapobiegających jego negatywnym oddziaływaniom.
To życie publiczne, a czym interesuje się Pan poza pracą? Mu-
zyka, książki, teatr? 

Trudno o sobie mówić. Żona podsuwa mi materiały edukacyj-
ne z zakresu pedagogiki dziecięcej, a ponieważ mamy trzyletnią 
córeczkę, więc moją główną lekturą są bajki. Z muzyki wybieram 
rock klasyczny, wychowałem się na Beatlesach, Rolling Stone-
sach, Czesławie Niemenie, więc mam do nich sentyment. Chętnie 
wracam do muzyki lat 80-tych. Słucham też muzyki klasycznej. 
A w teatrze kiedy Pan był ostatni raz?

W Warszawie w Teatrze Buffo, chyba dwa lata temu. Gdyby mnie 
Pani zapytała na czym, to chyba od razu bym sobie nie przypomniał. 

Nie najlepiej to świadczy o teatrze...
Generalnie bywaliśmy z  żoną i  ze znajomymi w  teatrze 

w czasie pobytów w Warszawie, ale kilkakrotnie też w Pozna-
niu w Teatrze Nowym i w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. 
Jednak ostatni trzyletni okres jest dla życia kulturalnego trud-
ny, ponieważ tych zajęć mam bardzo dużo i nie zawsze udaje 
się wyjechać w weekend. Często mam kontakt z kulturą lokal-
ną, ponieważ w ramach naszych działań staramy się ją mocno 
wspierać.

fot. Archiwum LGD

Marian Poślednik – absolwent Wydziału Rolniczego Aka-
demii Rolniczej we Wrocławiu. Tam w 1980 roku wstąpił do Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów, które było studenckim odpowiednikiem 

„Solidarności”. W 1981 roku brał udział w studenckim strajku okupa-
cyjnym, a  po ogłoszeniu stanu wojennego w  obronie Pafawagu 
przed pacyfikacją. W 1990 roku założył Gminny Komitet Obywatel-
ski. W 1996 roku przyłączył się do Stronnictwa Ludowo-Chrześcijań-
skiego. W latach 1990–1998 wójt Gminy Pępowo. W roku 1997 zo-
stał wybrany posłem na Sejm III kadencji z okręgu Leszno z listy AWS. 
W latach 2002–2011 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat sena-
tora VIII kadencji. Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ko-
misji Środowiska. Pełni funkcje przewodniczącego zarządu Między- 
gminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” i preze-
sa zarządu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Przepust w Starym Kobylinie

Podczas Targów Tour Salon 2013 w Poznaniu

Centrum Pępowa

A
rc

hi
w

um
 U

rz
ęd

u 
G

m
in

y 
w

 P
ęp

ow
ie

20



3 marca z inicjatywy senatorów Jadwigi Rotnickiej i Mariana 
Poślednika przy współudziale prezesa Stowarzyszenia „Przedsię-
biorczość dla Ekologii” Leszka Wenerskiego w Senacie odbyło się 
posiedzenie Komisji Środowiska zatytułowane „Węgiel brunatny 
w południowo-zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki 
eksploatacji odkrywkowej”. Celem wydarzenia było przybliżenie 
skutków, jakie mogą wyniknąć z ewentualnego powstania kopalni 
na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Inicjatorzy ufali, że wzbu-
dzą zainteresowanie władz państwa problemem dotąd spędza-
jącym sen z powiek co najwyżej osobom, które zgodą na eksplo-
atację węgla zostałyby dotknięte bezpośrednio. Brak zapewnienia 
o pozytywnym dla miejscowej ludności rozwiązaniu sprawy, „zby-
wanie” zatroskanych o swoje przyszłe życie mieszkańców wspo-
mnianych gmin, bezskuteczne formy protestów stały się impulsem 
do zmiany dotychczasowej taktyki oraz do poruszenia sprawy na 
forum publicznym i jak się okazało niebezowocnie, czego dowo-
dzi duże zainteresowanie posiedzeniem, w którym uczestniczy-
li m.in. reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naj-
wyższej Izby Kontroli, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Ministerstwa Środowiska, spółki PAK Górnictwo, 
senatorowie, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, dyrektor Wiel-
kopolskiego Biura Planowania Marek Bryl, rolnicy i przedstawicie-
le samorządu z powiatów gostyńskiego i rawickiego, członkowie 
Stowarzyszenia „Nasz Dom”, eksperci z dziedzin geologii, hydrolo-
gii i planowania przestrzennego.

Prof. Józef Górski w prezentacji „Geologiczne i hydrogeologicz-
ne uwarunkowania w rejonie występowania złóż węgla w środko-
wej i południowo-zachodniej Wielkopolsce” wskazał na specyfi-
kę warunków hydrogeologicznych 
w rejonie złóż  węgla  brunatnego 
w południowo-zachodniej Wielko-
polsce wynikającą z  ascenzyjne-
go zasolenia wód, które znacznie 
przekracza poziom dopuszczal-
ny dla wód do picia. Eksploatacja 
węgla brunatnego w tych warun-
kach będzie powodować wzrost 
zasolenia i  tworzyć poważne za-
grożenia dla jakości i  ilości wód 
na terenie o  bardzo ograniczo-
nych zasobach wód podziemnych 
i powierzchniowych. Negatywne 
konsekwencje wziął pod uwagę 
również prof. Jan Przybyłek, wska-
zując, że w momencie powstania 
odkrywki głębokość odwodnie-
nia wyniesie 120-140 metrów pod 
poziomem terenu, czyli niemal 
trzy razy głębiej niż ma to miej-
sce w powiecie konińskim. Nastą-
pi likwidacja obiegu wód do picia 
w systemach rynien kopalnych. Jak 
wynika z analiz przedstawionych 
przez dyrektora Wielkopolskiego 

Biura Planowania Przestrzennego Marka Bryla, eksploatacja wę-
gla może stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju południowo-

-zachodniej Wielkopolski, a przede wszystkim „wstrzymanie proce-
sów inwestycyjnych w granicach obszaru obowiązywania ochrony, 
oznaczać może brak możliwości budowy nowych oraz rozbudo-
wy i modernizacji już istniejących obiektów, obniżenie jakości ży-
cia oraz ograniczenie perspektyw rozwoju kilkunastu tysięcy osób, 
kilku tysięcy podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych”. 
Krótkotrwałe wydobywanie złóż zburzy zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy i przyczyni się do negatywnych, nieod-
wracalnych skutków.

Burmistrz Krobi, Sebastian Czwojda, występując w imieniu sa-
morządów lokalnych przeciwnych uruchomieniu kopalni odkryw-
kowej, zapewnił, że w przypadku wpłynięcia wniosku o wydanie 
koncesji na wydobycie węgla, w chwili obecnej decyzja byłaby 

Czy chcemy nową 
kopalnię?

Opinia senator Jadwigi Rotnickiej, przewodniczącej senackiej Komisji Środowiska, profesor 
UAM na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych:

Występowanie złóż węgla brunatne -
go  w  południowo-zachodniej Wielkopolsce 
i  ich zasobność, w  kontekście polityki ener-
getycznej kraju, zachęca podmioty gospo-
darcze do ich eksploatacji i  budowy kopalni. 
Wiadomo powszechnie i  udokumentowano 
wieloma przykładami, że górnictwo odkryw-
kowe skutkuje olbrzymimi zmianami  środo-
wiska przyrodniczego, które ujawniają się nie 
tylko w  okresie eksploatacji, ale trwają przez 
dziesięciolecia. W efekcie końcowym środowi-
sko i  tak zostanie przekształcone, zmienione. 
Zmierzając do podjęcia wydobywania węgla, 
należy przewidywać i prognozować skutki tej 
działalności, jakie zaistnieją zarówno w środowi-
sku, jak i w sferze warunków życia społeczności 
lokalnej, naruszając jej gospodarkę i poczucie 
bezpieczeństwa. Przedstawione w trakcie kon-
ferencji referaty oraz dyskusja pokazują, że na 
przewidywanym obszarze eksploatacji węgla 
istniejące warunki hydrograficzne (ubogie za-
soby wód powierzchniowych), hydrogeologicz-
ne (bardzo głęboko położone warstwy węglowe 
z dwoma poziomami wodonośnymi: nadwęglo-
wym i podwęglowym będącymi pod ciśnieniem 
hydrostatycznym) oraz hydrochemiczne (wody 

o wysokim zmineralizowaniu i zasolone) winny 
– moim zdaniem – wykluczyć eksploatację. Nie 
wypowiadam się co do warunków inżynierskich 
i ekonomicznych przedsięwzięcia.

Kolejnym argumentem przeciwko budowie 
kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Go-
styń jest rozwinięta kultura rolna, wysoki udział 
gruntów rolnych o wysokiej bonitacja, znikoma 
wielkość nieużytków, dobre zainwestowanie 
w gospodarstwa. Jest to tzw. zagłębie produkcji 
żywności nie tylko dla Wielkopolski.

Istnieją na terenie Polski inne obszary wy-
stępowania węgla brunatnego w  korzystniej-
szych warunkach geologicznych i zdecydowanie 
mniejszym zagospodarowaniu i zainwestowa-
niu obszaru, gdzie społeczność lokalna nie jest 
przeciwna eksploatacji, uznając, że kopalnia 
może być szansą rozwoju regionu. To właśnie 
tam należy lokalizować kopalnię. „Zabieranie” 
mieszkańcom ich małej ojczyzny, gdy nie ma ta-
kiej konieczności, bo istnieje alternatywa, i roz-
taczanie przyszłej, poeksploatacyjnej wizji zre-
kultywowanego terenu, jako fantastycznego 
obszaru z jeziorami (do kąpieli i sportów wod-
nych), z wzniesieniami (do uprawiania narciar-
stwa) jest nieuczciwością. 21
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odmowna z uwagi na studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy oraz plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin, który został przyjęty kilka lat temu. Po-
nadto w słowach skierowanych do parlamentarzystów zaznaczył, że 
możliwość reprezentowania mieszkańców przez samorządy coraz 
skuteczniej ograniczają wprowadzone w ciągu ostatnich lat zmiany 
prawne, a konkretnie te odnoszące się do geologii i górnictwa. „Je-
stem przekonany, że rzetelnie zrobiona dokumentacja złóż, chociaż-

by w zakresie hydrogeologii potwierdzi to, co dotyczy części Rowu 
Poznańskiego również na naszym obszarze. Biorąc pod uwagę wy-
powiedzi naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, że ten obszar geologicznie jest bardzo podobny do tego na te-
renie Rowu Poznańskiego i w efekcie również te uwarunkowania 

wodne pokażą w sposób jednoznaczny, iż eksploatacja tych złóż jest 
ekonomicznie, gospodarczo, przestrzennie nieuzasadniona”.

