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LILLY HATES
ROSES
MOKOTÓW

Kamil Durski i Kasia Gołom-
ska to interesujący poznań-
sko-toruński duet, w  którym 
podobne gusta i wrażliwość na 
muzykę budują spójną całość 
ze swobodą tworzenia, a przede 
wszystkim ze szczerym prze-
kazem. To właśnie prawda jest 
jedną z  najważniejszych cech 
brzmienia Lilly Hates Roses. Ich 
piosenki z  łatwością przecho-
dzą z  lekkiej i przyjemnej styli-
styki, znanej choćby z dokonań 
Angusa i Julii Stone’ów, do gorz-

kich, czasem smutnych wyznań jak u Sun Kil Moon. Wszystkie oblicza Lilly 
Hates Roses mają jednak ten sam wspólny mianownik – prawdę.

Po ogromnym sukcesie debiutanckiego krążka „Something To Hapten”, 
przy którym zespół pracował z Maciejem Cieślakiem, członkiem zespołu 
Ścianka i współtwórcą albumów takich grup jak Myslovitz, Lenny Valentino 
czy Kristen, przyszedł czas na drugi krążek. Tym razem Lilly Hates Roses połą-
czyli siły z producentem i kompozytorem Bogdanem Kondrackim, ale zapra-
szając do nagrań także m.in. Dawida Podsiadło.

„Mokotów”, bo tak nazywa się płyta, to jedenaście piosenek, w których 
folk, jaki pamiętamy z czasów ich debiutu, brzmi znacznie bardziej rockowo. 
Jedno pozostaje bez zmian – szczere teksty świadczą o tym, że grupa konse-
kwentnie podąża ścieżką zapoczątkowaną na płycie „Something To Happen” 
i stale rozbudowuje brzmienie, w którym można odnaleźć m.in. fascynację 
muzyką elektroniczną. 

JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ 
ANTOLOGIA – MUZYKA FILMOWA

Jan Kanty Pawluśkiewicz to jeden z najciekawszych polskich kompozy-
torów współczesnych. A zarazem też malarz. Tworzy piosenki, muzykę kla-
syczną, a także muzykę dla teatru i filmu. I właśnie muzykę filmową zawiera 
krążek, będący zarazem ostatnią częścią wydawanej od ponad roku płyto-
wej „Antologii” tego wybitnego twórcy. Filmowa muzyka Pawluśkiewicza to 
w większości niewielkie przeboje, które wpadają w ucho. To muzyka często 
zmuszająca do refleksji, taka, obok której nie można przejść obojętnie. Bo 
Pawluśkiewicz to jeden z tych, o których mówi się, że są mistrzami nastroju. 
A przecież muzyka pomaga w filmie zarówno stworzyć nastrój, jak i pod-

trzymać go. Czasami 
zapamiętujemy z  niej 
kilkusekundowy motyw, 
czasami specjalnie napi-
sany szlagier, ale cza-
sami po prostu nic. To 
Jan Kanty Pawluśkiewicz 
jest autorem muzyki 
do „Papuszy” Joanny 
Kos-Krauze i  Krzysztofa 
Krauze, ale też do „Idola” 
Feliksa Falka, do „Traga-
rza Puchu” Stefana Slach-
tycza i  do „Pułkownika 
Kwiatkowskiego” Kazi-
mierza Kutza. Posłu-
chajcie tematów z  nich 
pochodzących. Słyszymy 
je w  wykonaniu zespo-
łów kierowanych przez 
kompozytora i  przez 
jego bliską współpracow-
niczkę, Halinę Jarczyk.
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LATO Z RADIEM – 2015 
„Lato z Radiem” to najpopularniejsza audycja Polskiego Radia. Od 

wielu lat towarzyszą jej trasa koncertowa oraz płyta z nagraniami wyko-
nawców, których możemy spotkać na koncertach. Tak jest i w tym roku. 
Krążek otwiera będąca od początku sygnałem „Lata z Radiem” – „Polka 
Dziadek”. A zaraz potem cała seria wielkich przebojów. Od „Balkanici” 
zespołu Piersi poprzez „Tak blisko” Rafała Brzozowskiego – wokalisty, 
który dla estrady porzucił 
karierę zapaśnika, po „Dobry 
dzień” Ryszarda Rynkow-
skiego, nową wersję pocho-
dzącej jeszcze z  roku 1998 
rockowo-swingowej pio-
senki „Nogi” zespołu Czarno-

-Czarni i pochodzącą z płyty 
„DaDaDam” „Drogę bez łez” 
grupy Perfect. Krótko mówiąc, 
wielkie gwiazdy, wielkie prze-
boje, przy których można się 
latem odprężyć i powspomi-
nać. A jeśli ktoś nie znał wcze-
śniej tych piosenek, można 
ich teraz posłuchać i polubić. 
To krążek spośród tych, na 
których każdy znajdzie coś 
dla siebie.

PLACÓWKA’44 
VOO VOO I GOŚCIE 

Muzeum Powstania Warszawskiego od początku działalności reali-
zuje cykl koncertów „Pamiętamy ‚44”. Dla młodej publiczności stały się one 
formą wyrazu pamięci o Sierpniu 1944 roku.

W tym roku, w ramach obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, Muzeum zaprosiło do współpracy artystów od lat cieszą-
cych się uznaniem i popularnością wśród wielu pokoleń odbiorców, czyli 
kultowy zespół Voo Voo. Tematem, wokół którego Voo Voo zbudowało 
koncepcję muzyczną albumu i koncertu, jest konkurs poetycki pod nazwą 

„Placówka ‚44” ogłoszony podczas Powstania Warszawskiego, w sierpniu 
1944 roku na Pradze.

Na płycie „Placówka ‚44” znajduje się 12 utworów skomponowanych 
przez muzyków z zespołu Voo Voo, czyli Wojciecha Waglewskiego, Mate-
usza Pospieszalskiego, 
Karima Martusewi-
cza i Michala Bryndala. 
Teksty to w  większo-
ści opracowania wier-
szy nadesłanych na 
konkurs oraz innych 
utworów powstałych 
w  okresie Powstania 
Warszawskiego. Mate-
riał zawarty w  albu-
mie to pełna reflek-
sji i  emocji poetycka 
opowieść o Powstaniu 
Warszawskim, poka-
zująca wiele aspektów 
tego wydarzenia i pre-
zentująca różne per-
spektywy spojrzenia 
na Sierpień 1944 roku.

A do zaśpiewania 
utworów znajdujących się na płycie zespół Voo Voo zaprosił przedstawi-
cieli młodego pokolenia muzyków: Tomka Makowieckiego, Justynę Święs 
z zespołu The Dumplings, Barbarę Derlak z grupy Chłopcy kontra Basia, 
Organka oraz Barbarę Wrońską z zespołu Pustki.
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Od kiedy nosił się Pan z  pomy-
słem zorganizowania takiej kon-
ferencji?

Na pewno od dłuższego cza-
su, a przyśpieszenie wynikło z tego, 
że zostałem powołany do zespołu 
towarzyszącego inicjatywom na-
ukowym i przemysłowym przy wi-
ceministrze obrony narodowej. To 
spowodowało, że chciałem przede 
wszystkim pokazać, jaka jest możli-
wość wykorzystania polskiego po-
tencjału naukowego.
Goście dopisali, z  Polski zjecha-
li twórcy nowoczesnej aparatury 
wojskowej. Byli wszyscy, na któ-
rych Panu zależało? Co było naj-
ciekawsze?

Zawsze człowiek czuje pewien 
niedosyt, że nie było tylu partne-
rów przemysłowych, ilu mogło-
by być, ale z osób, które miały coś 
ważnego do powiedzenia na te-
mat sytuacji, obronności, na temat 
tego, co będzie w najbliższym cza-
sie szczególnie eksponowane przy 
unowocześnieniu naszej armii, my-
ślę, że większość rzeczywiście była. 
W  szczególności ciekawy był dla 
mnie wykład generała brygady pro-
fesora Zygmunta Mierczyka, rekto-
ra-komendanta Wojskowej Akade-
mii Technicznej, systematyzujący 
istotne kierunki rozwoju armii. 
Zaprezentowano siedem sesji plenar-
nych, jakie projekty wyróżniłby Pan? 

Konferencja nie była pewnie tak zrów-
noważona, jak zazwyczaj są konferencje 
naukowe, gdzie prezentuje się najczęściej 

rozwiązania poszczególnych problemów. 
Było kilka referatów, które sugerowały 
konkretne rozwiązania, natomiast przede 
wszystkim ważne były spotkania osób, 
które zarówno w  dziedzinach lotnictwa, 
sił zbrojnych, lądowych czy morskich mają 

coś sensownego do powiedzenia 
w  kwestii naszej obronności. To 
było najważniejsze, ale i dyskusje 
kuluarowe były istotną częścią na-
szego spotkania. Cieszę się, że in-
spektoraty Ministerstwa Obrony 
Narodowej przygotowały wspól-
ną prezentację, która mówiła m.in. 
o pewnych tendencjach do zacho-
wania odpowiedniego poziomu in-
teroperacyjności i potrzebie prze-
wagi strategicznej. 
W  lutym na Pańskiej uczelni od-
było się spotkanie z  delegacją 
Inspektoratu Implementacji In-
nowacyjnych Technologii Obron-
nych Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Ze względu na dorobek, 
doświadczenie i  potencjał na-
ukowo-badawczy Inspektorat 
był zainteresowany pracami, 
które mogłyby znaleźć zastoso-
wanie w  obszarze obronności. 
Czy spotkanie to zaowocowało 
jakimiś odniesieniami również 
na tej konferencji? 

Nie bezpośrednio. Spotkanie 
to miało zupełnie inny charakter, 
przyjechali eksperci z Ministerstwa 
Obrony Narodowej, którzy chcieli 
zapoznać się z potencjałem naszej 
uczelni. Obejrzeli kilkanaście krót-
kich prezentacji, dostali również 

pełną informację na piśmie, co poszcze-
gólne grupy badawcze robią, co mogą za-
oferować dla obronności kraju. Intencją 
tego spotkania było, aby po przeanalizo-
waniu materiałów, bo wiadomo, że w krót-
kich prezentacjach nie można było zawrzeć 

Niepokojące wydarzenia ostatnich lat skłaniają do pogłębionej refleksji nad znaczeniem bezpie-
czeństwa naszej Ojczyzny. Kluczowym staje się podjęcie i intensyfikacja działań zmierzających do 
zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i naukowo-badawczych z partnerami przemysło-
wymi, współpracy ukierunkowanej na potrzeby obronności kraju. Celem organizowanej konferen-
cji „Nauka dla obronności” jest zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej 
myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych, w służbie bezpieczeństwa narodowe-
go. Sądzę, iż gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia 
przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne dla roz-
wiązań światowych, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej 
współpracy. Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na 
temat rozwiązań, na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

Nauka dla obronności
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Kierując się przykładem in-
nych krajów, chociażby Norwegii, 
gdzie rząd pilnuje, aby w  każdy 
większy projekt badawczo-roz-
wojowy nad nowym systemem 
obronnym czy bronią były zaan-
gażowane krajowe firmy, insty-
tucje i  środowisko akademickie, 
powinniśmy zastosować podob-
ny mechanizm. Przed nami coraz 
to nowsze zagrożenia, zupełnie 
inne swoim charakterem i obsza-
rami działania. W związku z tym 
jest wdrażany kolejny program 
modernizacji armii. Czekają duże 
środki na rozwój nowoczesnych 
technologii, konieczna jest więc 
synergia działań na linii wojsko-

-nauka-przemysł, tak by opraco-
wania i produkty odpowiadały po-
trzebom armii.