Analogicznie jak burmistrz Krobi, także burmistrz Miejskiej 
Górki, Karol Skrzypczak, mówił, iż nie można podejmować dzia-
łań górniczych na obszarach, które byłyby sprzeczne z planem za-
gospodarowania przestrzennego. Ponadto „gminy jednoznacznie 
określiły, że ten obszar ma inny charakter wykorzystania i są w sta-
nie wyprodukować taką ilość energii, którą by chciał wyprodu-
kować PAK jednak ze źródeł odnawialnych. Na obszarze dwóch 
powiatów będzie produkowane około 500 MW energii z odnawial-
nych źródeł energii”.

Kwestię konieczności wprowadzenia nowych systemowych 
rozwiązań dotyczących dyskutowanych tematów poruszyli prof. 
Waldemar Ratajczak oraz prof. Marek Szewczyk z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu w prezentacji „Zasady zrównowa-
żonego rozwoju a potencjalna eksploatacja kopalni odkrywkowej 
węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce”, a tak-
że Sławomir Brodziński, który utwierdził obecnych w przekonaniu, 
że ostateczna decyzja odnośnie zgody na eksploatację złóż zależy 
od burmistrzów gmin oraz od ministra gospodarki. „(...) w tej chwi-
li jesteśmy na takim etapie funkcjonowania, że cała władza będzie 
w rękach samorządów, bo to samorządy i Ministerstwo Gospodarki 
są organami, które uzgadniać będą ewentualną koncesję na wydo-
bywanie, i to od stanowiska burmistrza Krobi, burmistrza Miejskiej 
Górski i Ministra Gospodarki będzie zależało to, czy wniosek na wy-
dobycie zostanie zaakceptowany, czy nie. W tym się właśnie reali-
zuje zasada wyważenia między tym co centralne a tym co lokalne”.

Aby prawo w Europie 
było lepsze 

Komisja Europejska przyjęła program lepszego sta-
nowienia prawa. Ten kompleksowy, obejmujący cały 
cykl kształtowania polityki pakiet reform przyczyni się 
do zwiększenia otwartości i przejrzystości procesu de-
cyzyjnego Unii Europejskiej i do poprawy jakości no-
wych przepisów poprzez lepszą ocenę skutków projek-
tów aktów ustawodawczych i poprawek. Będzie także 
stanowić zachętę do stałego i spójnego przeglądu już 
istniejących przepisów Unii tak, aby strategie politycz-
ne Unii realizowane były w jak najbardziej efektywny 
i skuteczny sposób.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans 
powiedział: „Słuchamy opinii napływających od oby-
wateli i od przedstawicieli biznesu, a zwłaszcza od MŚP, 
zaniepokojonych tym, że Bruksela i jej instytucje nie 
zawsze tworzą przepisy, które obywatele i przedsię-
biorstwa są w stanie zrozumieć i stosować. Chcemy 
przywrócić im wiarę w zdolność UE do zapewniania 
wysokiej jakości prawodawstwa. Lepsze stanowienie 
prawa nie oznacza „więcej” lub „mniej” przepisów unij-
nych. Nie chodzi też o podważanie naszych wysokich 
standardów socjalnych, środowiskowych i zdrowot-
nych lub praw podstawowych. W procesie lepszego 
stanowienia prawa chodzi o zapewnienie jak najbar-
dziej efektywnej realizacji ambitnych celów, które so-
bie postawiliśmy”.

Pakiet środków na rzecz lepszego stanowienia 
prawa będzie bezpośrednio wdrażany przez Komisję 
w ramach jej własnych działań związanych z przygo-
towaniem i oceną przepisów prawnych, a także we 
współpracy z  Parlamentem Europejskim i  Radą Eu-
ropy. W tym celu Komisja podejmie teraz negocjacje 
z Parlamentem i Radą w sprawie nowego porozumie-
nia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego sta-
nowienia prawa.

Komisja zdejmuje z Polski procedurę 
deficytu 

Komisja Europejska zarekomen-
dowała zdjęcie z  Polski procedury 
nadmiernego deficytu. Uwzględnia 
transfery do otwartych funduszy eme-
rytalnych (OFE), które jeszcze w  ze-
szłym roku zwiększały wydatki z budże-
tu państwa powyżej dopuszczalnego 
poziomu długu (3  proc. PKB). Zaleci-
ła także Polsce dalsze oszczędności 
budżetowe wynoszące 0,5 proc. PKB 
w 2015 i 2016 roku, a także m.in. usta-
nowienie „niezależnej rady fiskalnej” 
i ograniczenie stosowania obniżonych 
stawek VAT. „Będziemy nadal śledzić 
sytuację fiskalną i  budżetową w  Pol-
sce, aby mieć pewność, że zachowane 
są konieczne marginesy i ma miejsce 
trwała redukcja deficytu” – zapowie-
dział unijny komisarz ds. gospodar-
czych i finansowych Pierre Moscovici. 
W ocenie premier Ewy Kopacz decyzja 
Komisji Europejskiej stanowi potwier-
dzenie sukcesu naszego kraju. Z jednej 
strony udało się naprawić finanse pu-
bliczne, a z drugiej osiągnąć najwyższy 
w  Europie wzrost gospodarczy. „Od-
powiedzialne postępowanie z  finan-
sami publicznymi i dbałość o to, aby 
każdego dnia obywatelom działo się 
lepiej, jest tylko wtedy możliwe, kiedy 
konsekwentnie i uczciwie postępuje-
my względem siebie” – dodała premier.

Według unijnego prawa państwa 
członkowskie powinny unikać nadmier-
nych deficytów budżetowych. W związ-
ku z  przekroczeniem dopuszczalne-
go, trzyprocentowego progu, Polska od 
2009  roku była objęta procedurą nad-
miernego deficytu. Zgodnie z  ostatni-
mi rekomendacjami Rady UE, z grudnia 
2013 roku nasz kraj miał zredukować nad-
mierny deficyt do 2015 roku w wiarygod-
ny i trwały sposób. Podstawą do zakoń-
czenia procedury nadmiernego deficytu 
były dane przekazane przez Polskę, zgod-
nie z którymi deficyt sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych w 2014 roku 
został zredukowany o  0,8  proc. (do 
3,2 proc. PKB), czyli do poziomu bliskiego 
dopuszczalnemu. Wtedy też procedura ta 
została wobec Polski zawieszona.

W rekomendacjach gospodarczych 
dla Polski KE zaleca rozpoczęcie proce-
su zrównania rozwiązań emerytalnych 
dla rolników i  górników z  tymi doty-
czącymi innych pracowników. Komisja 
oczekuje, że rząd przygotuje harmo-
nogram prac z tym związanych, a tak-
że podejmie działania na rzecz ograni-
czenia stosowania umów czasowych 
i cywilnoprawnych na rynku pracy. KE 
wskazuje ponadto, że rząd powinien 
usunąć utrudnienia w  inwestowaniu 
w projekty dotyczące kolei.

O-MAZ
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Zmiany w  środowisku będące skut-
kiem działalności człowieka są tak znacz-
ne, że wskutek ich stałej modyfikacji ulega-
ją jej nawet definicje działań zmierzające do 
ograniczenia oddziaływania negatywnych 
skutków. Zmianie ulega także zakres dzia-
łań. Najlepszym przykładem jest mała reten-
cja, dawniej termin zastrzeżony wyłącznie 
dla regulacji stosunków wodnych w rolnic-
twie, potem pojęcie poszerzano o konkret-
ne przedsięwzięcia. Obecnie skala potrzeb 
związanych z wdrożeniem definicji małej re-
tencji w brzmieniu: „Mała retencja jest to wy-
dłużenie czasu i drogi obiegu wody i zanie-
czyszczeń w zlewni, mające na celu poprawę 
stosunków wodnych 
w  zlewni, oczyszczenie 
wód przy wykorzystaniu 
właściwości zlewni (na-
turalnych i  sztucznych) 
i  regulację transportu 
rumowiska”, która winna 
być uzupełniona o nowy 
człon: „oraz wzrostu zasi-
lania wód podziemnych”, 
objęła całe nasze oto-
czenie. Pojęcie mała re-
tencja z  zachowaniem 
funkcji wymienionych 
w  powyżej cytowanej 
definicji odnosi się do 
działań prowadzonych 
na obszarach rolniczych, 
leśnych, zurbanizowa-
nych i  przemysłowych. 
Oczywiście ze względu 
na specyfikę tych ob-
szarów różni się w  czę-
ści wykonywanymi przedsięwzięciami, ter-
minami wykonywanych prac, ale wszystkie 
działania łączy dążenie do wzrostu efektyw-
ności wykorzystania wód i przeciwdziałanie 
wystąpieniu szkodliwych zjawisk, na przy-
kład minimalizacja skutków wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-me-
teorologicznych. Poza rolnictwem najbar-
dziej zauważalnym miejscem jej stosowania 
są miasta. To właśnie totalnie przekształco-
ne obszary zurbanizowane stały się terena-
mi, gdzie najczęściej spotykamy się z nega-
tywnymi skutkami działalności człowieka 
polegającej na przekształceniu środowi-
ska. Najbardziej dokuczliwym i najczęściej 

spotykanym zjawiskiem są powodzie miej-
skie będące skutkiem uszczelniania miast. 
Zjawisko występujące dwadzieścia lat temu 
w naszych miastach incydentalnie, można 
nazwać dziś powszechnym. Deszcz o takich 
samych parametrach (natężenie, długość 
opadu, termin wystąpienia etc.), który kilka-
naście lat temu nie wywoływał żadnych ne-
gatywnych skutków, kilka lat temu najwyżej 
niepokoił niewielkimi przepływami na po-
boczach ulic, dzisiaj stanowi przyczynę po-
wodzi. To efekt wzrostu udziału powierzchni 
nieprzepuszczalnych w miastach. Ratunkiem 
jest alternatywna retencja, czyli nowe podej-
ście do wykorzystania obszarów zielonych 

w  miastach, na przykład tworzenie ogro-
dów deszczowych, które pozwolą przechwy-
cić wodę z dachów wielkich obiektów han-
dlowych czy też z ich parkingów, a przede 
wszystkim odkopanie sieci hydrograficznej 
znajdującej się obecnie w systemach kana-
lizacyjnych naszych miast. Sieć cieków, je-
ziorek, stawów, obszarów wodno-błotnych 
w  mieście to nie tylko obiekty stabilizują-
ce stosunki wodne, ale mogące w odróżnie-
niu od systemów kanalizacji, ze względu na 
kontakt hydrauliczny z otoczeniem, zasilać 
wody podziemne w okresach występowa-
nia większych przepływów, a  w  okresach 
bezdeszczowych korzystać z zasobów wód 

dr hab. inż.  
Piotr Kowalczak
prof. ISRL PAN 

– pracownik naukowy Instytutu Śro-
dowiska Rolniczego i  Leśnego PAN. 
Przedmiotem działalności zawodo-
wej są: mała retencja, modelowanie 
matematyczne, gospodarka wodna 

obszarów zurbanizowanych, prze-
pływy ekstremalne, ochrona prze-
ciwpowodziowa, susze, aspekty 
prawne, ekonomiczne i społeczne 
gospodarowania wodą. W latach 
1991-2007  dyrektor oddziału In-
stytutu Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu, a w okresie 
2007-2008 Przewodniczący Rady 
Naukowej Instytutu Meteorologii 
i  Gospodarki Wodnej w  Warsza-
wie. Dyrektor Instytutu Środowi-
ska Rolniczego i Leśnego Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu w  la-
tach 2010-2014. W  latach 2000-
2007  członek Komitetu Sterują-
cego Wdrażającego Dyrektywę 
Wodną UE i  Komitetu Sterujące-
go Wdrażającego Dyrektywę Azo-
tanową UE w  Polsce. Brał udział 
w pracach nad Dyrektywą Powo-
dziową w UE. Członek wielu mię-
dzynarodowych instytucji nauko-

wych (International Association of 
Hydrological Sciences, British Ecolo-
gical Society, Global Network Econo-
mic and Social Sustainability (GNESS). 
Autor około 300 publikacji krajowych 
i zagranicznych i ponad 300 prac ba-
dawczych m.in. z dziedziny gospodar-
ki wodnej, budownictwa wodnego, 
hydrologii, w kraju i za granicą. Autor 
wielu książek z dziedziny gospodar-
ki wodnej miedzy innymi: „Konflikty 
o wodę” (2007), „Zagrożenia związa-
ne z deficytem wody” (2008), „Zmia-
ny klimatu i ich skutki” (współautor) 
(2008), „Natura 2000  a  gospodarka 
wodna” (2009) (współautor), „Wodne 
dylematy urbanizacji” (2011) i inne. 

Piotr Kowalczak
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podziemnych. Obszary wodne i tereny do nich przylegle cha-
rakteryzują się największą różnorodnością. Jest to także ide-
alne miejsce do rekreacji, nie wspominając o walorach krajo-
brazowych. Układ cieków stanowi szkielet dla ciągów zieleni 
w mieście, w którym sieć hydrograficzna to jedna wielka natu-
ralna oczyszczalnia wody.

Definicja małej retencji dla obszaru miejskiego będzie 
w pełni zrealizowana, gdy zabiegi związane z wodą, a zwłasz-
cza te dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, zosta-
ną uzupełniane rozbudową obszarów zielonych, likwidacją 
źródeł zanieczyszczeń, etc. W decydującym stopniu sytuację 
poprawią wspólne działania hydrologów, urbanistów i archi-
tektów. Wobec nowych niekonwencjonalnych zagrożeń w mia-
stach konieczne jest wdrażanie nowych niekonwencjonalnych 
metod małej retencji na obszarach zurbanizowanych. 

Kiedyś złożyłem wniosek o grant w dziedzinie gospoda-
rowania wodami na terenach zurbanizowanych. Otrzymałem 
trzy recenzje, w dwóch przypadkach najwyższe oceny, nato-
miast trzeci recenzent stwierdził, że to przekracza jego wy-
obraźnię i grant nie przeszedł. Patrząc w przyszłość, jestem 
przekonany, że nowe rozwiązania będą w Polsce stosowane, 
ponieważ wymusi je rachunek ekonomiczny, zagrożenia, Unia 
Europejska lub sąsiad, którego będziemy zalewać przy każdym 
opadzie. Obawiam się tylko, że nowe technologie mogą już 
wdrażać firmy zagraniczne, jak ma to obecnie miejsce w wielu 
projektach wodnych realizowanych w Polsce.

W dziedzinie zagospodarowania wód w miastach, kładąc 
szczególny akcent na wody pochodzące z opadów atmosfe-
rycznych, możemy stwierdzić, że w Polsce brak dobrego pra-
wa i to nie tylko z dziedziny gospodarki wodnej, ale również 
z innych dziedzin wymagających wspólnych lub towarzyszą-
cych regulacji prawnych pod tym kątem, jak na przykład pla-
nowanie przestrzenne czy przysłowiowe już ubezpieczenia po-
wodziowe. Nawet próby czerpania doświadczeń z rozwiązań 
prawnych innych krajów kończyły się jak zawsze… Pozostaje 
jeszcze staropolski obyczaj – brak harmonizacji prawa. A prze-
cież w dziedzinie gospodarki wodnej na obszarach zurbani-
zowanych doskonałe rozwiązania mają nasi sąsiedzi Niemcy. 
Tu czekają gotowe praktyczne rozwiązania. Można skorzystać 
z doświadczeń, które bywają w trakcie eksperymentowania 
bardzo kosztowne. Wyniki prac, rozwiązania projektowe, re-
alizacje są lokowane w identycznych warunkach jak w Polsce. 

Aby wskazać trochę pozytywów w tym temacie, należy 
stwierdzić, że w Poznaniu, który w ostatnich latach stracił zna-
czenie jako ważny ośrodek w dziedzinie gospodarki wodnej 
w kraju, w tym badań związanych z powyższą tematyką, gdzie 
był liderem, dzieje się coś nowego. Dobrym przykładem mają-
cym już znaczną ilość realizacji i tworzącym nową doskonałą 
metodykę studiów i projektowania, a więc praktycznych za-
stosowań w dziedzinie wody obszarów zurbanizowanych i nie 
tylko, jest poznańskie Biuro Projektów Wodnych Melioracji i In-
żynierii Środowiska Biprowodmel, będące godnym kontynu-
atorem tradycji poznańskich meliorantów, pracujące w całym 
obszarze zastosowań małej retencji w  dziedzinie realiza-
cji. Urządzenia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 
w województwie wielkopolskim obejmujące między innymi 
elementy gospodarki wodnej, w tym różne typy melioracji 
gruntów i zbiorniki wodne są realizowane przez Wielkopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych skupiający doświadczo-
ną kadrę i posiadający szereg interesujących realizacji. Polska 
leży w obszarze przejściowym, gdzie ścierają się wpływy kli-
matu kontynentalnego i oceanicznego, stąd wielka zmienność 
warunków hydrologiczno-meteorologicznych zapewniających 
pracę małej retencji po wsze czasy.

W  ostatnim ćwierćwieczu małą retencję kojarzono przede 
wszystkim z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach 
wojewódzkich programów rozwoju małej retencji wodnej. Pierwot-
nie za zwiększenie ilości retencjonowanej wody odpowiadać miały 
głównie zbiorniki wodne, podpiętrzane jeziora oraz retencja kory-
towa związana z zatrzymywaniem wody w ciekach. Tylko nieliczne 
programy uwzględniały zabiegi agromelioracyjne i zalesienia. 

Jednak oceniając realizację ogółu planowanych inwestycji 
w programach, których perspektywa czasowa sięgała 2015 roku, 
trzeba zauważyć, że uzyskane do tej pory przyrosty zmagazynowa-
nej wody znacznie odbiegają od planów zawartych w poszczegól-

nych programach wojewódzkich małej retencji do 2015 roku. Przy-
czyn tego stanu należy upatrywać z jednej strony w trudnościach 
związanych z kompleksowym przeprowadzeniem procesu inwesty-
cyjnego, z drugiej zaś w braku odpowiednich źródeł finansowania. 
Należy też przypomnieć, że w momencie opracowywania pierw-
szych programów Polska nie była członkiem Unii Europejskiej, nie 
mieliśmy na przykład obowiązującej sieci obszarów Natura 2000, 
inne były także poszczególne przepisy w tym Prawo wodne czy 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obserwowane niekorzystne zmiany klimatyczne, w tym wy-
stępujące coraz częściej zjawiska ekstremalne ujawniające się 
w ostatnich latach coraz bardziej niekorzystnym rozkładem opa-
dów, charakteryzujące się długimi okresami bez opadów, a także 
gwałtownymi ulewami, podnoszą znaczenie małej retencji wodnej. 
Zyskuje ona znacznie szersze znaczenie, niż to miało miejsce w pier-
wotnych programach małej retencji. Mała retencja pojawia się bo-
wiem nie tylko w kontekście obszarów wiejskich i użytkowanych rol-
niczo, lecz również w kontekście obszarów zurbanizowanych, jako 
możliwe rozwiązanie problemu powodzi miejskich.

Dlatego też obecnie do działań związanych z małą retencją wod-
ną zaliczamy nie tylko budowę małych zbiorników wodnych i bu-
dowli piętrzących na ciekach wodnych, lecz również wszelkie sposo-
by ograniczenia szybkiego spływu wód deszczowych z powierzchni 
uszczelnionych, parkingów, dachów, placów i ulic poprzez zwięk-
szenie możliwości wsiąkania wody. Bardzo ważną rolę odgrywa 
także tworzenie roślinnych pasów ochronnych z drzew i krzewów, 
tworzenie zadarnionych pasów spływów wód powierzchniowych 
wraz z budowlami hamującymi ten spływ, tworzenie użytków eko-
logicznych, w tym odtworzenie oczek wodnych, mokradeł i obsza-
rów zalewowych. 

Aktualnie, aby sprostać wymaganiom Ramowej Dyrektywy 
Wodnej należy wprowadzić zasadę zintegrowanego gospodaro-
wania zasobami wodnymi w obrębie zlewni ponad podziałami ad-
ministracyjnymi. Programy rozwoju małej retencji wodnej muszą 
zatem odpowiadać zarówno potrzebom obszarów rolniczych, jak 
i zurbanizowanych. Niezbędne jest zatem opracowanie nowych 
kompleksowych programów małej retencji wodnej, podejmują-
cych szeroko problematykę zagospodarowania wód deszczowych, 
zarówno centralnymi jak i decentralnymi metodami, technicznymi 
i planistycznymi.

Ostatnio mała retencja wodna zdecydowanie częściej pojawia 
się w kontekście problemu lokalnych podtopień na terenach zur-
banizowanych. Związane jest to m.in. z intensywnymi przekształ-
ceniami struktury zagospodarowania terenu w  obrębie zlewni, 
a zwłaszcza przekształcaniem użytków rolnych (w tym często zdre-
nowanych, czy też wysokich klas bonitacyjnych) w tereny zabudo-
wy mieszkaniowej, usługowej lub produkcyjnej. W związku z tym 
na znaczeniu w racjonalnym gospodarowaniu wodą zyskuje pla-
nowanie przestrzenne.