Politechnika Poznańska pod 
koniec czerwca zorganizowała 
konferencję „Nauka dla obronno-
ści”, nad którą patronat honoro-
wy objęli: Wiceprezes Rady Mini-
strów Minister Obrony Narodowej 
Tomasz Siemoniak, Minister Infra-
struktury i Rozwoju Maria Wasiak, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Lena Kolarska-Bobińska 
oraz Rektor Politechniki Poznań-
skiej prof. Tomasz Łodygowski. 

Rektor-Komendant Wojskowej 
Akademii Technicznej gen. bryg. 
prof. Zygmunt Mierczyk w  swo-
im wystąpieniu inauguracyjnym 
podkreślił priorytety naukowo-ba-
dawcze i wdrożeniowe wynikają-
ce z dokumentów MON i MNiSW, 
a dotyczące technologii informa-
cyjnych i  sieciowych, sensorów 
i  obserwacji, broni precyzyjnej 
i uzbrojenia, platform autonomicz-
nych, ich ochrony i  przetrwania 
na polu walki oraz nowoczesnych 
materiałów wysokoenergetycz-
nych i inteligentnych.

W roku 2014 na projekty z ob-
szaru obronności wydatkowano 

środki w wysokości ponad 224 mln zł, co 
stanowi 13% wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego. W roku bieżącym w ramach 
współpracy MON z  NCBiR zaplanowano 
ponad 246 mln zł, co oznacza 10% wzrost 
w  stosunku do wydatków w  2014 roku. 
W kolejnych latach planowany jest ciągły 
wzrost nakładów na poziomie od kilku do 
kilkunastu procent rocznie.

Warto przypomnieć, że dwa lata temu 
zostało podpisane porozumienie o współ-
pracy między Ministrem Obrony Narodo-
wej i Konferencją Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych, które ma na celu szersze 

O
 p

ot
en

cj
al

e 
Po

lit
ec

hn
ik

i P
oz

na
ńs

ki
ej

wszystkiego, skontaktowali się z naszymi 
profesorami. Wiem, że takie kontakty na-
stąpiły przed konferencją. Przedstawicie-
le właśnie tego Inspektoratu spotykali 
się z naszymi kolegami, żeby, być może, 
uszczegółowić działania. Czym to dalej 
zaowocuje, trudno mówić w tej chwili.
A co pokazała Politechnika Poznańska 
na konferencji?

Oczywiście w  sposób jednoznacz-
ny pokazaliśmy nasz potencjał, konkret-
ne, gotowe rozwiązania i to, że jesteśmy 
w stanie zrobić wszystkie możliwe drony, 
jak i sterowanie dla odpowiednich urzą-
dzeń jeżdżących, latających, wykonują-
cych zadania zdalnie, samoistnie, czy w ja-
kikolwiek inny sposób. Zaprezentowało się 
kilka wydziałów. Wielu uczestników, któ-
rzy nie zabierali głosu w konferencji, po-
kazało swoje propozycje na plakatach. 
Zrobiliśmy ich pełną dokumentację, któ-
ra będzie dostępna również dla uczestni-
ków konferencji. Tam znajdują się istotne 
szczegóły, które, być może, zainteresują 
naszych partnerów. 

Jaki był cel konferencji?
Oprócz tego, o  czym już wspomnia-

łem, że ważne są rozmowy, żeby ludzie 
zdawali sobie sprawę, w którym miejscu 
jesteśmy. Zasadniczy cel był taki, żeby po-
kazać, na co polskie środowisko technicz-
ne, w szczególności uczelni technicznych, 
tak naprawdę stać, które elementy są moż-
liwe jeszcze do wdrożenia, a wtedy można 
łatwo wysnuć wniosek, na jakie elemen-
ty z dziedziny obronności gotowe i reali-
zowane w najbliższej przyszłości musimy 
zwrócić uwagę. To, na co nas stać, często 
wymaga też dofinansowania ze strony mi-
nisterstwa. Wiemy, że potrafimy zrobić na 
pewno każdy pociąg, a jednak pociągi ku-
pujemy za granicą co jest irracjonalne.

Czy konferencja zaowocowała wspól-
nymi projektami, być może jakimiś 
umowami?

Za wcześnie żeby powiedzieć jakimi. 
Oczywiście z  takiej wymiany poglądów 
rodzą się pewne propozycje, może kon-
sorcjów. Uczestnicy również orientują się 
jakie działania podejmujemy, ale jest to 
moment, w  którym można zjednoczyć 
siły i proponować wspólne wystąpienie 
o granty, również o  finansowanie przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, ale 
musi się to kończyć bardzo konkretnymi 
rozwiązaniami. 
Jakie wnioski?

Że prawdopodobnie w perspektywie 
kolejnych dwóch lat trzeba zorganizować 
kolejną taką konferencję.
Słyszałam głosy, że trzeba by konfe-
rencję wpisać w  naukowo-ministerial-
ny plan działania i  że powinna się od-
bywać częściej. Dużo częściej. Ta jest 
inicjująca...

Tym, któremu najbardziej powinno za-
leżeć na tym, żeby naprawdę mieć jak na 

dłoni przegląd tego wszystkiego, do cze-
go nasze środowisko naukowe jest zdolne 
i co może do końca skutecznie opracować 
i zrobić w kooperacji z naszym rodzimym 
przemysłem, jest Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Ministerstwo powinno posia-
dać pełną wiedzę na ten temat. Myślę, że 
jakąś wiedzę mają, ale może niekoniecz-
nie pełną. W związku z tym dobrze, żeby 
taką konferencję ministerstwo inicjowało, 
ale musi się ona kończyć faktycznym po-
wołaniem konsorcjów, wręcz może nieraz 
narzuceniem tego, jak mają wyglądać i jak 
mają się toczyć te działania. Tak to sobie 
wyobrażam. 

Rozmawiała Mariola Zdancewicz
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zaangażowanie środowiska 
naukowego polskich uczel-
ni technicznych w  proces 

modernizacji Sił Zbrojnych RP. Płk 
Ryszard Lewiński – Szef Oddzia-
łu Koordynacji Badań Naukowych 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego Ministerstwa Obrony 
Narodowej, w  swojej prezentacji 
podkreślił cele na przyszłość, czy-
li ustanowienie w  porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
nowej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – „Innowacyjne 
technologie, procesy i produkty wspierające bezpieczeń-
stwo” umożliwiającej pozyskiwanie środków z funduszy 
unijnych na realizację projektów podwójnego zastoso-
wania. MON wystosował zaproszenie na ręce przedstawi-
cieli przemysłu i Przewodniczącego Rady Naukowo-Prze-
mysłowej przy Sekretarzu Stanu w MON do delegowania 
ekspertów do grupy roboczej Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji.

Podczas konferencji zaprezentowano aktualne moż-
liwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej po-
wstającej w  jednostkach naukowych w służbie bezpie-
czeństwa narodowego. Bezzałogowe statki powietrzne, 
symulatory obsługi broni, noktowizory można było oglą-
dać w holu Centrum Wykładowego Politechniki Poznań-
skiej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, a  także departamentów 
odpowiadających za uzbrojenie i  innowacyjne rozwią-
zania. Siły Zbrojne reprezentowali generałowie dowód-
cy Skrzydeł Lotniczych: w Poznaniu – Dariusz Malinowski, 
z Powidza – Mirosław Jemielniak i Świdwina – Tadeusz Mi-
kutel, a także Wojskowej Akademii Technicznej w osobie 
Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczy-
ka, jak również gen. dyw. Leszek Cwojdziński z Dowódz-
twa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych. 
Obecni byli specja-
liści z  Politechni-
ki Poznańskiej, ale 
również z  Politech-
niki Częstochowskiej, 
Łódzkiej, Wrocław-
skiej, Rzeszowskiej 
i Warszawskiej, także 
z  jednostek nauko-
wych z Białegostoku, 
Gdańska, Kalisza, Poznania oraz Warszawy. 

Od kilku lat Politechnika Poznańska buduje samo-
loty bezzałogowe. W nowoczesnych laboratoriach pro-
wadzone są badania nad metodami, algorytmami oraz 
architekturami systemów, związanymi z aplikacjami mo-
bilnymi przyszłości. W projekcie Proteus II uczelnia była 
odpowiedzialna za budowę Bezpilotowego Statku La-
tającego, ale również za dobór i dostosowanie pojazdu 
Mobilnego Centrum Dowodzenia, stworzenie oprogra-
mowania oraz konsolę operatora systemu i prezentacji 
danych. Zintegrowany mobilny system wspomagają-
cy działania antyterrorystyczne i antykryzysowe stano-
wi odpowiedź na liczne wyzwania, przed którymi stoją 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli: 
gwałtowne zjawiska pogodowe, powodzie, a nawet za-
grożenia terrorystyczne, chemiczne oraz biologiczne. To 
jeden z największych projektów badawczo-rozwojowych 

w Polsce zrealizowany przez konsorcjum 
jednostek naukowych. 

Nie sposób wymienić wszystkich 
osiągnięć Politechniki Poznańskiej, ale 
dla zobrazowania spektrum prezentuje-
my kilka z nich.

Przy bezzałogowcach pozostając, jed-
nym z wielu wymagań stawianych tego 
typu statkom powietrznym jest możli-
wość długiego czasu operacji lotniczej 
zazwyczaj przekładającego się na zasięg 
lotu oraz cichy napęd pozwalający wyko-

nywać różnego rodzaju misje. Realizacja tego zadania ściśle wiąże 
się z konstrukcją płatowca oraz konstrukcją układu napędowego. 
W ostatnich latach zauważyć można coraz większe zainteresowa-
nie napędami hybrydowymi nie tylko w obszarze pojazdów sa-
mochodowych, ale również lotnictwa. Przeprowadzone badania 
umożliwiły określenie głównych wymagań, istotnych z punktu wi-
dzenia funkcjonowania układu hybrydowego w zastosowaniu do 
bezzałogowych statków powietrznych.

W tym kontekście istotne są też nowatorskie metody komuni-
kacji człowiek-urządzenie, i tu naukowcy opracowali m.in. system 
sterowania za pomocą głosu i dżojstików z siłowym sprzężeniem 
zwrotnym typu haptic oraz serwonapędy elektrohydrauliczne do 
precyzyjnego pozycjonowania elementów sprzętu wojskowego. 
Tak jak w XX wieku kawaleria została 
wyparta przez czołgi, tak w XXI wieku 
maszyny załogowe zastąpią bezzało-
gowe – drony i roboty. 

Na Politechnice Poznańskiej skon-
struowano robota kroczącego wzoro-
wanego na budowie owada co po-
zwala na ruch na sześciu nogach lub 
na czterech z  możliwością manipu-
lacji przednimi kończynami. Robot 
może podnosić, przenosić lub przepy-

chać obiekty, a także opero-
wać na obiektach nierucho-
mych, np. wciskać przyciski, 
przełączać dźwignię itp. Wy-
posażony jest w układ wysu-
wanej masy tworzący przeciwwagę dla podnoszonych 
przedmiotów oraz umożliwiający regulację położenia 
środka ciężkości odpowiedzialnego za stabilność sta-
tyczną maszyny kroczącej. Robot nadaje się do licznych 
zadań militarnych począwszy od funkcji zwiadowczych 
po zastosowania saperskie. 

Systemy informatyczne nieustannie ewoluują w od-
powiedzi na coraz to nowsze technologie, rosnące możliwości in-
frastruktury teleinformatycznej, pojawiające się nowe zastosowa-
nia i potrzeby użytkowników. Prowadzi to do systematycznego 
wzrostu złożoności systemów. Jednocześnie ze wzrostem złożo-
ności pojawiają się nowe problemy dotyczące w szczególności bez-
pieczeństwa systemu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa wymaga doboru właściwej polityki bezpieczeństwa 
i zastosowania odpowiednich mechanizmów egzekwujących ją 
w dynamicznie zmieniającym się rozproszonym środowisku prze-
twarzania. System ORCA opracowany w Instytucie Informatyki Po-
litechniki Poznańskiej jest odpowiedzią na te oczekiwania. 