Zasady gospodarowania wodą deszczową muszą być bowiem 
ustalane już na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, tak aby założenia ujęte jako przepis prawa 
miejscowego były obowiązujące dla właścicieli posesji. Inwestycje 
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we właściwe systemy zagospodarowania 
deszczówki pozwalają w  przyszłości unik-
nąć kosztów związanych z budową nowej 
sieci kanalizacji deszczowej lub rozbudową 
już istniejącej. Dlatego ważne jest zachę-
canie mieszkańców do zachowania jak naj-
większej części działek w postaci biologicz-
nie czynnej oraz kontrolowanie zakładanych 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wskaźników urbanistycz-

nych, dotyczących minimalnego udziału powierzchni biologicz-
nie czynnej na danej posesji. Równie ważne jest bieżące utrzy-
manie cieków oraz modernizacja umocnień w rejonie wylotów 
kanalizacji deszczowej, a także odbudowa zniszczonych przepu-
stów oraz przywrócenie drożności całej sieci hydrograficznej. Nie-
dopuszczalne jest pojawianie się tzw. wąskich gardeł w postaci 
przepustów o mniejszej średnicy, zamulonych lub niedrożnych. 
Udrożnienie odpływu oraz modernizacja cieku musi być zawsze 
przeprowadzana kompleksowo na całej długości cieku przy współ-
pracy wszystkich gmin, na terenie których zlokalizowana jest dana 
zlewnia. Działania indywidualne gmin 
są nieefektywne i mogą powodować 
straty na terenie gmin położonych 
w dolnym biegu cieku. 

Ważne jest wprowadzanie do 
studiów uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go poszczególnych gmin oraz miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów gwarantu-
jących zwiększenie lokalnej retencyj-
ności zlewni oraz uniemożliwiających 
zwiększenie ich potencjału retencyj-
nego. Wskazane jest również wyzna-
czanie w studiach powierzchni pod 
budowę niewielkich zbiorników re-
tencyjnych lub tzw. suchych polderów 
oraz sporządzenie dla tych obszarów 
w możliwie najszybszym czasie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Kolejnym krokiem powinna być proce-
dura ewentualnego wykupu gruntu pod projektowane inwestycje. 

W dotychczasowej praktyce planistycznej nie podjęto szer-
szej próby wskazywania kierunków działań zarówno dla obsza-
rów użytkowanych rolniczo, jak i dla obszarów zurbanizowanych 
w celu zredukowania zagrożeń powodziowych i przeciwdziałaniu 
suszy. Często ograniczano się do wyznaczenia stref zagrożenia po-
wodziowego oraz obszarów o niewystarczających zasobach wod-
nych. Z kolei działania prewencyjne odnosiły się przede wszystkim 
do rozwiązań technicznych. Z działań planistycznych i agrotech-
nicznych wskazywano na zalesienia, zadrzewienia i zakrzaczenia 
śródpolne oraz ogólne wytyczne dotyczące poprawy agrotechniki. 
Brakuje natomiast szczegółowych programów zarządzania zaso-
bami wodnymi w zlewni w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia 
powodzi i przeciwdziałania suszy. Zamiast kompleksowych roz-
wiązań dominują opracowania programowe promujące technicz-
ny typ poprawy zdolności retencyjnych poprzez budowę urządzeń 
piętrzących i zbiorników małej retencji. W przypadku metod tech-
nicznych dokumentacje planistyczne przygotowywane są pod 
konkretną inwestycję wodną, nie wynikają natomiast z przemyśla-
nej długookresowej strategii działania. Tymczasem w każdej małej 
zlewni istnieją potencjalne możliwości zwiększenia jej naturalnej 
retencyjności poprzez zastosowanie właściwych zabiegów agro-
technicznych i planistycznych w zakresie retencjonowania wody. 

Dodatkowe możliwości na terenach zurbanizowanych stwarzają 
różnorodne systemy zagospodarowania wód opadowych. Poprzez 
racjonalne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
ładu przestrzennego planowanie przestrzenne można ograniczyć 
spływy powierzchniowe ze zlewni oraz poprawić potencjał reten-
cyjny zlewni i obniżyć ryzyko strat wywołanych powodzią bądź 
suszą. Natomiast nietechniczne metody poprawy retencyjności 
zlewni posiadają również inne środowiskowe korzyści, m.in. ogra-
niczają erozję gleb, poprawiają bioróżnorodność, estetykę krajo-
brazu, przyczyniają się do poprawy jakości wód. Dla usprawnienia 

procesu opracowywania 
programów poprawy na-
turalnej retencyjności 
zlewni, w tym do wska-
zywania optymalnych 

metod zagospodarowania wód opadowych na terenach zurba-
nizowanych, wskazane jest zastosowanie bazujących na GIS sy-
stemów wspomagania decyzji, będących coraz częściej podsta-
wowym narzędziem współczesnego planowania przestrzennego, 
ułatwiającym opracowanie dokumentów dla potrzeb decydentów, 
a następnie podejmowanie ostatecznych decyzji zarówno na po-
ziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Niezbędna jest również wspólna baza cyfrowa umożliwiająca 
na etapie wydawania pozwoleń wodnoprawnych ocenę realnych 
możliwości podłączenia kolejnego kolektora deszczowego i oce-

nę zagrożenia powodziowego w zlewni. 
Konieczna jest także weryfikacja wyda-
nych pozwoleń wodnoprawnych. Na te-
renie zlewni muszą zostać wskazane po-
wierzchnie chłonne, które będą w stanie 
opóźnić odpływ i redukować przepływy 
w  przypadku opadów ekstremalnych, 
przekraczających możliwości odbioru 
wody danego cieku.

Podsumowując, należy stanowczo 
podkreślić, że planowanie gospodaro-
wania wodą deszczową i  retencyjno-
ścią zlewni powinno w  bardziej szcze-
gółowym zakresie być uwzględniane już 
na etapie tworzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku realizacji nowych osiedli 
lub wielkopowierzchniowych obiektów 

usługowych bądź prze mysłowych należy dążyć do zagospodaro-
wania wody w granicach przedsię wzięcia. W przypadku braku ta-
kich możliwości powinna funkcjonować zasada kompensacji, tzn. 
w miejsce utraconego potencjału retencyjnego nakłada się na in-
westora obowiązek jego odbudowy w innym wskazanym obszarze 
zlewni. Realizacja gospodarowania wodą w granicach zlewni moż-
liwa jest tylko ponad podziałami administracyjnymi. W tym celu 
niezbędny jest dialog gmin położonych w górnym i dolnym bie-
gu cieku. Dialog taki utrudniają odmienne interesy miasta, rdzenia 
obszaru metropolitalnego (funkcjonalnego) i gmin podmiejskich, 
a zwłaszcza wiejskich i miej sko-wiejskich. 

Wprowadzenie zasady zintegrowanego gospodarowania za-
sobami wodnymi w obrębie zlewni ponad podziałami admini-
stracyjnymi, w tym opracowanie i realizowanie ponadgminnego 
programu małej retencji, połączonego z progra mem zagospoda-
rowania wód deszczowych jest kluczowym zadaniem administra-
cji publicznej na poziomie lokalnym w celu przeciwdziałania lokal-
nym podtopieniom, powodziom miejskim i suszom, powinno być 
bezwzględnie uwzględnione w planowaniu przestrzennym.

Autor zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji na Wy-
dziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Kieruje Zakładem Gospodarowania Wodą i Ekonomiki 
Inżynierii Środowiska.
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Woda jest jednym z  podsta-
wowych czynników decydujących 
o życiu i zdrowiu człowieka, sta-
nie środowiska naturalnego oraz 
o możliwościach zrównoważone-
go rozwoju. Zapewnienie wody 
dobrej jakości i w odpowiedniej 
ilości wymaga różnych działań, 
w  tym prawidłowego gospoda-
rowania wodą na obszarach rol-
niczych i  leśnych w  granicach 
zlewni hydrograficznych. Jed-
nym z  elementów prawidłowej 
gospodarki wodnej są działania 
z zakresu małej retencji, których 
zadaniem jest zwiększenie zaso-
bów dyspozycyjnych oraz poten-
cjalnych zdolności retencyjnych 
małych zlewni w celu ochrony przed powodzią 
i suszą, z jednoczesną poprawą walorów przy-
rodniczych środowiska naturalnego.

Pod względem odnawialnych zasobów wód 
powierzchniowych Polska plasuje się daleko 
w tyle wśród europejskich krajów. Zasoby wodne 
w stosunku do innych krajów europejskich są na-
der skromne. Aktualnie w Polsce woda dostępna 
dla mieszkańca to 1580 m3 na rok podczas gdy 
średnio w Europie to 4560 m3. Wskaźnik ten pla-
suje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Eu-
ropie – mówi dyrektor Arkadiusz Błochowiak 
z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i  Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu.

Deficyt wody powoduje zmniejszenie ilości 
wody dostępnej dla ludzi i zwierząt, wpływa na 
gorsze plonowanie roślin i – w sensie ogólnym 

– ogranicza rozwój gospodarczy. Ochrona wód 
w Polsce, zwłaszcza w kontekście coraz gwał-
towniejszych anomalii pogodowych i towarzy-
szących im niekorzystnych zjawisk, głównie 
powodzi i suszy, nabiera szczególnego znacze-
nia. Wielkopolskę w ostatnich czterdziestu latach 
często dotykały susze, które powodowały nieko-
rzystne obniżanie poziomu wód gruntowych, 
gdyż zasoby wodne powstają w wyniku opadów 
atmosferycznych, głównie na obszarach rolnych 
i  leśnych. Tam są retencjonowane i  częściowo 

wykorzystywane. Województwo wielkopolskie za-
liczane jest do najbardziej deficytowych w wodę 
regionów kraju i  według opracowanej przez 
IMGW w Warszawie w 1997 roku tzw. hierarchii 
potrzeb obszarowych małej retencji zostało za-
kwalifikowane do pierwszej grupy województw 
o niedoborach wód powierzchniowych i związa-
nych z tym potrzeb zwiększenia zasobów wód – 
uzupełnia dyrektor Błochowiak.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że 
dotychczasowe metody gospodarowania wodą 
wykorzystujące w głównej mierze rozwiązania 
techniczne nie zawsze dają dobre rezultaty. Nie-
zbędnym jest więc poszukiwanie nowych me-
tod, których celem byłoby nie tylko zaspoko-
jenie potrzeb wodnych, lecz również ochrona 
zasobów wodnych i środowiska naturalnego. 
Budowa wielozadaniowych zbiorników wod-
nych, zarówno tych o mniejszej pojemności, jak 
i większej, jest jednak w warunkach Wielkopol-
ski nieodzowna, m.in. z powodu okresów defi-
cytu opadów oraz występowania coraz częst-
szych okresów susz hydrologicznych.

W związku z pilną potrzebą działań w zakre-
sie powiększenia zasobów wodnych w kraju już 
w roku 1995 podjęta została inicjatywa rządo-
wa dotycząca intensyfikacji działań na rzecz po-
prawy stanu odbudowy oraz zwiększenia ilości O

 s
ta

ni
e 

w
ód

  
w

 W
ie

lk
op

ol
sc

e

Na zdjęciu Arkadiusz Błochowiak – dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu
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realizowanych przedsięwzięć z zakresu ma-
łej retencji wodnej. Na tę okoliczność Mini-
strowie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa podpisali 21 grud-
nia 1995 roku porozumienie, a 11 kwietnia 
2002 roku podobne porozumienie zostało 
podpisane między Ministrem Środowiska, 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, preze-
sem Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz prezesem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, popierające rozwój małej reten-
cji w Polsce. Porozumienia te określają for-
my organizacyjne i zasady finansowania 
oraz wspomaganie działań w zakresie re-

tencjonowania wód 
powierzchniowych.

Zgodnie ze wska-
zaniami zawartymi 
w  porozumieniach 
zostały opracowane 
tzw. programy reten-
cji wód powierzch-
niowych do roku 
2015  dla byłych wo-
j e w ó d z t w  w c h o -
dzących w  sk ład 
województwa wielko-
polskiego tj. Leszna, 
Konina, Piły, Poznania 
i  Kalisza. Programy 
wskazywały kierunki 
działań oraz określa-
ły potrzeby w zakresie retencji, celowości 
i pilności realizacji zadań. W programach 
ustalono imienne zadania do realizacji 
w latach 1998-2015.

Aktualnie Wielkopolski Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy-
stąpił do wykonania nowego „Programu 

małej retencji wodnej na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego na lata 2016-
2030”. Wykonany zostanie z uwzględnie-
niem obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i  unijnego. Obejmie m.in. in-
wentaryzację istniejących oraz zestawie-
nie potrzeb wykonania nowych obiektów 
gospodarki wodnej (zbiorniki, cieki, ka-
nały i budowle piętrzące) wraz z harmo-
nogramem i priorytetami ich realizacji do 
2030 roku. 

Ogólnie rzecz biorąc, według dyrektora 
Błochowiaka do priorytetowych przedsię-
wzięć z zakresu małej retencji należy po-
prawa jakości wód i zwiększenie zasobów 
wodnych, poprawa warunków gospodaro-

wania zasobami wodnymi w rolnic-
twie i ochrona przeciwpowodziowa 
województwa, ponadto korzyści 
ekonomiczne wynikające z  racjo-
nalnej gospodarki wodą, przy jed-
noczesnym uwzględnieniu deficytu 
zasobów dyspozycyjnych wód.

Nowe podejście do gospodarki 
wodnej wynika z obowiązującego 
ustawodawstwa krajowego i  unij-
nego w zakresie ochrony środowi-

ska i gospodarki wodnej, w szczególności 
Ustawy Prawo Wodne, Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej. 

Program małej retencji wodnej stano-
wi dokument o znaczeniu wojewódzkim 
wymagający przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, 

na podstawie art. 46, pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. W najbliższym czasie przepro-
wadzone zostaną konsultacje społeczne, 
po których program zostanie przedstawio-
ny na sesji Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego celem zatwierdzenia. 

Dyrektor Błochowiak dodaje, że zabie-
gi związane z  małą retencją wodną moż-
na podzielić na techniczne i nietechniczne. 
W Poznaniu realizujemy w głównej mierze 
działania techniczne, do których zaliczamy 
retencjonowanie wód powierzchniowych 
w  małych zbiornikach wodnych, podpię-
trzonych jeziorach, na budowlach piętrzą-
cych, na ciekach, rowach i kanałach (retencja 
korytowa), jak również regulowanie odpływu 
wody z systemów drenarskich i sieci rowów. 

Mała retencja to także spiętrzanie wody 
w korytach małych rzek, potoków, kanałów 
i rowów, w celu gromadzenia wody i unie-
możliwienia jej szybkiego spływu. Jest jed-
ną z form magazynowania wody i jest wyko-
rzystywana jako narzędzie do zapobiegania 

powodzi i  suszy poprzez gromadzenie jej 
w  okresach nadmiaru i  zatrzymywaniu 
w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach re-
tencyjnych, bagnach i  udostępnianiu jej 
użytkownikom w okresach suszy. Aktualnie 
na terenie województwa wielkopolskiego 
znajduje się w naszym zarządzie 38 zbior-
ników wodnych zdolnych zretencjonować 
61,3 mln m³ wody. Ponadto w podpiętrzo-
nych jeziorach na terenie województwa 
zmagazynowanych jest dalszych 2,3 mln m³ 
wody, która może być wykorzystana na po-
trzeby gospodarki rolnej.
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Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice wy-
wołało ożywioną dyskusję wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. Ewentual-
na eksploatacja wzbudza nadzieje na zwiększenie ilości miejsc pracy, rozwój gospo-
darczy regionu czy zahamowanie fali emigracji młodych ludzi. Pojawiają się również 
głosy wyrażające obawy o oddziaływanie potencjalnej inwestycji na środowisko, 
zwłaszcza miejscowe stosunki wodne. Dlatego też postanowiliśmy dokonać prze-
glądu zagadnień związanych z hydrologią i wyjaśnić ich istotę. 

Złoże węgla brunatnego 
Oczkowice znajduje się na 
terenie gmin Krobia i Miejska 
Górka w południowej Wielko-
polsce. W grudniu 2014 roku 
Ministerstwo Środowiska za-
twierdziło dodatek do doku-
mentacji geologicznej złoża, 
którego zasobność określona 
jest na około miliard ton. Dla 
porównania, w  ciągu 70  lat 
od rozpoczęcia eksploatacji 
węgla brunatnego w Wielko-
polsce wydobyto 800  milio-
nów ton tego surowca. 

Samo zatwierdzenie do-
kumentacji geologicznej zło-
ża nie wystarcza do podjęcia 
decyzji o jego wydobyciu. In-
westor rozważając zasadność 
ubiegania się o koncesję wy-
dobywczą musi uwzględ-
nić szereg czynników takich 
jak opłacalność wydobycia, 
miejscowe uwarunkowania 
środowiskowe i  społeczne 
czy wytyczne polityki energe-
tycznej kraju i wspólnoty eu-
ropejskiej. Większość z tych 
zagadnień określa tzw. ana-
liza techniczno-ekonomicz-
na złoża, która zwykle pro-
wadzona jest na przestrzeni 
kilku lat. To na jej podstawie 
można w  dalszej kolejności 
wiarygodnie prognozować 
potencjalne skutki środowi-
skowe wydobycia na danym 
obszarze. Niemniej jednak 
korzystając z  doświadczeń 
krajowych i  zagranicznych, 
zakładając adekwatny po-
ziom ogólności, można roz-
ważać pewne zjawiska zacho-
dzące w hydrologii i geologii 
w związku z wydobyciem węgla brunatne-
go. Poniżej postanowiliśmy omówić takie 
kwestie jak lej depresji oraz inne formy od-
działywania na podziemne wody gruntowe. 

Budowa kopalni odkrywkowej wyma-
ga zabezpieczenia przyszłego wyrobiska 
(miejsca, z  którego wydobywa się suro-
wiec) przed dopływem wód powierzch-
niowych i podziemnych. W tym celu cza-
sowo obniża się poziom zwierciadła wód 
podziemnych oraz ujmuje i przekierowu-
je wody powierzchniowe. Prace związane 
z odwodnieniem podziemnym powodują 

wytworzenie się 
tzw. leja depresji. 
Termin ten odno-
si się do obszaru obniżonego poziomu 
wód podziemnych w stosunku do ich 
poprzedniego zwierciadła. Naturalnie, 
z jego występowaniem mogą, ale nie 
muszą, wiązać się niekorzystne zjawi-
ska na powierzchni, niemniej należy 
stwierdzić, że na produktywność gleb 
mają wpływ przede wszystkim opa-
dy atmosferyczne, natomiast obniże-
nie poziomu wód podziemnych nie 
ma wpływu na funkcjonowanie roślin. 
W trakcie eksploatacji węgla brunatne-
go miejscowe stosunki wodne objęte 
są ścisłym monitoringiem, a kopalnie 
prowadzą działania mające na celu 
przeciwdziałania w  przypadku zani-
kania wody. Wśród tego typu działań 
można wymienić instalowanie specjal-
nych ekranów ograniczających zasięg 
leja depresji. Ponadto na terenie wy-
stępowania leja depresji w ramach li-
kwidacji tzw. szkód górniczych inwe-
stor na własny koszt musi wybudować 
sieć wodociągową, zapewniającą stały 
dostęp do wody zarówno dla gospo-
darstw domowych i rolnych. Aby zapo-

biec ewentualnemu wysychaniu gruntów 
rolnych, rozwija się systemy melioracyjne 
gwarantujące odpowiednie nawodnienie 
upraw. 

Paradoksalnie, działalność górnicza 
może podnieść jakość miejscowych wód 
gruntowych. Zdarza się bowiem, iż w wy-
niku dotychczasowej aktywności gospo-
darczej bądź rolniczej są one chemicznie 
zanieczyszczone już przed rozpoczęciem 
prac (np. problem ten występuje na te-
renach południowej Wielkopolski, gdzie 
znajdują się obszary charakteryzujące się 

wysokim stężeniem azotu w wodach grun-
towych1). Zgodnie z polskim prawem firmy 
wydobywcze po odpompowaniu wody 
muszą ją zwrócić odpowiednio uzdatnio-
ną do środowiska. Oznacza to, że w przy-
padku odpompowywania skażonych wód 
kopalnie muszą zadbać o ich oczyszczenie. 
Miejscowe tereny zyskują dostęp do no-
wych zasobów wody, z których wcześniej 
nie mogły korzystać. 

Wreszcie rozpatrując wpływ wydoby-
cia węgla brunatnego na otoczenie, należy 

uwzględnić specyfikę zasta-
nych warunków hydrogra-
ficznych. Jeżeli na danym ob-
szarze obserwuje się częste 
występowanie suszy lub nie-
wielką ilość opadów (Wielko-
polska, Kujawy), to w efekcie 

obniża się poziom zarówno wód grunto-
wych, jak i w jeziorach oraz rzekach. Natu-
ralnie zjawisko to negatywnie oddziałuje 
na rolnictwo. W tym przypadku pomocne 
mogą być właśnie wody pochodzące z od-
wodnienia kopalni odkrywkowej. Retencjo-
nowane w sztucznych zbiornikach mogą 
być wykorzystywane w  okresach zwięk-
szonego zapotrzebowania na wodę. Przy 
ocenie wpływu działalności wydobywczej 
na otoczenie należy również zwrócić uwa-
gę na głębokość zalegania poziomu wód 
gruntowych. Uprawy rolnicze w  proce-
sie wegetacji wykorzystują głównie wody 
opadowe, które nie podlegają proceso-
wi odwadniania kopalni (ze względu na 
stosunkowo krótki system korzeniowy). 
Odwadnianie dotyczy przede wszystkim 
wody zalęgającej na poziomie złoża, tj. 100-
150 m. W sytuacji ograniczonych opadów 
dodatkowe źródło wody w postaci wód po-
chodzących z terenów kopalni może mieć 
wymierny wkład w poprawę miejscowych 
stosunków wodnych i uprawę roślin. 