A teraz dane, które mogą wywołać szok. Dzienna emisja śmi-
głowca równa jest rocznej emisji zwykłego pojazdu! Liczba śmi-
głowców w Polskim Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych to 
186 sztuk, natomiast w Siłach Zbrojnych RP około 250 sztuk. Dane 
te wskazują jak ważne są działania zmierzające do poprawy ekolo-
gicznych aspektów eksploatacji jednostek napędowych platform 

„Powszechnym, przyjętym kry-
terium bezpieczeństwa jest 
własny potencjał obronny po-
łączony z  układami sojuszni-
czymi, zapewniający skutecz-
ne odstraszanie potencjalnego 
przeciwnika.”

Jan Nowak Jeziorański
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bojowych i  transportowych 
w  siłach zbrojnych RP. Prace 
takie są z efektami prowadzo-
nych badań w Instytucie Silni-
ków Spalinowych i Transportu.

Prawdziwy hit to nano-
rurki węglowe, które od czasu 
ich zidentyfikowania stanowią 

obiekt zainteresowania praktycznie wszystkich obszarów nauki 
i przemysłu. Ich właściwości są nieustannie badane w różnych 
skalach. Własność hydrofobowa pozwala na usuwanie cząsteczek 
wody z powierzchni np. skrzydła samolotu czy wlotu do silnika. Ba-
dane są właściwości w zakresie oporu tarcia na powierzchni z na-
niesionymi nanorurkami węglowymi. Nanorurki węglowe mogą 
zostać wykorzystane również w kamizelkach kuloodpornych czy 
amunicji; à propos opracowywane są nowe konstrukcje i  tech-
nologie wytwarzania amunicji w ścisłej współpracy z Instytutem 
Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz Fabryką Produkcji Specjalnej 
w Bolechowie. 

Warto wspomnieć też o innowacyjnej technologii wytwarza-
nia detali z ultra lekkich kompozytów poliestrowych. Sednem jest 
tu wykorzystanie kompozytów jednopolimerowych, które oprócz 
bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych i wagi z łatwo-
ścią poddają się recyklingowi po zakończeniu użytkowania. 

Ponadto są badania dotyczące wysokowytrzymałych stali 
o podwyższonej odporności balistycznej oraz odporności na pę-
kanie zimne i pękanie przy ponownym nagrzewaniu. Opracowa-
ne zostały teoretyczne i technologiczne podstawy projektowania 
okrętowych osłon konstrukcyjno-balistycznych oraz stanowisko 
do badania odporności balistycznej osłon.

Nie każdy może wie, że każdy 
nowo zbudowany samolot pod-
dawany jest tzw. próbom flattero-
wym w locie. Pozwalają one uzy-
skać potwierdzenie, że podczas 
przyszłej eksploatacji nie wystą-
pi zjawisko flatteru, czyli bardzo 
groźnych, samowzbudzających 
się drgań struktury maszyny, mo-
gących doprowadzić do jej znisz-
czenia. Próby flatterowe są nie 
tylko niebezpieczne dla pilotów doświadczalnych, ale też czaso-
chłonne i kosztowne, gdyż wymagają długotrwałych pomiarów 
i analiz. Konsorcjum złożone z Instytutu Lotnictwa w Warszawie 
i Politechniki Poznańskiej opracowało innowacyjną metodę po-
zwalającą bezpieczniej, taniej i szybciej ocenić jakość samolotu. 
Wynalazek Politechniki Poznańskiej to metoda konstrukcji modelu 
samolotu wyposażonego w specjalne elektroniczne mierniki, któ-
re zachowują się jak prawdziwy samolot doświadczalny, ale nie 
wymaga m.in. wielu prób w tunelu aerodynamicznym. 

Po ostatnich kontrowersjach z przetargami dla polskich Sił 
Zbrojnych jeszcze większego znaczenia nabiera oferta związana ze 
sferą szeroko pojętej logistyki wojskowej, a wiąże się z przeprowa-
dzoną na Politechnice Poznańskiej 30 stycznia obroną pracy dok-
torskiej gen. Tadeusza Mikutela – dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego. Opracowanie dotyczy problematyki oceny i wyboru 
wojskowych samolotów transportowych. Zaproponowana meto-
dyka oceny samolotów ma charakter wielokryterialny i opiera się 
na zasadach wielokryterialnego wspomagania decyzji.

Od prawie dwudziestu lat prowadzone są prace badawczo-
-rozwojowe nad zastosowaniem cieczy magnetoreologicznych 
w różnego rodzaju tłumikach, hamulcach oraz sprzęgłach i prze-
kładniach. Zbudowano kilkanaście różnych konstrukcji, które prze-
badano oraz zastosowano do tłumienia drgań albo wyhamowy-
wania rozpędzonych mas. Badania doświadczalne potwierdziły 

możliwość zastosowania pochłaniaczy energii z tą cieczą do tłu-
mienia siły odrzutu występującej po wystrzeleniu pocisku, bądź 
odpaleniu rakiety. Ciecz może znaleźć zastosowanie także do tłu-
mienia drgań elementów obudowy różnych pojazdów wojsko-
wych oraz kadłubów samolotów i śmigłowców, tłumienia drgań 
wirników silników i skrzydeł samolotów i śmigłowców. Jeszcze 
inne zastosowanie to amortyzatory drgań w różnego rodzaju po-
jazdach wojskowych, zaczynając od lekkich samochodów typu 
Hammer a kończąc na ciężkich pojazdach opancerzonych. Amor-
tyzatory z cieczą magnetoreologiczną mogą zostać zastosowane 
do tłumienia oscylacji siedzeń pojazdów wojskowych.

Na podstawie wielu lat pracy opracowano nową metodę azo-
towania i węgloazotowania regulowanego gazowego nazwaną 
ZeroFlow. Metoda ta charakteryzuje się dużą precyzją w kształto-
waniu warstw dyfuzyjnych, prostszym systemem regulacji skła-
du chemicznego atmosfery oraz znacznie mniejszego jej zużycia 
w porównaniu z dotychczas stosowanymi procesami na świecie. 
Zalety te potwierdziły liczne wdrożenia w wielu zakładach prze-
mysłowych. Oba procesy można stosować do części maszyn i po-
jazdów, a ściślej do wałów korbowych, pierścieni tłokowych, sprę-
żyn zaworowych, zaworów, do niektórych kół zębatych przekładni 
i skrzyń zębatych. Azotowanie ZeroFlow można stosować także do 
luf pistoletów, karabinów czy armat. 

 Dopracowano się autorskich metod badań, dotyczących oce-
ny jakości bądź stanu połączeń spajanych, zwłaszcza klejowych, 
zgrzewanych, lutowanych oraz połączeń adhezyjnych powłok 
z podłożem. W tym przypadku są wykorzystywane fale ultradź-
więkowe i specjalistyczne głowice do ich wytwarzania i detekcji 
oraz aparatura do analizy amplitudowo-częstotliwościowej impul-
su ultradźwiękowego, niosącego diagnostyczną informację z ob-

szaru objętego badaniami.
31 stycznia 2014 roku działalność rozpoczęło Cen-

trum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej. 
Dzięki dofinansowaniu przez NCBiR oraz wsparciu 
Unii Europejskiej realizowany jest projekt AeroSafety-
Show Demonstrator+PL, którego celem jest stworze-
nie inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa 
operacji lotniczych w czasie rzeczywistym. Jego wyko-
nawcą jest Politechnika Poznańska wraz z firmą „Żela-
zny6” Wojciecha Krupy. Centrum podpisało też umowę 
z Aeroklubem Poznańskim. Poznańska uczelnia skupia 

się na weryfikacji pracy modułów zamontowanych w statkach po-
wietrznych. Badany jest sygnał i odległość przekazu, sprawdzane 
są zakłócenia, nawigacja oraz pomiar ciśnienia i temperatur oraz 
wysokości położenia statku powietrznego. Czas trwania projektu 
przewidziany jest do września 2016 roku, wówczas ma być goto-
wych około pięćdziesiąt takich modułów. 

Warunki do rozwoju 
lotniczych zainteresowań 
są coraz lepsze. Na terenie 
uczelni znajdują się odpo-
wiednie laboratoria lotni-
cze umożliwiające przepro-
wadzenie szeregu badań. 
W  ofercie jest specjalność 

„Silniki lotnicze” i „Transport 
lotniczy” oraz studia po-
dyplomowe „Mechatroni-
ka i diagnostyka silników lotniczych”, a od roku akademickiego 
2016/2017 ruszy kierunek „Lotnictwo i Kosmonautyka”.

Fachowa publikacja zawierająca ofertę jednostek naukowo-
-badawczych oraz referaty i streszczenia artykułów dostępna jest 
na stronie www.naukadlaobronnosci.put.poznan.pl. Polecamy!

fot. Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP
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Nowoczesne uzbrojenie jako interes Polski

Dynamiczny rozwój nowych technologii w obszarze uzbroje-
nia wpływa na kształt definiowania nowych zdolności operacyj-
nych. Współczesne i przyszłe operacje posiadają szereg cech cha-
rakterystycznych, do których należy zaliczyć: integrację działań, 
sieciocentryzm, wielowymiarowość, nieliniowość, ogniskowość, 
precyzję i asymetrię. 

Ostatnie doświadczenia z konfliktów zbrojnych wskazują na 
stopniowe przechodzenie od klasycznej walki zbrojnej na rzecz 
szeroko rozumianego oddziaływania, w tym oddziaływania kine-
tycznego (śmiercionośnego, nieśmiercionośnego) oraz oddziały-
wania niekinetycznego związanego głównie ze zdolnościami pro-
wadzenia działań operacji informacyjnych, psychologicznych oraz 
działań w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

Kluczowymi zdolnościami niezbędnymi do prowadzenia dzia-
łań operacyjnych jest uzbrojenie przeznaczone do rażenia. Pomimo 
szeregu przedsięwzięć związanych z realizacją procesu polityki zbro-
jeniowej Sił Zbrojnych RP, obecny potencjał uzbrojenia jest ciągle 
modernizowany i niewystarczający w stosunku do potrzeb prowa-
dzenia działań operacyjnych, w tym do odstraszania strategicznego. 

Głównymi filarami modernizacji i  rozwoju polskiego 
uzbrojenia są ustanowione w resorcie obrony narodowej pro-
gramy operacyjne, z których do najważniejszych należy zali-
czyć: 

•	 system obrony powietrznej, w tym obrony przeciwlotniczej,
•	 śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP,
•	 zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazo-

wania pola walki (C4ISR),
•	 bezzałogowe systemy rozpoznawcze i  rozpoznawczo- 

-uderzeniowe,
•	 indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza (TYTAN),
•	 symulatory i trenażery,
•	 modernizację wojsk rakietowych i artylerii,
•	 kołowe transportery opancerzone,
•	 przeciwpancerne pociski kierowane,
•	 zwalczanie zagrożeń na morzu,
•	 modernizację Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
Z uwagi na fakt, że rozwijanie zdolności operacyjnych moż-

liwe jest dzięki rozwojowi przyszłego uzbrojenia, konieczne jest 
włączenie badań naukowych w obszarze techniki i technologii 
obronnych w proces pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego przy zachowaniu autonomii tego obszaru. Istnieje również 
potrzeba zharmonizowania badań z faktycznymi potrzebami Sił 
Zbrojnych RP.

Kierunki rozwoju nowoczesnego uzbrojenia

Dla zapewniania maksymalizacji efektów rozwoju przy-
szłego uzbrojenia niezbędne jest połączenie wysiłków trzech 
środowisk: naukowego, przemysłowego oraz wojskowego. 

W celu usprawnienia realizacji strategii innowacyjności w sys-
temie pozyskiwania nowych technologii i uzbrojenia dla SZ RP, 
1 września 2013 roku został powołany Inspektorat Implemen-
tacji Innowacyjnych Technologii Obronnych1 (I3TO), którego 
głównym zadaniem jest identyfikowanie oraz monitorowanie roz-
woju innowacyjnych technologii i ich implementacji do systemów 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego pozyskiwanego dla SZ RP. 