Reasumując, należy podkreślić, że 
zgodnie z  polskim prawem kopalnia zo-
bowiązana jest zapewnić w  swoim są-
siedztwie stały i bezpłatny dostęp do czy-
stej wody w ilości zaspokajającej potrzeby 
mieszkańców, jak i podmiotów rolniczych 
i gospodarczych.

Autor jest Prezesem Zarządu 
PAK Górnictwo sp. z o.o.

1 Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 
4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.
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Społeczny Komitet Budowy, Patroni Honorowi oraz Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, 
Adam Szejnfeld – Poseł do Parlamentu Europejskiego, wyrażają podziękowania wszystkim fundatorom, a w szczególności:

Fundatorom  
Głównym
Fundatorom  
Wiodącym

25 grudnia 1918 roku w gdańskim porcie zacumował krążow-
nik „Concorde” z Ignacym Janem Paderewskim w towarzystwie 
małżonki i przedstawicieli misji angielskich oficerów na pokła-
dzie. 26 grudnia pojawił się w Poznaniu. Niemcy za wszelką cenę 
nie chcieli dopuścić do jego przyjazdu mając świadomość, jakie 
mogłoby to nieść ze sobą konsekwencje. Ponieważ niemieckie in-
terwencje okazały się nieskuteczne, w ostateczności wyłączono 
prąd na poznańskim dworcu. Przy blasku pochodni tysiące po-
znaniaków przywitały Ignacego Jana Paderewskiego pieśniami 
patriotycznymi. Wydarzenia dnia następnego doprowadziły do 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po patriotycznych mar-
szach powitalnych pod hotelem Bazar, gdzie zatrzymał się pia-
nista, przyszła kolej na kontrmanifestację niemiecką, skandującą 
hasła przynależności tych ziem do Niemiec. Po godzinie 17 padł 
pierwszy strzał...

Dla nas – Wielkopolan – Paderewski jest szczególnie bliski. Wszy-
scy dobrze pamiętamy z historii jego przyjazd do Poznania w dniu 
26 grudnia 1918 roku i emocje, jakie wtedy towarzyszyły obywate-
lom Poznania. To wówczas, dzięki płomiennemu, patriotycznemu 
przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego do poznaniaków, do-

konał się obywatelski zryw – wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Dzi-
siaj tym pomnikiem, który nam, mieszkańcom Poznania, będzie to-
warzyszyć codziennie – spłacamy historyczny dług wobec Wielkiego 
Polaka, w 155 rocznicę jego urodzin. Jestem dumny z faktu, że na-
sze pokolenia: synów, wnuków i prawnuków Powstańców Wielkopol-
skich tym pomnikiem dziękują – Wielkiemu Polakowi oraz wszystkim 
uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Te słowa Prezesa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. 
Mariana Króla usłyszeliśmy 6 maja podczas ceremonii odsłonię-
cia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przed budynkiem 
poznańskiej Akademii Muzycznej jego imienia. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski dokonał odsłonięcia pomnika i objął ho-
norowym patronatem niniejszą uroczystość. Przewodniczącym 

Komitetu Honorowego Budo-
wy Pomnika był Adam Szejn-
feld, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Idea upamięt-
nienia tego wielkiego męża 
stanu, polityka i światowego 
artysty, pierwszego premie-
ra Polski po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, zrodzi-
ła się w roku 2009 jako inicja-
tywa obywatelska podjęta 
przez Prezesa THC, a budowę 
pomnika zrealizowano przy 

wsparciu Zarządu. Pomysłodawca przypomniał, że w tym obywa-
telskim przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 2500 fundatorów, 
w tym ponad 1000 młodzieży i jednocześnie przekazał jeszcze 
raz wyrazy szacunku i podziękowania.

Uroczystość, która była dla obywateli stolicy Wielkopolski waż-
nym patriotycznym wydarzeniem, przypomnieniem postaci Igna-
cego Paderewskiego i roli, jaką odegrał w historii Polski i Pozna-
nia, zakończyło pamiątkowe zdjęcie wszystkich zebranych pod 
pomnikiem z Prezydentem RP i… Ignacym Paderewskim, w któ-
rego postać wcielił się Edmund Dudziński, który od wielu lat, 
w dniu 26 grudnia aktorsko przypomina przyjazd Paderewskie-
go do Poznania.

fot: Archiwum THC

Uwielbiam muzykę, 
ale jeszcze bardziej 
kocham moją 
Ojczyznę

Uczestnicy uroczystości z Prezydentem RP

Prezydent RP i Prezes 
THC dokonali odsłonięcia 
pomnika
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NO TO POSŁUCHAJCIE

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

STANISŁAWA CELIŃSKA
ATRAMENTOWA 

Stanisława Celińska to jedna z najciekawszych polskich aktorek śpiewa-
jących. O jej wydanej właśnie płycie „Atramentowa” nie mówi się inaczej jak 
wydarzenie. Krążek zawiera 15 utworów. Niektóre z nich to dobrze znane 
przeboje odkrywane przez Celińską na nowo, jak legendarny „Jej portret”. 
Tutaj oczywiście śpiewany jako „Jego portret”. Skomponował tę piosenkę Wło-
dzimierz Nahorny do pięknego, poetyckiego tekstu Jonasza Kofty, a spopu-

laryzował przede wszyst-
k im niezapomniany 
Bogusław Mec. „Szep-
tem” z  muzyką Jerzego 
Abratowskiego do tekstu 
Jacka Korczakowskiego 
to piosenka, którą jako 
pierwsza śpiewała Lud-
miła Jakubczak, a potem 
wykonywało ją, tak jak 

„Jej portret”, wielu. Celiń-
ska interpretuje w  swój 
niepowtarzalny sposób. 
Ale niezwykle ważne jest 
też i to, że do nagrania tej 
płyty zaprosiła gwiazdy 
rocka. Z  Kasią Nosow-
ską wykonuje skompo-
nowaną i napisaną przez 
tę wokalistkę, kompozy-
torkę i  autorkę tekstów 
piosenkę „Do rycerzy, do 
szlachty, do mieszczan”. 

Natomiast autorem tekstu do skomponowanej przez Macieja Muraszko pio-
senki „Wielka słota” jest Muniek Staszczyk, którego także słyszymy na tym 
krążku. I niezwykłe ważne jest też i to, że to album nagrany z muzykami 
z Wielkopolski, w tym z wieloma z Poznania, a nagrywany przede wszystkim 
w studiu Rocksun w Pleszewie.

ZBIGNIEW WODECKI WITH 
MITCH AND MITCH ORCHESTRA 
AND CHOIR
1976: A SPACE ODYSSEY 

To nieprawda, że młodzi wykonawcy nie interesują się tym, co wyko-
nywali kiedyś ci, którzy są od nich o pokolenie starsi. Przykładem jest grupa 
Mitch and Mitch, która zainteresowała się płytą Zbigniewa Wodeckiego 
wydaną przez tego popularnego wokalistę, kompozytora i  multiinstru-
mentalistę w roku 1976. Z tamtej sesji sprzed 39 lat pochodzą takie szla-

giery Wodeckiego jak „Opo-
wiadaj” czy „Rzuć to wszystko 
co złe”. Niestety być może 
zbyt ambitne na tamte czasy 
aranżacje sprawiły, że wtedy 
tamta płyta nie przebiła się 
na rynku. Nowe opracowania 
i nowe czasy sprawiają, że te 
historyczne nagrania otrzy-
mały drugie życie i stają się 
rewelacjami wszędzie tam, 
gdzie projekt ten jest wyko-
nywany. Posłuchajcie „Bal-
lady o Jasiu i Małgosi”, „Panien 
mojego dziadka” czy „Partyjki”, 
a przekonacie się,  jak te pio-
senki sprzed lat brzmią po 
face-liftingu. O
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STANISŁAW SOYKA & ROGER 
BERG BIG BAND  
SWING REVISITED 

Na początku swej kariery Stanisław Soyka śpiewał standardy jazzowe. 
Ten album stanowi niejako powrót do tamtych czasów. Popularny pol-
ski wykonawca nagrał go z jednym z czołowych szwedzkich big-bandów 
pochodzącym z Malmo. 
A  wszystko zaczęło się 
od koncertu Szwedów, 
pięć lat temu w warszaw-
skim klubie Tygmont. 
Soykę zaprosił na niego 
znany od lat szwedzki 
promotor muzyczny Bo 
Jonsson. Razem zare-
jestrowali 14  utworów, 
które zna cały świat. Od 

„Let The Good Times Roll” 
Louisa Jordana i  Sam 
Lovin Thearda poprzez 
tak wielkie przeboje 
Duke’a  Ellingtona jak 

„Caravan” czy „Don’t Get 
Around Much Anymore”, 

„Hallelujah, I Love Her So” 
Ray’a Charlesa, „My Funny Valentine” Richarda Rodgersa po „When I Fall 
in Love”. O doborze decydował fakt, że te utwory Soyka zna po prostu 
znakomicie. Słuchając tej płyty, przenosimy się w niezapomniane czasy 
swingu. A dodatkowym atutem albumu jest fakt, że słuchamy nie tylko 
głosu Soyki, ale i wielu wybornych solówek znakomitych instrumentali-
stów. Posłuchajcie saksofonisty Clausa Sorensena w „Caravan” lub grają-
cego także na saksofonie Nielsa Oldinga w „Hallelujah, I Love Her So” czy 
pianisty Matsa Nilssona w „Satin Doll”. Jestem przekonany, że ten album 
będzie miał swój dalszy ciąg i może za kilka lat doczekamy się kolejnej 
płyty Soyki ze standardami. Bo swing to niezwykłe muzyczne bogactwo, 
które nie starzeje się! 

EWELINA SERAFIN QUARTET
ANTITYPE 

Gdy dowiedziałem się, 
że Ewelina Serafin jest fle-
cistką, kompozytorką i  woka-
listką, a  do tego wykonuje 
jazz, zacząłem się zastanawiać, 
jaka może być jej muzyka. Czy 
będą to piosenki podobne do 
tych, jakie przed laty spopu-
laryzowała grająca także na 
flecie, śpiewająca i  uprawia-
jąca jazz Liliana Urbańska, czy 
coś innego. A jednak okazało 
się, że jest to muzyka zupeł-
nie inna. Pięć lat temu powstał 
bowiem Ewelina Serafin Quar-
tet, w którym grają także piani-
sta Nikola Kołodziejczyk, basista Jakub Mielcarek i perkusista Łukasz Kurek. 
Ich debiutancki krążek wyprodukował Leszek Możdżer. Warto zwrócić 
uwagę na otwierającą płytę kompozycję Serafin i Kołodziejczyka „Killers 
008”. To niezwykle pogodny, rytmiczny utwór, gdzie podobać się może 
dialog improwizującego fletu z pianistą. W utworze „Saramajew”, którego 
autorką, podobnie jak pozostałych umieszczonych na krążku, jest także 
Ewelina Serafin, radzę zwrócić uwagę na energetyczne brzmienie oraz 
na to, co do powiedzenia ma perkusista. „Longing Of Soul” jest niezwy-
kłą nastrojową balladą. Natomiast „Ballad Of The Sad City” polecam ze 
względu na głos Eweliny. Tej płyty trzeba posłuchać koniecznie, a poczy-
nania młodej artystki warto będzie obserwować.
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Gmina Kórnik przyciąga turystów nie 
tylko zabytkami, ale także pięknymi terena-
mi rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż je-
zior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg 
jezior kórnickich, wraz z ciągiem jezior za-
niemyskich, tworzy łańcuch połączonych ze 
sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną 
Kórnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozma-
icają także lasy. Miłośnikom czynnego wy-
poczynku proponujemy piesze i rowerowe 
wycieczki po pięknych kompleksach le-
śnych, jazdę konną, z której można skorzy-
stać w Borówcu i Kamionkach, doskonale 
przygotowane Centrum Tenisowe w Kórni-
ku oraz rekreacyjną „Ścieżkę Zdrowia”, znaj-
dującą się na tzw. Zwierzyńcu.