Zidentyfikowane technologie w I3TO, które mogą w przyszło-
ści wpłynąć na nowoczesne uzbrojenie zwiększając możliwości 
operacyjne sprzętu wojskowego zostają wpisane do projektów 
badań naukowych. Aktualnie I3TO prowadzi nadzór nad projek-
tami badań: 
KOMPOZYTY GRAFENOWE – właściwości tego materiału jako 
półprzewodnika wraz z  zastosowaniem nowych technologii 
mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w uzbrojeniu jako: 
akumulatory o dużej wydajności, elastyczne materiały masku-
jące, wielkoformatowe elastyczne baterie słoneczne, kompo-
zyty kamuflażu w podczerwieni, grafenowe generatory prądu 
z wody morskiej, osłony przed działaniem broni mikrofalowych 
i laserowych, materiały kompozytowe jako wkłady balistyczne, 
pancerze o wysokiej wytrzymałości i o niskiej wadze oraz senso-
ry optoelektroniczne.
PEROWSKITY – materiały o specyficznym ułożeniu siatki krysta-
licznej. Ich właściwości nie determinuje skład, lecz struktura ułoże-
nia atomów. Oznacza to, że są materiałem po części organicznym, 
a po części nieorganicznym. Takie połączenie w naturze wystę-
puje bardzo rzadko i daje w rezultacie niezwykle unikalne wła-
ściwości. Właściwości fizykochemiczne otwierają możliwości bar-
dzo szerokiego zastosowania. Spośród wielu możliwości można 
wyodrębnić kilka o szczególnym znaczeniu dla Sił Zbrojnych RP, 
między innymi:

•	 bezzałogowe systemy latające,
•	 program Polski Żołnierz Przyszłości (TYTAN),
•	 budowa przenośnych źródeł zasilania w postaci zwijanego 

rulonu ogniw fotowoltaicznych,

1  Inspektorat został powołany na mocy decyzji Ministra Obrony Naro-
dowej Nr 213/MON z dnia 24.07.2013 r.; powołanie Pełnomocnika MON 
ds. utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii 
Obronnych, a jego zadania określa decyzja Nr 49/SS Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie nadania 
szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Implementacji Innowa-
cyjnych Technologii Obronnych

INSPEKTORAT IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGII OBRONNYCH 
ODDZIAŁ IDENTYFIKACJI I ANALIZ

Dokąd zmierza 
polskie uzbrojenie?

Wysoki poziom potencjału obronnego jest celem strategicznym każdego suwerennego państwa. W celu osiągnię-
cia jak najlepszego wskaźnika dąży się do uzyskania wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego uzbro-
jenia. Wynika to przede wszystkim z potrzeby posiadania przewagi strategicznej i operacyjnej nad potencjalnym 
przeciwnikiem, jak również zobowiązań sojuszniczych w systemie koalicyjnym do zachowania odpowiedniego po-
ziomu interoperacyjności. 

8



•	 pokrycie szyb, karoserii pojazdów wojskowych,
•	 zasilanie autonomicznych systemów alarmowych, przeciw-

pożarowych, monitorujących,
•	 główne i wspomagające źródła zasilania systemów wykorzy-

stywanych w technologiach kosmicznych,
•	 zasilanie urządzeń stanowisk dowodzenia, magazynowanie 

energii jako alternatywnego źródła zasilania,
•	 możliwość zastosowania tanich źródeł perowskitowych do 

zasilania infrastruktury stanowisk o charakterze pozornym 
(zasilanie makiet, promienników ciepła, urządzeń promieniu-
jących elektromagnetycznie).

ENERGIA SKIEROWANA – celem identyfikacji tej technologii jest 
opracowanie i wykonanie urządzeń generujących impulsy promie-
niowania elektromagnetycznego charakteryzujące się bardzo wy-
soką wartością mocy w impulsie, równą lub większą aniżeli 1 MW 
w impulsie. Impulsy te nazywane są HPEM (ang. High Power Elec-
tro Magnetic). W warunkach wojennych broń elektromagnetycz-
na będzie mogła zostać użyta podobnie jak broń konwencjonal-
na, prowadząc do paraliżu krytycznej infrastruktury przeciwnika, 
wpływając bezpośrednio na jego osłabienie poprzez wyelimino-
wanie z użycia krytycznych systemów zarządzania/komunikacji. 
Opracowane urządzenia jako bomby elektromagnetyczne mogą 
być wykorzystane do niszczenia elektroniki w urządzeniach tele-
komunikacyjnych oraz w urządzeniach teleinformatycznych, jak 
również wszystkich urządzeń wykorzystujących układy elektro-
niczne na platformach lądowych, morskich i powietrznych.
GALILEO – GPS – aspektem wpływającym na potrzebę realiza-
cji zidentyfikowanej technologii jest możliwość budowy polskie-
go, niezależnego odbiornika nawigacji wykorzystującego różne 
systemy satelitarne (GALILEO, GPS), a na dalszym etapie rozwoju 
systemów japońskich, chińskich i innych oraz odpornego na ne-
gatywne oddziaływanie poprzez zakłócanie i mylenie sygnałów. 
Realizacja tego projektu pozwoli na pozyskanie rodzimego układu 
scalonego dedykowanego do specjalistycznych urządzeń, produk-
cję kompletnych odbiorników w kraju, co mogłoby uniezależnić 
Siły Zbrojne RP od dostaw tego typu sprzętu z zagranicy.
TECHNOLOGIE TERAHERCOWE – promieniowanie terahercowe 
z zakresu 100-600 GHz, które umożliwia „widzenie” przedmiotów 
ukrytych na ciele ludzkim pod ubraniem, jest ostatnim pasmem 
spektrum elektromagnetycznego, które nie jest powszechnie wy-
korzystywane w obronności. Zespół terahercowy z Wojskowej 
Akademii Technicznej proponuje rozwiązanie w postaci skanera 
terahercowego aktywnego do wykrywania ukrytych zagrożeń. Ak-
tywny skaner wyposażony będzie we własne źródła promienio-
wania oświetlające skanowaną osobę, co znacząco zwiększa jego 
skuteczność.
DOZOROWANIE PRZESTRZENI KOSMICZNEJ – pozyskanie zdol-
ności do obserwacji oraz śledzenia obiektów kosmicznych (OŚOK), 
w tym zwłaszcza sztucznych satelitów Ziemi (SSZ) są szczególnie 
istotne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. 
Biorąc powyższe pod uwagę budowa zdolności do OŚOK zosta-
nie ujęta w najbliższym przeglądzie potrzeb dla zdolności ope-
racyjnej do rozpoznania w ramach Programowania Rozwoju SZ 
RP w latach 2017-2026. Budowa zautomatyzowanego systemu 
optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicz-
nej (SST PL) odpowiada na wyżej wskazane potrzeby SZ i zapew-
ni Polsce niezależny dostęp do szczegółowych danych, które 
w chwili obecnej nie są możliwe do pozyskania w żaden sposób 
(komercyjnie bądź na zasadzie odpowiednich umów). Włączenie 
się Polski do konsorcjum pozwoli na aktywny udział w budowie 
europejskiego systemu SST, pełny dostęp do danych (pozyski-
wanych z wykorzystaniem sensorów będących w posiadaniu in-
nych państw członkowski UE) oraz udział w pracach rozwojowych, 
a tym samym możliwość współpracy w rozwijaniu najnowszych 
technologii SST.

SYSTEM NADZIWIĘKOWYCH MANEWRUJĄCYCH CELÓW PO-
WIETRZNYCH – opracowanie, wykonanie i przetestowanie ze-
stawu bezzałogowych platform powietrznych poddźwiękowych 
prędkości lotu realizujących zadania imitatorów celów powietrz-
nych. System umożliwi wykonywanie lotów przez kilka celów jed-
nocześnie. Lot realizowany będzie automatycznie, zgodnie z za-
programowaną trasą lotu z możliwością bieżącej realizacji komend 
ze stanowiska sterowania (zmiana wysokości i  prędkości lotu, 
zmiana trasy, przerwanie lotu etc.). Informacja sytuacyjna (poło-
żenie celów w przestrzeni, ich parametry) prezentowana będzie 
w naziemnym stanowisku sterowania i kontroli lotu oraz na stano-
wisku dowodzenia strzelaniami. Konstrukcja celów powietrznych 
uwzględniać będzie możliwość przenoszenia wyposażenia zada-
niowego rozszerzającego zakres ich wykorzystania. Przewidywany 
czas realizacji zadania to 36 miesięcy.

Zastosowanie nowoczesnego uzbrojenia w Siłach Zbrojnych 
RP otwiera nowe możliwości na osiągnięcie nieznanych do tej 
pory zdolności operacyjnych. Jest to bardzo ważny aspekt suwe-
renności i bezpieczeństwa państwa. Jeżeli chcemy podnieść bez-
pieczeństwo powinniśmy posiadać własne, unikalne rozwiązania 
technologii zbrojeniowej i stosować je tylko w naszym systemie2, 
co pozwoli zwiększyć nasze zdolności technologiczne i opera-
cyjne w sytuacjach zagrożenia i na potencjalnym teatrze działań 
zbrojnych. 

Ponadto trzeba motywować polski przemysł obronny do 
większego udziału w  międzynarodowych programach nauko-
wych i technicznych (takich jak np. ICET 2)3, co pozwoli na dostęp 
do najnowszych osiągnięć technologicznych, zwiększy potencjał 
innowacyjności w polskim przemyśle zbrojeniowym i ośrodkach 
naukowych.

W obszarze rozwoju uzbrojenia Sił Zbrojnych RP realizowa-
ne będą również zadania nieobjęte Programami Operacyjnymi, 
mające jednak istotne znaczenie dla poszczególnych systemów 
funkcjonalnych i zabezpieczenia funkcjonowania wojsk. Wśród 
nich modernizacja czołgów Leopard, wielozadaniowy pojazd 
Wojsk Specjalnych Pegaz, pozyskanie pozostałych okrętów uję-
tych w koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej, jak okręt rozpo-
znania elektronicznego oraz okręt wsparcia operacyjnego, wypo-
sażenie indywidualne żołnierza, sprzęt inżynieryjny, obrony przed 
bronią masowego rażenia, pojazdy transportowe o przeznaczeniu 
innym niż bojowe, części zamienne i remonty wyposażenia oraz 
zakupy amunicji (w ramach wydatków bieżących).

MON kładzie duży nacisk na to, aby realizatorem programów 
modernizacji uzbrojenia zbrojeniowych był polski przemysł, a je-
śli jest to niemożliwe, stara się zapewnić maksymalny stopień 

„polonizacji” wyrobów, także z wykorzystaniem mechanizmów 
offsetowych.

Jest rzeczą bezsporną, że w priorytetowych obszarach obron-
ności państwo powinno uzyskać optymalny poziom samowystar-
czalności, stąd MON wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia 
prawne w celu lokowania zamówień uzbrojenia w polskim prze-
myśle obronnym – taka generalna teza wynika z wydarzeń ostat-
nich miesięcy na Ukrainie.

2  Dostęp do kodów źródłowych pozwala na modyfikację, naprawę 
i dostosowanie systemu do zmieniających się warunków i własnych po-
trzeb. Gotowe rozwiązania zagraniczne tego nie umożliwiają, a pozosta-
wiając te możliwości tylko firmom dostarczającym produkt wykluczamy 
możliwość unifikacji lub znacznie ją ograniczamy.

3  Program ICET2 będzie realizowany w takich obszarach badawczych 
jak: systemy do fuzji danych i informacji opartej na sztucznej inteligencji, 
nowe koncepcje współpracy człowiek-system; technologie przechowy-
wania energii; kryminologia – aplikacje do zagrożeń bioterorystycznych 

– mikrobiologia sądowa; odzyskiwanie energii dla systemów żołnierza 
i sieci czujników; aktywna kontrola przepływu i mieszania gazów; środo-
wisko kosmiczne oraz weryfikacja i walidacja rozproszonych systemów 
analogowo-cyfrowych

polskie uzbrojenie
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Historia 

W Polsce w latach 90. w Wojskowym Instytucie 
Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) realizo-
wano na zlecenie ówczesnego Szefostwa Badań 
i Rozwoju Ministerstwa Obrony Narodowej kilka 
projektów związanych z powietrz-
nym rozpoznaniem inżynieryjnym. 
W tym celu, w ramach programu 

„Rozmaryn – 2”, zaprojektowano 
zdalnie sterowany bezpilotowy 
samolot. Opracowano koncepcję 
użycia, projekt wstępny oraz pro-
totyp latający w skali 1:1. Płatowiec 
wykonano w formie klasycznego 
górnopłata, dzielonego na dwie 
części kadłuba i dwuczęściowego 
skrzydła. Samolot był napędzany 
silnikiem spalinowym Webra-2210, 
do kontroli lotu i sterowania wy-
korzystano aparaturę Modulsys-

tem FM-4014 firmy Graupner 
pracującą na częstotliwości 35 

MHz. W  czasie badań wyko-
rzystano także fotokarabin 

S-13 zamontowany w tylnej 
części kadłuba minisamolotu, przewidzia-

no także zainstalowanie kamery telewi-
zyjnej w systemie VHS-C, wyposażonej 
w  inteligentny rejestrator magnetycz-

ny. Czas lotu samolotu wynosił około 
20 minut, lot był wykonywany w za-

sięgu wzroku, w promieniu do 3 km. 
Zestaw był obsługiwany przez dwie 

osoby, a jego całkowita masa wraz z urządzeniami 
peryferyjnymi wynosiła około 100 kg.

Badania realizowano w czerwcu 1990 roku na 
poligonie w Brzegu oraz w Warszawie na lotnisku 
Bemowo w grudniu 1990 roku. Ich celem było po-
twierdzenie spełnienia wymagań technicznych 

przez minisamolot wchodzący w skład zestawu 
oraz sprawdzenie możliwości wykorzystania foto-
karabinu S-13 do rozpoznania obrazowego. W tym 
celu wykonano rozpoznanie fotograficzne terenu 
ze śmigłowca W-3 R w wersji inżynieryjnej przy 
pomocy fotokarabinu S-13 i porównano rezultaty 
z obrazami otrzymanymi z pokładu platformy la-
tającej minisamolotu. 

Wyposażanie sił zbrojnych RP 
w systemy bezzałogowe 

gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński

Minisamolot z programu „Rozmaryn – 2” po wykonywaniu 
zadania Źródło: Archiwum WITI

Zanim pojawił się 
Fly Eye…

Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP) są przedmiotem priorytetowego 
programu modernizacji Sił Zbrojnych RP, który został uznany za szczególnie 
istotny dla bezpieczeństwa państwa. Procesowi pozyskiwania BSP, rozłożone-
mu na lata 2010-2022, towarzyszy spektrum przedsięwzięć mających na celu 
przygotowanie Sił Zbrojnych RP do wprowadzenia ich do użytku oraz stwo-
rzenie warunków ich efektywnej eksploatacji.
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Pomimo pozytywnych wyników testów dalsze prace nad pro-
jektem zaniechano, a wyniki badań na kilkanaście lat utajniono. 

Potrzeby

Jednym z  dominujących kierunków rozwoju uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego jest wprowadzanie systemów bezzałogo-
wych zdolnych do realizacji zadań bojowych bez bezpośrednie-
go zaangażowania żołnierzy i narażania ich na niebezpieczeństwo. 
Dotyczy to również działania platform w warunkach uciążliwych, 
szkodliwych, takich jak rozminowanie lub wsparcie logistyczne. 
Rozwój technologii platform bezzałogowych przyczyni się do po-
prawy zdolności do przetrwania i ochrony wojsk, walki w terenie 
zurbanizowanym, obserwacji i wskazywania celów, rażenia oraz 
przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym.

Obszar wykorzystania platform bezzałogowych pozostaje 
w ścisłym związku z technologiami obronnymi, a w szczególno-
ści z informacyjnymi w zakresie wymiany danych i łączności. Szcze-
gólną wagę należy skupić na możliwościach ich współpracy z plat-
formami załogowymi oraz technologiami związanymi z ochroną 
i przetrwaniem na polu walki. Duże znaczenie mają również no-
woczesne źródła zasilania i inteligentne materiały mające wpływ 
na ich rozwój. Prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi poprawiającymi mobilność, interfejsy człowiek-

-maszyna oraz maszyna-maszyna, systemy transmisji danych, sys-
temy autonomii i sterowania, rozpoznanie otoczenia, manipula-
cję i chwytanie, układy zasilania i napędu oraz łączność i ochronę 
elektroniczną. 

Platformami bezzałogowymi są także zainteresowane podod-
działy medyczne w zakresie ewakuacji rannych z pola walki oraz 
technologiami przełomowymi w obszarze medycyny (w tym ro-
botyką i sztuczną inteligencją oraz telemedycyną).

Bezzałogowe platformy pola walki mogą znaleźć szero-
kie zastosowania w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego 

i zarządzania kryzysowego, w ochronie środowiska, przemyśle, 
budownictwie i w wielu innych niemilitarnych dziedzinach życia. 

Siły Zbrojne RP posiadają 18 zestawów Bezzałogowych Plat-
form Powietrznych, w tym: Wojska Lądowe – piętnaście zestawów 
mini BSP typu Orbiter i Dowództwo Wojsk Specjalnych – trzy ze-
stawy BSP mini i krótkiego zasięgu.

Trzyletni proces zakupu dodatkowych dwóch zestawów BSP 
typu „Aerostar” ze względu na niewywiązanie się dostawcy z umo-
wy zakończył się fiaskiem. 

Nowe wyzwania

Potrzebę posiadania tego typu sprzętu widzi także Sojusz Pół-
nocnoatlantycki, co wymusza na Siłach Zbrojnych RP konieczność 
wprowadzenia na wyposażenie batalionów zmechanizowanych 
(czołgów) bezzałogowych pojazdów małych rozmiarów (UGV) 
o bardzo małym zasięgu, z możliwością realizacji zadań rekone-
sansowych i wskazywania i rażenia celów.

Sukcesywnie wdrażane do Sił Zbrojnych platformy nowej ge-
neracji będą posiadały możliwości nie tylko przenoszenia szerokiej 
gamy sensorów rozpoznawczych, ale również środków uderzenio-
wych, osiągając zdolności rażenia przeciwnika.

W niedalekiej przyszłości bezzałogowe statki powietrzne sta-
ną się istotnym i pełnoprawnym użytkownikiem europejskiej prze-
strzeni powietrznej, stwarzając jakościowo nową sytuację w zarzą-
dzaniu ruchem lotniczym. Dlatego konieczne jest przyśpieszenie 
prac nad odpowiednimi uregulowaniami, stworzenie ram praw-
nych dla bezpiecznego ich użytkowania w przestrzeni, określenie 
zasad ich separowania od pozostałych statków powietrznych, re-
guł korzystania z lotnisk i wykonywania operacji na lotniskach oraz 
kryteriów zdolności do lotu. Analiza krajowego potencjału nauko-
wego i przemysłowego pozwala przypuszczać, że posiadane zdol-
ności w tej dziedzinie zostaną dostrzeżone i wykorzystane przez 
Resort Obrony.

Tylna część kadłuba płatowca WM-1 Źródło: Archiwum WITI Przednia część kabłuba wraz z silnikiem Źródło: Archiwum WITI

Mocowanie podstawy fotokarabinu S-13 do kadłuba 
samolotu Źródło: Archiwum WITI

Minisamolot w czasie lądowania na wysokości kilku metrów 
nad terenem Źródło: Archiwum WITI
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Na początku XX wieku Politechnika Wrocławska działała jako Königli-
che Technische Hochschule Breslau. W styczniu 1945 roku została za-
mknięta. 15 listopada 1945 roku profesor Kazimierz Idaszewski wygłosił 
pierwszy – po zakończeniu II wojny światowej – wykład. Wydarzenie to 
jest rokrocznie wspominane i obchodzone jako Święto Uczelni, zwane 
także Świętem Nauki Wrocławskiej.

Historia  
i nowoczesność

 Lwowscy, warszawscy i krakowscy 
profesorowie przyjechali latem 
1945 roku do Wrocławia, by tworzyć 
tu nowy rozdział polskiej nauki. 
I  tworzyć polską wyższą uczelnię 
techniczną. Politechnika Wrocław-
ska przeszła długą drogę. Od 600 do 
35 tysięcy studentów na piętnastu 
wydziałach. Od poniemieckich la-
boratoriów z częściowo rozkradzio-
nymi urządzeniami mechanicznymi 

do nowoczesnych laboratoriów badawczych na świato-
wym poziomie, z akredytacjami i certyfikatami gwaran-
tującymi najwyższą jakość. Od kilkunastu budynków bez 
szyb w oknach i z dziurami w dachu do kampusu, który 
znajduje się w piętnastce najpiękniejszych na świecie 
według Huffington Post.

prof. Tadeusz Więckowski  
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Uczelnia wyznacza innowacyjne trendy w działalności naukowo-badawczej. 
Od szeregu lat patentujemy i nasze innowacje są tworzone z potrzeb naukowych lub biznesu, a nie dla 

samego prestiżu. Prowadzimy mnóstwo badań dla firm, przedsiębiorcy przychodzą do nas z konkretny-
mi problemami i zamówieniami. Duże koncerny płacą nam za projekty, a mniejszym pomagamy wystą-
pić o fundusze europejskie. Sami też na tym korzystamy, bo m.in. dzięki temu mamy najwięcej patentów 
w Polsce, a co drugi patent na Dolnym Śląsku powstaje u nas. Kiedyś większość badań naukowych trafiała 
na uczelniane półki, teraz przydają się w praktyce i umożliwiają rozwój gospodarki – mówi profesor Euge-
niusz Rusiński, który zaprezentował na konferencji pt. „Nauka dla obronności” w Poznaniu uczelnię, jej 
historię i przede wszystkim osiągnięcia.

Oto kilka przykładów...

Dwie anteny z napisem „PWr” krążą wokół Ziemi jako część 
laboratorium kosmicznego Columbus. Anteny zostały 
zawiezione na orbitę promem kosmicznym NASA. 

Stawianie na nowoczesne technologie to w naszym przypadku nie jest frazes! – pod-
kreśla profesor Rusiński, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z gospodar-
ką Politechniki Wrocławskiej, który specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn, 
metodach numerycznych oraz wytrzymałości materiałów. Został m.in. odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem 
Orderu Wynalazczości Eureka za aktywny wkład w dziedzinę wynalazczości.

  Budżet na 2015 rok na poziomie połowy budżetu Dolnego Śląska
  Największy po KGHM pracodawca na Dolnym Śląsku
  Druga pod względem liczby studentów uczelnia w Polsce
  Członek m.in. European University Association i European Society 

for Engineering Education
 Ma 70 lat
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Oto kilka przykładów...

Pojazd przeznaczony do holowania Rosomaków uszkodzo-
nych na polu walki lub innych pojazdów. Obliczenia nume-
ryczne w  procesie projektowania kołowego wozu ratownic-
twa technicznego KWZT pozwoliły na znaczne ulepszenie 
konstrukcji.

Opracowanie ustroju nośnego podwozia haubicy samobież-
nej KRYL i przetestowanie go w Izraelu. Specjalnie wzmocnio-
na konstrukcja pojazdu okazała się bardzo stabilna.

Protokoły kryptograficzne dedyko-
wane kartom elektronicznym, elek-
tronicznym dokumentom tożsamości 
oraz systemom bezpieczeństwa ogra-
niczonej identyfikacji.