Biegaczom, rolkarzom, rowerzystom 
i spacerowiczom polecamy szczególnie pro-
menadę wzdłuż jeziora kórnickiego łączącą 
Kórnik z Bninem. Atrakcją jest tu ławeczka 
poświęcona noblistce Wisławie Szymbor-
skiej. Pomnik postawiono naprzeciwko bu-
dynku, w którym przyszła na świat. 

– Warto poznać naszą ziemię, piękną i go-
spodarną, o  bogatej historii i  wspaniałych 
zabytkach. Tradycja to nasze dziedzictwo 
kulturowe, a  współczesność to nowe inwe-
stycje podnoszące poziom życia mieszkań-
ców i stwarzające korzystne warunki do inwe-
stowania – zachęca burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski.



To przesłanie było mottem szesnastej już edy-
cji Festynu Integracyjnego „Dzieci-Dzieciom” Fun-
dacji „Światełko w Tunelu” prowadzonej przez 
dwie panie konsul, Republiki Czeskiej w Pozna-
niu – Renatę Mataczyńską i  Republiki Austrii – 
Izabelę Ewę Kwiat-
kowską. Impreza 
zorganizowana zo-
stała w  piątek po-
przedzający Mię-
dzynarodowy Dzień 
Dziecka. W  tym 
święcie sportu, to-
lerancji i  integra-
cji wzięła udział 
rekordowa i lość 
dzieci – 1340 ze 
szkół i  ośrodków 
wychowania spe-
cjalnego oraz szkół 
p o d s t a w o w y c h 
z  Poznania, powia-
tu i województwa. 

N i e z m i e n n i e 
celem festynu jest 
to, aby poprzez gry, 
zabawy dydaktycz-
ne, sport i rekreację ruchową zintegrować dzieci niepełno-
sprawne z dziećmi zdrowymi, tak aby uwierzyły we własne 

możliwości. 
Zabawa była wyśmienita, a i pogoda dopisała. Zawody odbyły się 

na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego przy dużym zaan-
gażowaniu pracowników i studentów tej uczelni. Po części oficjalnej 
i uroczystym przemarszu korowodu z orkiestrą i tancerzami rozpo-
częły się zmagania sportowe. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić 
się w biegu na 60 i 400 metrów, skoku w dal, pchnięciu kulą, skoku 
wzwyż, przygotowany został też tor przeszkód. 

I tym razem, dzięki dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką 
i Miejską Policji, odbyły się pokazy tresury psów policyjnych, szkole-
nie z udzielania pierwszej pomocy oraz program edukacyjny dla dzie-
ci i nauczycieli prowadzony przez Wydział Prewencji. O wyraz arty-
styczny zadbał Teatr Szczudlarzy „Z głową w chmurach” oraz orkiestra 

dęta ArtVivat. W części oficjalnej wręczo-
no medale osobom zasłużonym w dzia-
łania na rzecz dzieci, w  tym, co nas 
ogromnie cieszy, jeden przypadł naszej 
redaktor naczelnej Marioli Zdancewicz.  

Również w  tym roku festyn obję-
li patronatem honorowym: Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Wojewoda Województwa Wiel-
kopolskiego Piotr Florek, Prezydent Mia-
sta Poznania Jacek Jaśkowiak, Starosta 
Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski 
oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elż-
bieta Walkowiak, bez których, jak pod-
kreśla pani Renata Mataczyńska, organi-

zatorzy nie udźwignęliby rozmiaru tej imprezy i dodała: „Bardzo się 
cieszę, że wszystkie strony poprzez okazywane nam zaufanie i współ-
uczestnictwo przyczyniają się kolejny rok do organizacji tego wyda-
rzenia, które już na stałe wpisało się do wielkopolskiego i poznań-
skiego kalendarza”. „Merkuriusz” oczywiście deklaruje dalsze wsparcie 
medialne.

fot. Oksana Koniuszewska     
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Od prawej współzałożycielka Fundacji „Światełko 
w Tunelu”, organizatorka festynu, pani konsul honorowy 
Republiki Czeskiej w Poznaniu Renata Mataczyńska 
otrzymuje uroczysty chleb od dzieci z Ukrainy
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W pewnym włoskim sklepie w To-
ronto znalazłam kiedyś cytrynę ide-
alną do ciast. Wyglądała jak mimo-
za, miała skórkę cienką jak mgła, zaś 
w środku ukryte było całe bogactwo 
słodkiego soku. To cytryna waniliowa. 
Używam jej namiętnie do mojego cy-
trynowego pie na kruchym spodzie. 
Jak go przyrządzić? To proste. Na po-
czątku ubijamy na parze kogel-mo-
gel z ośmiu żółtek. Osobno podgrze-
wamy sok z cytryny i zaciągamy go 

mąką ziemniaczaną jak kisiel. Doda-
jemy otartą skórkę, która jest nośni-
kiem zapachu i osobno poza ogniem 
dodajemy do cytrynowej masy ubite 
żółtka. Mieszamy poza ogniem, żeby 
żółtka się nie ścięły. Wylewamy całość 
na kruchy spód i przykrywamy wło-
ską bezą, czyli ubitymi białkami zacią-
gniętymi syropem cukrowym. Całość 
wkładamy do pieca. Na krótko, tyl-
ko do zrumienienia bezy. Poruszenie 
w domu gwarantowane! 

Wiele dań bez cytryny nie ma 
sensu. Wędzony łosoś bez kropli cy-
tryny staje się tłusty i ciężki. Kiszone 
marokańskie cytryny to kolejny cud 
świata, dzięki któremu tamtejsza ba-
ranina nie zabija nas swoją tłustością 
i ciężkim zapachem. Ubóstwiam pla-
sterki cytryny przesypane cukrem i za-
mknięte w słoiku. Są niezastąpione do 
przyrządzenia naszej ukochanej her-
baty z cytryną. Latem lemoniada po-
dawana w ogromnych dzbanach z lo-
dem, plastrami cytryny i sporą ilością 
soku cudownie orzeźwia. Jest rów-
nież idealnym antyutleniaczem, ma-
gicznym napojem, skutecznie konku-
rującym z całym tym globalistycznym 
zamachem na nasze zdrowie i dobre 
samopoczucie.

Kiszone cytryny 
ekologiczne, niewoskowane cytryny 5
sok z cytryny z 3 szt.
gruboziarnista sól kilka łyżek
liść laurowy 

Kiszone cytryny to przysmak kuchni arabskiej 
i izraelskiej. Podkręcają smak duszonych mięs 
i warzyw. Cieniutko pokrojone można doda-
wać do sałatek. Ich smak kocha się lub niena-
widzi. Wyszorowane cytryny poprzekrawać na 
cztery części tak, aby ćwiartki były połączone 
u  podstawy. Ponacierać obficie solą od we-
wnątrz. Włożyć cytryny do słoika, po każdej 
przesypując solą. Cytryny powinny być ciasno 
upchnięte w słoiku. Posypać solą z wierzchu. 
Z boku wsunąć listki laurowe. Wlać sok z cytryn, 
dopełnić przegotowaną wodą. Cytryny przyci-
snąć, tak, by były zanurzone. Zakręcony szczel-
nie słoik odstawić w chłodne miejsce. Cytryny 
są gotowe po miesiącu.

Cytrynowy pie

Prószyński i S-ka poleca...
Biblioteka Merkuriusza

Olaf Lubaszenko  
w rozmowie 
z Pawłem 
Piotrowiczem
Chłopaki niech 
płaczą

Pierwsza tak szczera rozmowa 
z  popularnym aktorem i  reżyse-
rem, naszpikowana słodko-gorzkimi 

refleksjami i  błysko-
tl iwymi puentami. 
Lubaszenko wraca nie 
tylko do swoich naj-
większych życiowych 
i  zawodowych suk-
cesów, ale rozlicza się 
też z porażkami. Opo-
wiada o trudnej walce 
z  depresją, otyłością 
i alkoholizmem, wspo-
mina dawne miłości 

i  nawiązuje do nie zawsze łatwych 
relacji z  ojcem, aktorem Edwardem 
Lindem-Lubaszenką.

Panorama polskiego kina ostat-
nich lat, barwne towarzyskie aneg-
doty przeplatane wnikliwymi życio-
wymi i  filmowymi obserwacjami, 
bohater tego wywiadu cierpi bowiem 
na potrzebę dygresji. Ale spokojnie, 
tym razem można się mazać. Chłopaki 
niech płaczą!

Leon M. Lederman, 
Christopher T. Hill
Dalej niż boska cząstka

4 lipca 2012 roku zespół naukowców pracujących 
w Wielkim Zderzaczem Hadronów, 
ogłosił odkrycie długo poszukiwa-
nego bozonu Higgsa – znanego rów-
nież jako „boska cząstka”. 14 marca 
2013 roku CERN potwierdził odkry-
cie. Ta nieuchwytna cząstka subato-
mowa tworzy pole, które przenika 
cały Wszechświat, nadając masy 
cząstkom elementarnym, będącym 
podstawowym budulcem wszyst-
kiego w znanym nam świecie.

Zatem – co dalej? Odkrycie, 
chociaż niezwykle ważne, przynio-
sło nowe pytania, spośród których 
najważniejsze brzmi: „Kto zamówił boską cząstkę i co 
chciał przez to powiedzieć?”