Badania balistyczne sku-
piające się przede wszystkim 
na opancerzeniu, poszuki-
waniu rozwiązań, aby opan-
cerzenie było lekkie a jedno-
cześnie skuteczne.

W Hamburgu budowany jest laser na swobodnych 
elektronach, a Politechnika Wrocławska ma w tym swój 
udział – chodzi o projekt instalacji zaopatrzenia ciekłe-
go helu do chłodzenia reaktora. To najpoważniejszy dziś 
projekt naukowy, w którym uczestniczą Polacy. Dzięki la-
serowi XFEL naukowcy będą mogli np. obrazować szcze-
gółową strukturę wirusów, co pomóc ma w opracowaniu 
przyszłych lekarstw, wnikać w molekularne mechanizmy 
funkcjonowania komórek, rejestrować trójwymiarowe 
obrazy obiektów nanoświata, filmować przebieg reakcji 
chemicznych (np. proces formowania się lub zrywania 
wiązania chemicznego), a także zgłębiać procesy zacho-
dzące we wnętrzu planet i gwiazd. Urządzenie umożliwi 
również modyfikacje istniejących materiałów, jak i opra-
cowanie zupełnie nowych.

Wielozadaniowy pojazd opancerzony G10 zbudowa-
ny wraz z firmą Germaz na podwoziu Mercedesa Unimog 
U5000. Waży 12,5 tony, mieści 10 żołnierzy, ma 10-milime-
trowy pancerz. Innowacyjny jest kanciasty kształt kadłu-
ba przypominający literę V. To sprawia, że jest on odporny 
zarówno na wybuchy min, jak ostrzał z broni strzeleckiej 
i lekkiej artylerii. 

Projekt nowego fotela z układem tłumiącym wybuch 
na spienionym aluminium i maty przeciwwybuchowe do-
datkowo zabezpieczające kończyny dolne przed urazem.

Specjaliści na bieżąco prowadzili obli-
czenia wytrzymałościowe umożliwiające 
wprowadzanie zmian i poprawek do pro-
jektu mostu na podwoziu kołowym MS-20 
i MS-40. 
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Droga 
środka 
dla 
Tybetu

Podczas jednej z  wielu wizyt z  Polsce 
Dalajlama poruszył temat wzajem-
nego szacunku i  lepszego zrozumie-
nia pomiędzy religiami oraz apelował 
o  budowę harmonii pomiędzy nimi. 
Jak to pogodzić z  agresją Państwa Is-
lamskiego? 

Przedstawiając się, Dalajlama nie-
odmiennie mówi, że po pierwsze jest czło-
wiekiem, więc spoczywa na nim odpowie-
dzialność za promowanie podstawowych 
ludzkich wartości, żebyśmy mogli wspól-
nie żyć na tej planecie i zostawić ją w do-
brym stanie następnym pokoleniom; po 
drugie, że jest buddystą, więc czuje się 

odpowiedzialny za zachowanie, studio-
wanie, przekazywanie własnej tradycji, 
ale także budowanie wzajemnego zrozu-
mienia i harmonii między różnymi religia-
mi; po trzecie wreszcie – Tybetańczykiem 
i, przypadkiem, Dalajlamą, szczególnie 
przez to odpowiedzialnym zatem wobec 
rodaków, zwłaszcza tych, którzy cierpią 
pod rządami Chińskiej Republiki Ludowej, 
i zobowiązanym do działania na ich rzecz. 

Przy każdej okazji podkreśla też, że 
wszystkie wielkie religie są równie ważne 
i zasługują na jednakowy szacunek, gdyż 
posiadają potencjał zmieniania nas w lep-
szych ludzi. Okrucieństwo i fanatyzm są 

z  tą definicją religii całkowicie sprzecz-
ne, zatem nie należy ich z nią łączyć. Co 
zaś tyczy się terroru i przemocy, przypo-
mina, że bez względu na to, jakich środ-
ków doraźnych trzeba użyć, żeby położyć 
kres rozlewowi krwi, samą siłą nie rozwią-
że się żadnego problemu społecznego, co 
zawsze wymaga przede wszystkim eduka-
cji i walki z ubóstwem. 
Dalajlama jest laureatem wielu presti-
żowych nagród, które otrzymał jako 
orędownik pokoju. Wyraża jednak po-
parcie dla indyjskich prób nuklear-
nych, co mu się zarzuca, właśnie biorąc 
pod uwagę misję, jaką pełni. Młodzież 

Z Adamem Koziełem z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka rozmawia Mariola Zdancewicz
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tybetańska jest nieco zmęczona tą zbyt 
pokojową i nieskuteczną „polityką”, jak 
określają to niektórzy. Co Pan o tym są-
dzi?

Mamy tu dwie kwestie, które musimy 
rozdzielić. Pierwsza to sprawa Indii i prób 
z bronią jądrową – nie należy upraszczać 
i  zawężać wypowiedzi Dalajlamy, który 
mówi, że w sytuacji, kiedy broń ta istnie-
je i dysponują nią różne mocarstwa, dyk-
towanie innemu, że nie ma do niej prawa, 
wydaje się wątpliwe pod wieloma wzglę-
dami. Rozwiązaniem problemu jest po pro-
stu rozbrojenie i likwidacja tych arsenałów 
oraz dostosowanie archaicznego systemu 
Rady Bezpieczeństwa ONZ do nowych re-
aliów i aspiracji państw, takich jak Indie, 
które przy okazji są jego drugą ojczyzną. 

Jeśli idzie zaś o krytykę, Dalajlama – co 
z upodobaniem powtarza – wita ją z rado-
ścią, jako świadectwo wolności słowa i de-
mokracji, którym oddany jest całym ser-
cem. Przeciwników rozwiązania 
pokojowego i korzystnego dla 
obu stron – zakładającego nie 
niepodległość Tybetu, a faktycz-
ną autonomię w Chinach, gwa-
rantującą zachowanie własnej 
tożsamości i dziedzictwa – pyta 
uprzejmie, jak chcą się przeciw-
stawić Pekinowi przy proporcji 
sześć milionów Tybetańczyków 
do choćby 88 milionów człon-
ków Komunistycznej Partii Chin, 
skąd zamierzają wziąć broń i tak 
dalej. To w gruncie rzeczy zała-
twia sprawę, ponieważ wspo-
mniana krytyka sprowadza się 
do słów i nie idą za nią żadne 
działania, poza skandowaniem sloganów. 
Jej rzecznicy powinni być Dalajlamie głę-
boko wdzięczni – mówię to bez cienia iro-
nii – gdyż gdyby nie to, że mają takiego 
adwersarza, trudno by im było nagłośnić 
swoje postulaty. 
Jest to gra polityczna...

Jeśli ma się ochotę na zaistnienie w me-
diach i bycie przez chwilę w centrum uwagi, 
to krytykowanie Dalajlamy – powszechnie 
szanowanego i kochanego przez wielu lu-
dzi na całym świecie – nie jest głupim po-
mysłem, bo tak działają media. Pamiętajmy 
przy tym, że krytycy wywodzący się z tybe-
tańskiej diaspory mogą korzystać z wszel-
kich dobrodziejstw demokratycznych me-
chanizmów, stawać do wyborów, wejść do 
emigracyjnego parlamentu czy rządu. Ta 
droga jest dla nich otwarta, a Dalajlama 
przy każdej okazji podkreśla, że mają peł-
ne prawo do korzystania z niej. 
Zdaniem Dalajlamy Tybetańczycy nie 
potrzebują kolejnego Dalajlamy, mógł-
by on zhańbić ten urząd, tak wypowie-
dział się dla „Die Welt”.

Trudno winić media, że starają się wy-
bić na czołówkę „sensację”, ale i w tej spra-
wie nie ma nic nowego. Co więcej, choć 
naprawdę oddany demokracji, Jego Świą-
tobliwość osobiście rozmontował politycz-
ną instytucję „dalajlamy” w gruncie rzeczy 
zmuszając parlament na wychodźstwie 
do zmiany konstytucji w 2011 roku i ode-
brania mu ostatnich „buddokratycznych” 
prerogatyw, które od pierwszych lat wy-
gnania systematycznie przekazywał de-
mokratycznie wybranym instytucjom. Ten 
rozdział – ponad trzech stuleci „harmonij-
nego połączenia władzy duchowej i świec-
kiej” w  osobie Dalajlamy – został zatem 
bezpowrotnie zamknięty. 

Inną sprawą jest natomiast to, czy na-
leży trzymać się wiekowej tybetańskiej 
tradycji wskazywania, rozpoznawania i in-
tronizowania nowych wcieleń mistrzów 
medytacji i  nauczycieli duchowych. To 
problem otwarty i w gruncie rzeczy szerszy, 

dotyczący całej rzeszy „tulku”, czyli inkar-
nowanych lamów. W przypadku Dalajlamy 
rachunki metafizyczno-społeczne kompli-
kuje polityka, ponieważ Pekin najwyraźniej 
uznał, że problem Tybetu sprowadza się do 
osoby Jego Świątobliwości i że można spra-
wę rozstrzygnąć przejmując kontrolę nad 
Dalajlamą następnym. Brzmi to i strasznie, 
i śmiesznie, ale chińscy przywódcy ogło-
sili w ostatnich latach kilka rozporządzeń, 
które oficjalnie dają im prawo do decydo-
wania o tym, kto jest „autentycznym wcie-
leniem” zmarłego lamy, czym wpisali par-
tię komunistyczną w proces czytania snów, 
interpretowania wizji w wodach świętych 
jezior, zasięgania opinii bóstw za pośred-
nictwem wprowadzanych w trans wyrocz-
ni itd. I z tego prawa korzystają z całą bez-
względnością, o  czym najdramatyczniej 
świadczy uprowadzenie i „zniknięcie” na 
dwadzieścia długich lat chłopca wskaza-
nego zgodnie z tradycją buddyjską jako 
następny Panczenlama i zmuszanie Tybe-
tańczyków do uznania pretendenta miano-
wanego przez politbiuro. 

Dalajlama nie zamierza się biernie 
przyglądać próbom wmanipulowania go 

– choćby za pośrednictwem hipotetyczne-
go następcy – w cyniczną grę, która godzi 
we wszystko, w co wierzy i o co całe życie 
walczył. Powtarza więc spokojnie, że logika 
rozpoznawania wcieleń zmarłych mistrzów 
tkwi w  kontynuacji ich dzieła, jeśli więc 
przyjdzie mu umrzeć nie znalazłszy rozwią-
zania problemu swojej ojczyzny i narodu, 
z całą pewnością nie położy się na talerzu 
prześladowców, tylko odrodzi poza ich za-
sięgiem – krótko mówiąc, w wolnym świecie. 
A to, czy zostanie rozpoznany i intronizowa-
ny, pozostawia rodakom, bo to im ma służyć. 

Oczywiście w niczym nie przeszkadza 
to chińskiej kompartii, której aparatczy-
cy kwitują, że wszystko, co się tyczy (teo-
retycznie autonomicznego) Tybetu, leży 
w  gestii Pekinu, i  przygotowują się do 
odegrania kolejnego aktu tragedii, która 
w ostatnich latach popchnęła do samospa-

lenia ponad stu Tybetańczyków. 
Czy to możliwe, bo Dalajlama 
w  to święcie wierzy i  jest głę-
boko przekonany, że odwiedzi 
swoją ojczyznę przed śmiercią?

Nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że leży to w najlepiej pojętym 
interesie i Tybetańczyków, i Chiń-
czyków, a  skoro na Zachodzie 
przywódcy z Pekinu uchodzą za 
pragmatyków, to prędzej czy póź-
niej musi znaleźć się wśród nich 
taki, który dostrzeże, posługując 
się określeniem naszego klasyka, 
tę oczywistą oczywistość. 
W  związku z  tym ma szan-
se, ponieważ sam twierdzi, że 

umrze w  wieku 113. lat. Zostały mu 
jeszcze 23 lata. Może w  tym czasie zaj-
dzie coś pozytywnego pomiędzy China-
mi a Tybetem?

Fizyka, doktryna buddyjska i  zdrowy 
rozsądek pokazują, że nie ma na świecie 
rzeczy niezmiennych. Zmienia się wszystko, 
zatem opłakane położenie, w jakim znajdu-
ją się dziś Tybetańczycy, też musi się zmienić. 
Oby na lepsze i oby za życia tego Dalajlamy. 
A czego możemy życzyć my, jako Polacy, 
Dalajlamie z  okazji urodzin? Skończył 
właśnie 80 lat.

Żeby długo żył. Dzielimy bardzo sym-
boliczną datę: kiedy 4 czerwca 1989 roku 
szliśmy do pierwszych częściowo wolnych 
wyborów, które dały początek rzeczywi-
stości, w jakiej żyjemy dzisiaj, czołgi Armii 
Ludowo-Wyzwoleńczej rozjeżdżały chiń-
skie marzenie o demokracji na Tiananmen. 
Niech marzenia Tybetańczyków i Chińczy-
ków spełnią się jak nasze i niech mają wte-
dy pośród siebie Dalajlamę – przywódcę 
i autorytet, którego zazdrości im cały świat. 

fot. Dennis Jarvis, Thomas Hawk
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Poznajcie trójkę zdolnych 
akordeonistów z Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II st. im. Mieczysława 
Karłowicza w Poznaniu, któ-

rzy gościli u  nas w  redakcji 
i przysporzyli niezapomnianych 

artystycznych wrażeń.

Tobiasz Urbaniak: Moja przygoda 
z muzyką zaczęła się w V klasie szkoły podsta-
wowej, gdy zapisałem się do Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w  Poniecu. Gram 
tam aż do dzisiaj na eufonium tenorowym. Jest 
to instrument dęty blaszany, podobny do tuby. 
Moim instruktorem w tym zespole jest Tadeusz 
Urbaniak i to dzięki niemu rok później posta-
nowiłem spróbować swoich sił w szkole mu-
zycznej. Początkowo chciałem grać na sakso-
fonie, jednak rodzice przekonali mnie, żebym 
zdawał na akordeon. Uczyłem się tam przez 
trzy lata, w ciągu których moimi nauczycielami 
byli pani Irena Kaźmierczak i pan Wojciech Mi-
chalik. Od 2013 roku uczęszczam do POSM II st. 
w Poznaniu, gdzie kształcę się dalej pod okiem 
pana Cezarego Witlewskiego. Do największych 
osiągnięć zaliczam I miejsce na Mławskim Festi-
walu Muzyki Akordeonowej w 2013 i 2015 roku, 
wyróżnienie na 22. Międzynarodowym Festiwa-
lu Muzyki Akordeonowej w 2013 roku, oraz VI 
miejsce na 50. Międzynarodowym Konkursie 
Akordeonowym w Klingenthal. 

Stanisław Kasprzyk: Z akordeonem 
spotkałem się dziesięć lat temu, podczas kon-
certu dla przedszkolaków organizowanego 
przez POSM I  st. w  Poznaniu. Pamiętam, że 
od zawsze chciałem grać na trąbce, ale kiedy 
podczas koncertu usłyszałem Filipa, ucznia tej 
szkoły grającego utwór „Lokomotywa”, spodo-
bało mi się imitowanie odgłosu wypuszczanej 
pary przez otwieranie i zamykanie miecha. Wte-
dy postanowiłem, że to będzie mój instrument. 

Przez dziewięć lat 
uczyłem się pod czuj-
nym okiem pana Cezare-
go Witlewskiego z roczną przerwą, 
podczas której kształcił mnie pan Karol Jan-
kowski. Chciałbym z tego miejsca im oby-
dwu serdecznie podziękować za cierpliwość, 
pomoc w rozwijaniu się i wiedzę, którą mi 
przekazali. W  tym czasie uczestniczyłem 
w licznych konkursach m.in. w Słupcy, Prze-
myślu, Chełmie, Mławie oraz Sochaczewie, 
jednak za największe osiągnięcie uważam II 
miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Akor-
deonowym w Słupcy oraz IV miejsce na Mię-
dzynarodowym Konkursie Akordeonowym 

„Citta Di Castelfidardo” we Włoszech.
 
Alina Dzięcioł: Odkąd pamiętam 

przejawiało się we mnie zainteresowanie 
muzyką. Naukę gry na akordeonie rozpoczę-
łam w wieku ośmiu lat w Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego 
w Nowym Tomyślu, w klasie pana Tomasza 
Milera. Pierwszy udział w konkursie – „Słu-
peckich Spotkaniach Muzycznych” w 2008 
roku sprawił, że zaczęłam poważnie myśleć 
o  grze na akordeonie, gdyż zafascynowa-
ły mnie nieznane mi wówczas możliwości 
tego instrumentu prezentowane przez star-
szych uczestników. Postanowiłam kontynu-
ować rozwijanie swojej pasji w Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w klasie pana 
Karola Jankowskiego. Od 2012 roku moim 
nauczycielem jest pan Cezary Witlewski. 
Zawsze z chęcią biorę udział w konkursach 
akordeonowych prezentując swoje umiejęt-
ności zarówno solo, jak i w Kwintecie Akor-
deonowym. W 2014 roku uczestniczyłam 
w warsztatach prowadzonych przez wybit-
nych pedagogów, takich jak prof. Klaudiusz 
Baran czy prof. Jurij Szyszkin. Do moich naj-
większych osiągnięć należą wyróżnienia 

Pasja do akordeonu
Historia akordeonu zaczyna się w XIX wieku, choć jego dalekich przodków można się 
doszukać już w czasach starożytnych, należy do nich na przykład antyczny chiński sheng. 

Ten nietuzinkowy instrument od lat stanowi przedmiot sporu instrumentoznawców 
i autorów rozmaitych leksykonów, którzy nie mogą się zgodzić, czy jest 

on instrumentem stroikowym dętym czy perkusyjnym. Jeszcze w la-
tach 90. XX wieku powszechne było przekonanie, że akordeon jest in-

strumentem ludowym lub rozrywkowym, teraz podbija sale koncerto-
we, zadomowił się wśród jazzmanów, a młodzież z chęcią uczy się go 
w szkołach muzycznych.
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na II  Festi-
walu Akorde-

onowym ,,Har-
monia Espressiva” 

im. prof. Jerzego 
Jurka w Sochaczewie 

w 2013 roku oraz nagro-
da Grand Prix XIX „Słupec-

kich Spotkań Muzycznych” 
też z 2013 roku. W kwietniu 

i w maju wzięłam także udział 
w  Ogólnopolskim Konkur-

sie Akordeonowym w Słupcy oraz 
w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Kligenthal.

Kwintet akordeonowy powstał pod koniec roku 2013. Zespół 
pod opieką Cezarego Witlewskiego funkcjonuje w składzie: akor-
deon I – Stanisław Kasprzyk, akordeon II – Tobiasz Urbaniak, akor-
deon III – Alina Dzięcioł, akordeon IV – Aleksandra Zgoła, akor-
deon basowy – Michał Wolnik. Od czerwca 2014 roku kwintet 
rozpoczął swoją aktywność sceniczną. Pierwszym występem był 
jeden z koncertów z cyklu Malta Festival. Debiutem na szerszej 
scenie były „Słupeckie Spotkania Muzyczne”, gdzie kwintet został 
nagrodzony tytułem laureata. Następnie zagrał m.in. w Państwo-
wej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu oraz na zamku w Łagowie. 
Ostatnim osiągnięciem jest zdobycie III nagrody na XXI Festiwalu 
Akordeonowym w Mławie. Najnowszym pomysłem jest nagranie 
własnej płyty.

Wbrew wszelkim stereotypom dotyczących szkół muzycz-
nych, nauka w tej szkole nie jest łatwa. Oprócz zwykłych zajęć 
takich jak matematyka, historia, chemia, itp. młodzi muzycy mają 
takie lekcje jak kształcenie słuchu, harmonia czy historia muzy-
ki. Poza tymi zajęciami wplecionymi w plany zajęć są też zajęcia 
dodatkowe. W ich przypadku to lekcje instrumentu głównego – 
akordeonu, obowiązkowego fortepianu oraz chóru. Przez to koń-
czą zajęcia czasem nawet koło dwudziestej pierwszej. Jak mówią 
jednym głosem: Niestety, prawie wcale nie mamy czasu wolnego, 
ponieważ każdą chwilę musimy przeznaczać na naukę lub ćwicze-
nie na instrumencie. Weekendów także nie mamy wolnych. Każdy 
musi wtedy ćwiczyć, często spotykamy się także w soboty, aby móc 
przeprowadzić próbę zespołu. Jedynym odpoczynkiem są wakacje, 
chociaż i to nie zawsze. Jednak mimo tych wszystkich przeszkód, na-
sza pasja do muzyki i gry na instrumentach jest tak ogromna, że po-
trafimy pogodzić ze sobą wszystkie te obowiązki i cieszyć się z tego, 
że możemy rozwijać się pod okiem naszych nauczycieli.

redakcja: L.P.

z y g z a k i e m

Przed Open Days 
Już można zapisywać się na 13. edycję Open Days – Europej-

skiego Tygodnia Regionów i Miast. W ramach tego największe-
go wydarzenia samorządowego w Brukseli odbędzie się ponad 
100 konferencji, warsztatów i seminariów, które organizowane 
są przez Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz władze lo-
kalne i regionalne z całej Europy. W tym roku Open Days odbędą 
się od 12 do 15 października, a ich hasło brzmi „Regiony i miasta 
Europy partnerami w zakresie inwestycji i wzrostu”.

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach Europej-
skiego Tygodnia będą debatować między innymi na temat no-
wych programów zreformowanej polityki spójności na lata 2014-
2020. W jej ramach Unia Europejska zainwestuje w regionach 
i miastach 351,8 mld euro. Open Days to wyjątkowe forum dla 
krajowych i regionalnych instytucji zarządzających, beneficjen-
tów poszczególnych programów oraz instytucji europejskich, 
aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. To z kolei pozwala na 
jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich, zgodnie 
z nowym podejściem zastosowanym w unijnej polityce regio-
nalnej. Wydarzenia organizowane w ramach tegorocznej edycji 
Open Days będą dotyczyły jednego z trzech tematów prioryte-
towych: Modernizowanie Europy – regiony w unii energetycz-
nej oraz jednolitym rynku cyfrowym, Regiony otwarte na biznes 

– rozwój innowacji i tworzenie miejsc pracy oraz Miejsca i prze-
strzenie – rozwój miejski i wiejski, integracja miejsko-wiejska.

Na poszczególne konferencje i seminaria wymagana jest 
rejestracja, której można dokonać do 28 września na stronie: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/reg_
frame.cfm

Kompromis w sprawie roamingu 
i internetu

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w sprawie znie-
sienia opłat za roaming. Zgodnie z życzeniem państw członkow-
skich, UE opóźni ich zniesienie o dwa lata.

Opłaty za roaming – za korzystanie z telefonu komórkowego 
poza własnym krajem miały być zniesione na terenie UE już w tym 
roku. Zgodnie z pakietem telekomunikacyjnym od połowy grudnia 
tego roku operatorzy komórkowi nie mogliby już pobierać dodat-
kowych opłat, a korzystanie z telefonu na terenie całej UE koszto-
wałoby tyle samo, co we własnym kraju.

Pakiet telekomunikacyjny został przyjęty przez Parlament Eu-
ropejski w kwietniu 2014 roku. Od tego czasu trwały negocjacje 
w obrębie Rady i między Radą, Parlamentem Europejskim a Komi-
sją Europejską. Zgodnie z zawartym kompromisem zniesienie opłat 
roamingowych zostanie odroczone do czerwca 2017 roku. Państwa 
członkowskie, z których pochodzą wielkie firmy telekomunikacyjne, 
obawiały się bowiem wpływu zniesienia opłat na funkcjonowanie 
tych firm i całego rynku telekomów w Europie. Dodatkowy czas 
zostanie wykorzystany na dostosowanie rynku do nowej sytuacji.