W  tych fascynujących rozważaniach na temat 
przyszłości fizyki cząstek elementarnych dwóch wybit-
nych fizyków omawia znaczenie bozonu Higgsa oraz 
zastanawia się nad implikacjami jego obecności we 
Wszechświecie. Podejmując temat tam, gdzie laureat 
Nagrody Nobla Leon M. Lederman zakończył swój 
słynny bestseller „Boska cząstka", Lederman i Christo-
pher T. Hill wyjaśniają, co będzie dalej, oraz omawiają 
kluczowe problemy, jakie będą zaprzątały głowy fizy-
ków w nadchodzących latach. Dlaczego naukowcy 
byli przekonani, że musi istnieć coś takiego jak bozon 
Higgsa? Jakie nowe cząstki, siły i prawa fizyki kryją się 
w obszarach leżących dalej niż „boska cząstka”? Czym 
są składniki otaczającego nas Wszechświata?

Eliza Kennedy
Biorę sobie ciebie

Błyskotliwie napisany, niewiarygodnie dowcipny 
debiut, od którego nie można się oderwać, z  jedną 
z najbardziej przekonujących i żywiołowych narrato-
rek od czasu Bridget Jones!

Poznajcie Lily Widler – mieszkankę Nowego Jorku, 
prawniczkę i przyszłą pannę młodą. Ma wymarzoną 
pracę, wspaniałych przyjaciół, rodzinę złożoną z cha-
ryzmatycznych i  kochających 
kobiet, a także idealnego narze-
czonego. Co jeszcze? Nie ma 
żadnego racjonalnego powodu, 
żeby wychodzić za mąż. 

Will, narzeczony Lily, jest 
błyskotliwym przystojnym 
archeologiem. Lily jest pyskata, 
impulsywna, chętnie wypija 
drinka (albo pięć) i absolutnie 
nie potrafi dochować wierności 
jednemu mężczyźnie. Lubi Willa, 
ale czy go kocha? Will kocha 
Lily, ale czy naprawdę ją zna? 
Zbliża się termin ślubu, a noce – 
i poranki, i popołudnia – które Lily spędza na piciu, zaba-
wie i podejmowaniu wątpliwych decyzji, coraz dobit-
niej dowodzą, że najszczęśliwszy dzień jej życia może 
się okazać największym błędem, jaki dotąd popełniła.

Nie śmiałam się tak bardzo i tak serdecznie, czyta-
jąc książkę, od czasu lektury „Dzienników Bridget Jones”. 

„Biorę sobie ciebie...” jest powieścią niezwykle inteli-
gentną, niewiarygodnie śmieszną, seksowną i pomy-
słową. Mówiąc krótko, od lat żadna lektura nie spra-
wiła mi takiej przyjemności. – Jane Green
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Po arabskiej wiośnie w Afryce Północnej upadły stare reżimy, 
a ich miejsce zajęły radykalne ruchy muzułmańskie. Południową 
Europę zalała niespotykana fala uchodźców uciekających przed 
pogromami, lokalnymi wojnami, a przede wszystkim poszukują-
ca dobrobytu w Europie. Uciekinierzy przeprawiają się wszystkim, 
co jest w stanie unieść się na wodzie. Najbardziej odczuły to Wło-

chy, ponieważ z wybrzeży Libii najbliższa droga wpław prowadzi 
na wysepkę Lampedusa. Włochy zainicjowały program „Mare no-
strum”, w ramach którego straż wybrzeża, wspierana przez wojsko 
i cywilne statki, ratowała rozbitków na morzu. Dostarczano ich na 
ląd do ośrodków dla uchodźców. W ramach tej akcji uratowano 
170 tys. ludzi. 

W roku 2014 rząd włoski postanowił zakończyć tę akcję. Oka-
zało się, że liczba uciekinierów przekraczała wszelkie przewidywa-
nia, przepełnienie ośrodków dla uciekinierów groziło katastrofą 
humanitarną. Brakowało funduszy na zaspokojenie potrzeb gwa-
rantowanych azylantom, na ich wyżywienie, zakwaterowanie, kie-
szonkowe, leczenie i zapewnienie nauki dzieciom. Niewiele krajów 
europejskich chciało przyjść Włochom z pomocą. Nadal większość 
uchodźców czeka na dalszą podróż do miejsc osiedlenia w Euro-
pie we włoskich ośrodkach. Najwięcej emigrantów przyjęły Niem-
cy – 43 tys., Szwecja 30 tys., w dalszej kolejności Francja, Belgia, 
Holandia. 

W tym roku rozpoczęto nowy program pod nazwą „Tryton”. Za-
deklarowało w nim udział dziesięć państw Unii Europejskiej. Nadal 
ma być patrolowane Morze Śródziemne, tym razem przez jednost-
ki wojskowe. Patrole mają poszukiwać rozbitków i małych dryfu-
jących łodzi, którym grozi zatonięcie. Uratowani będą trafiali do 
specjalnych ośrodków, ale tym razem będą poddawani bardziej 
drobiazgowym procedurom emigracyjnym. Władze cywilne w po-
rozumieniu ze służbami specjalnymi mają sprawdzać, czy wśród 
uchodźców nie znajdują się bojownicy państwa islamskiego ka-
lifatu i innych organizacji terrorystycznych. Organizatorzy i koor-
dynatorzy akcji „Tryton” zabiegają o mandat ONZ, który umożliwi 
wojsku działania na wybrzeżu Afryki, głównie Libii i wodach tery-
torialnych w celu poszukiwania i zwalczania organizacji przemyt-
ników i rekrutujących bojowników. 

Można by się zastanawiać, czy taki program jest wykonalny. 
Przedstawiciele organizacji pomocowych biją na alarm, że więcej 
ludzi tonie, niż jest ich w stanie uratować nowa kampania. Ostat-
nio władze włoskie, a i nikt inny się do tego nie kwapił, odmówiły 
wydobycia z dna morza kutra, na którym, jak donoszą świadkowie, 
miało zatonąć ponad 800 osób. Przedsięwzięcie to byłoby niezwy-
kle kosztowne i technicznie na granicy możliwości. 

Musi budzić zdumienie rozmiar tego exodusu. Uchodźcy z głę-
bi lądu muszą się przedostać na wybrzeże, na przykład libijskie. 

Wymaga to pomocy, transportu, przewodni-
ków, co kosztuje wedle rozmaitych szacun-
ków od 5 do 8 tys. dolarów. Zastanowienie 
muszą budzić dwa fakty; po pierwsze skąd 
biedacy z krajów, gdzie średni dochód na 
głowę wynosi 30  dolarów miesięcznie są 
w stanie zgromadzić tak wielkie sumy, po 
drugie nie da się przejść bezpiecznie te-
renów walk bez pomocy ich uczestników. 
Prawdopodobnie organizowanie tych ucie-
czek jest poważnym źródłem finansowania 

dla państwa islamskiego i innych pokrewnych organizacji. Prowa-
dzą „czystki etniczne” i jeszcze na tym zarabiają, a Europa mimo-
wolnie ich w tym wspiera. Nie zmieni tego spektakularna akcja 
amerykańskich służb specjalnych polegająca na likwidacji głów-
nego księgowego islamskiego kalifatu. 

W ramach podziału zadań Polsce przypadł w udziale euro-
pejski urząd do spraw ochrony granic. Wydawało się, że najwięk-
szym problemem dla wspólnoty będzie granica wschodnia. Nasze 
służby graniczne regularnie zatrzymują nielegalnych uchodźców 
z Azji, Czeczeńców czy Wietnamczyków. Jednak są to pojedyn-
cze przypadki. W Polsce funkcjonują ośrodki dla azylantów, ale 
przez samych uciekinierów traktowane są przejściowo na drodze 
na Zachód. Wiele uwagi w mediach poświęcono akcji repatriacji 
polskich rodzin z rejonu Donbasu, na Ukrainie, ogarniętego woj-
ną domową. Akcja dotyczyła 150 rodzin. Personel ośrodków dla 
azylantów i rządowa agenda odpowiedzialna za emigrantów i azy-
lantów zatrudnia kilkuset pracowników. W Brukseli negocjowa-
no „kwoty połowowe”, czyli ustalano ilu odłowionych uciekinierów 
z Afryki ma przyjąć każdy członek Unii Europejskiej. Polsce przypa-
dło w udziale 5,5% oczekujących na wskazanie miejsca osiedlenia. 
Służby dyplomatyczne dzielnie bronią się przed przyjęciem takie-
go zobowiązania, biorąc przykład z Anglików. Na wyspach brytyj-
skich już przebywa 800 tys. Polaków. Oczywiście nie są to ucieki-
nierzy, tylko emigracja zarobkowa. 

Jako argumentu przeciw przyjmowaniu uchodźców używa się 
właśnie tego, że biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, stan-
dard życia, niski poziom zabezpieczenia socjalnego, mało atrak-
cyjny rynek pracy, należy wątpić, że nawet te pięć i pół procenta 
zechce tu osiąść. 

W Syrii na pograniczu z islamskim kalifatem czeka 300 rodzin 
chrześcijańskich, które mają świadomość, że jeśli nie zostanie po-
wstrzymana ekspansja islamskich terrorystów, zginą w pogromie, 
to jest pewne. Polska organizacja pomocowa nawiązała kontakt 
z działającymi tam kościołami. Udało się uzyskać środki na utrzy-
manie przez rok tych ludzi, co powinno wystarczyć na pierwszy 
etap asymilacji. W dalszej kolejności wiele parafii zadeklarowa-
ło opiekę nad chrześcijanami z Syrii, którzy zdecydują się osiąść 
w Polsce. Co stoi na przeszkodzie, aby tych ludzi uratować? „Kwoty 
połowowe”, urząd do spraw azylantów zadeklarował na najbliższe 
lata przyjęcie 100 uchodźców. Wniosek w sprawie syryjskich chrze-
ścijan czeka na akceptację ministra spraw wewnętrznych, któremu 
agenda do spraw azylantów podlega. 

Argument polskiego rządu przeciw przyjęciu zobowiązania 
przyjęcia 5,5% uchodźców, bo jest to zbyt kosztowne dla Polski, 
zyskał aprobatę rodaków. Jednak przyjęcie trzystu rodzin ma wy-
miar symboliczny dla 38-milionowego kraju. Agendy odpowie-
dzialne za azylantów nie muszą się obawiać, że polskie ośrodki 
potraktują przejściowo, bowiem oczekujący zadeklarowali chęć 
osiedlenia się w chrześcijańskim kraju. Dziwnie cynizm i ksenofo-
bia łączy wszystkie ugrupowania polityczne. Nawet media usłuż-
nie przemilczają sprawę. Mogę zadać tylko pytanie retoryczne, 
gdzie się podziała polska „solidarność”, rzekomo towar eksporto-
wy? Polacy zapomnieli, jak w latach osiemdziesiątych okupowali 
Berlin i Wiedeń, udając uchodźców politycznych i domagali się od 
Europy pomocy, zaopiekowania. Mamy szansę się wykazać i co ro-
bimy? Czekamy, aż problem sam się rozwiąże, czyli zapowiadany 
pogrom stanie się faktem. 

„Mare nostrum” – nasze morze jest bezpieczne. Chwilowo na 
bałtyckich plażach nie lądują nielegalni uchodźcy. 

Andrzej Wilowski
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