W przyszłym roku zostanie wprowadzona kolejna obniżka mak-
symalnych opłat roamingowych. Z obecnych limitów 0,19 euro za 
minutę połączenia, 0,06 euro za wysłanego SMS-a i 0,2 euro za MB 
danych (bez VAT) zostanie obniżone do: 0,05 euro za minutę połą-
czenia, 0,02 euro za wysłanie SMS-a oraz 0,05 euro za MB danych.

O-MAZ
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Gratulujemy tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”, który 
został Pani przyznany m.in. za projekt „Brama języków otwar-
ta”... 

Na początku przyznam, że język polski nie jest moją mocną 
stroną, ponieważ nigdy się go nie uczyłam, ale poznałam go jako 
młoda dziewczyna podczas spotkań z Łejerami. 

Już ponad dziesięć lat nasza bibilioteka współpracuje z Biblio-
teką Raczyńskich w Poznaniu. Wspólnie pracowaliśmy przy pro-
jekcie „Klucze do marzeń“ i od roku 2012 przy projekcie „Brama 
języków otwarta”. Chodzi o kontynuację wzajemnego poznawa-

nia języków, literatury, kultur, 
historii obu naszych narodów. 
Polacy i  Czesi mają te same 
korzenie, podobne języki, ale 
właściwie bardzo niewiele 
o sobie wiemy. Impulsem do 
zrealizowania obecnego pro-
jektu było zaproszenie Jerzego 
Hamerskiego i Elżbiety Drygas 
do Leszna, gdzie odbywały się 
spektakle studentów w wyko-
naniu grupy ŁeŻak. Wspomi-
nam piękne przedstawienie 

„Komeńskiego świat w  obra-
zach”, które w  szesnastu ob-
razach przedstawia dorobek 
Komeńskiego w dziedzinie fi-
lozofii, szkolnictwa, sposobu 
nauczania i  kształcenia oraz 
roli nauczyciela. Przedstawie-
nie, które pokazywało ponad-
czasowe idee Komeńskiego, 
na tyle mnie zafascynowało, 
że postanowiłam rozpocząć 
projekt, w ramach którego zo-
stanie ono pokazane w Brnie. 
I właśnie Komeński, który jest 
Europejczykiem, pięknie łączy 

nasze narody. Zaczęłam szukać wspólnych osób, miejsc, wspól-
nej historii, literatury, języków. I to jest właśnie „Brama języków 
otwarta“.

W ramach tegorocznych Dni Kultury Polskiej w Brnie i Dni Kul-
tury Czeskiej w Poznaniu chcieliśmy przybliżyć kolejną wspólną 
nam postać, czyli Elżbietę Ryksę – królową Czech i Polski. Królowej 

żyjącej na przełomie XIII 
i XIV wieku została poświę-
cona wystawa polsko-cze-
ska oraz wykłady, które 
odbędą się w  październi-
ku także w Poznaniu. Tym-
czasem uczniowie szko-
ły Łejery zaprezentowali 
uczniom w Brnie spektakl 
o niej... 

Za rok minie pięćdziesiąt lat partnerskiej współpracy i  wy-
miany doświadczeń kulturalnych, w  ochronie środowiska, 
sporcie, zarządzaniu miastem itd. pomiędzy Brnem i  Pozna-
niem. Dziś jest Pani w Poznaniu...

Nie potrafię ocenić jakichś konkretnych zmian w wyglądzie 
miast, ale zwróciłabym uwagę na coś innego. Wydaje mi się, że po-
znaniacy są ludźmi otwartymi, gdy tu przyjeżdżam, wiem, że spo-
tkam ludzi przyjaźnie do mnie nastawionych, u których to co na 
sercu, to na języku. I takich ludzi bardzo lubię. A nawiązując do prze-
szłości, dodam, że te nasze ówczesne spotkania miast były bardzo 
upolitycznione. Jednak najważniejsza w nich była i jest integracja, 
poznanie siebie nawzajem, przyjaźń. Bardzo mocno włączyłam się 
w tę ideę i chciałabym, żeby więcej Czechów zakochało się w Po-
znaniu tak jak ja.
Poznań i Brno są miastami targowymi. W tym roku na zapro-
szenie władz Brna przedstawiciele Poznania wzięli udział 

Brama języków 
otwarta
Z Janą Subrovą z Biblioteki im. Jiřego Mahena 
w Brnie rozmawia Maja Netter 
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w międzynarodowych targach turystyki regionalnej Region-
tour. Jak zaprosiłaby Pani Poznanian na Morawy?

Morawy to też kraj cudownych ludzi, podobnie jak w Poznaniu. 
Spotykam się w Poznaniu z ogromną życzliwością, ale moi rodacy 
nie wiedzą nic o życzliwości mieszkańców Poznania, tak jak Polacy 
pewnie nie znają tej jednej z najlepszych cech mieszkańców Mo-
raw. U nas są nie tylko dobrzy ludzie, ale też dobre wino. I przy tym 
winie jak się spotykamy, to za chwilę jest obojętne, czy mówi się 

po polsku, czy po czesku, ponieważ wszyscy się zrozumieją. Brno 
to bardzo ładne miasto i ma dużo wspólnego z Poznaniem, histo-
rycznie i współcześnie. Oczywiście nie można zapomnieć o archi-
tekturze, przyrodzie, o mnóstwie zieleni. Jest tylko jedna rzecz, któ-
rej poznaniacy nie mają, dlatego muszą przyjechać do Brna. U nas 
jest górzysty teren. Kiedyś gdy gościłam w Poznaniu i mój długo-
letni przyjaciel zapytał, czego mi u Was brakuje, ja na to, że widoku 
całego miasta z góry. Wtedy on zabrał mnie do swojej mamy, która 
mieszka na dwunastym piętrze i mówi: „Tutaj jest dla ciebie widok.” 
A u nas można zobaczyć Brno nie tylko z najwyższego budynku 
w Czechach (AZ Tower, 111 m), z wieży Starego Ratusza, Špilberku 
(zamek na wzgórzu), ale też z Katedry Świętych Piotra i Pawła czy 
Willi Tugendhatów (zabytek UNESCO). Z każdego wzgórza mamy 
widok na całe miasto. Przy okazji bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkich na międzynarodowe targi w Brnie. I nie mogę też za-
pomnieć o zaproszeniu Państwa do Biblioteki im. Jiřego Mahena. 
Gdyby nie było biblioteki, nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu. 
Dzięki współpracy z Biblioteką Raczyńskich wiele razem zdziałali-
śmy i jest to instytucja, która bardzo mnie wspiera.
Mamy też wspólną konsul honorową panią Renatę Mataczyń-
ską, która przez dwadzieścia lat z pełnym zaangażowaniem 
pełni tę funkcję. 

O ile pamiętam, pani Renata była pierwszy raz w naszej bi-
bliotece w 2008 roku. Wykorzystujemy każdą okazję do spotkania 
oraz wzajemnego informowania o projektach, w których jesteśmy 
wspólnie zaangażowani. Dzięki temu jesteśmy jednymi z nielicz-
nych miast partnerskich, które rzeczywiście ze sobą współpra-
cują i nie opiera się to wyłącznie na umowie podpisanej prawie 
pięćdziesiąt lat temu. Współpracujemy z bohemistyką poznańską, 
o którą pani Renata walczyła wspólnie z ambasadorem Karlem 
Štindlem od 1998 roku, a później dołączył profesor Mieczysław 
Balowski. Chcieliśmy, żeby bohemistyka była także w Poznaniu 

nie tylko we Wrocławiu i Opolu, te plany się ziściły dzięki dobrej 
współpracy z Brneńskim Uniwersytetem Masaryka. Muszę przy-
znać z całą stanowczością, że wpływ na jakość współpracy między 
Brnem a Poznaniem oprócz obu magistratów, obu bibliotek i Łe-
jerów, miała moja znajomość z panią konsul. Z naszej strony mu-
szę przypomnieć jeszcze następujące zaangażowane osoby: pa-
nią Libuše Nivnicką, dyrektor Biblioteki im. Jiřego Mahena w Brnie, 
doktora Romana Madeckiego, pracownika Uniwersytetu Masaryka 
i współzałożyciela klubu „Polonus” w Brnie czy Konsula Honorowe-
go pana Petra Mrkývka.
Czy tym razem, w  trakcie pobytu w  Polsce, odwiedzicie Pań-
stwo Leszno, gdzie przez trzydzieści lat żył Jan Amos Komeński 

– największy czeski protestancki myśliciel, filozof, reformator, 
pisarz i pedagog, który schronił się tam wraz z innymi braćmi 
czeskimi przed prześladowaniami katolickich Habsburgów?

Tak. W  ramach pierwszego projektu w  Lesznie odbyło się 
wspomniane już przedstawienie, uczestniczyłam też w konferen-
cji o Komeńskim, a później poszliśmy leszczyńskimi śladami Ko-
meńskiego. Najważniejsze jednak, że udało nam się doprowadzić 
do obchodów 420. rocznicy urodzin filozofa. To były ważne prze-
życia, pozostały miłe wspomnienia z Leszna, ale i tak nadal Poznań 
jest dla mnie naj, naj. 
Czy są już jakieś plany w związku z przyszłoroczną rocznicą 
pięćdziesięciolecia współpracy? 

Pomysłów mamy dużo, jednak w tej chwili szukamy środ-
ków niezbędnych na realizację naszych zamierzeń. Chcieliby-
śmy, myślę tu o Bibliotece im. Jiřego Mahena, po raz kolejny 
zorganizować wspólne z Biblioteką Raczyńskich wystawy i wy-
kłady. Mamy też w planach spektakl z udziałem artystów, wy-
stępy muzyków. Liczymy na współpracę ze szkołami muzycz-
nymi, bo dotychczas doskonale biegnie współpraca pomiędzy 
Łejerami i szkołą podstawową przy ulicy Husova, bardzo ładnie 
się rozwija też współpraca z Zespołem Szkół nr 3 z oddziała-
mi integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
i z przedszkolem oraz ze szkołą podstawową Osmec przy ulicy 
28 října w Brnie. Myślę, że to pole naszej aktywności jest bar-
dzo ważne, mamy również na uwadze zajęcie się dziećmi wyklu-
czonymi społecznie. Warto kierować się też w tę stronę. Mamy 
zamiar podjąć temat reżimu i przypomnieć, że był on naszym 
wspólnym doświadczeniem.
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Dziekan Wydziału Biologii UAM  
prof. Bogdan Jackowiak: ...na którym od 
wielu lat prowadzone są badania w  za-
kresie neurobiologii. Dokładniej opowie 
o nich profesor Grzegorz Rosiński, kierują-
cy zakładem i grupą badawczą specjalizu-
jącą się w tej niezwykle interesującej dzie-
dzinie naukowej. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę także na pozostałe strony tego po-
rozumienia, przedstawione tutaj na pozio-
mie uczelni. Chodzi mianowicie o Wydział 
Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabili-
tacji Akademii Wychowania Fizycznego, na 
którym afiliowany jest Zakład Neurobiolo-
gii oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierzętach z Uniwersytetu Przy-
rodniczego. Łącznie jest to już duża grupa 
badawcza, podejmująca problemy neuro-
biologiczne i przygotowana do kształce-
nia w tym zakresie. Istotą tego porozumie-
nia jest utworzenie wspólnego kierunku 
studiów, który na zasadzie parytetu będą 
prowadziły te trzy wydziały. Są to studia 
drugiego stopnia, czyli magisterskie. Kan-
dydaci muszą legitymować się dyplomem 
licencjata, najlepiej z obszaru nauk przyrod-
niczych, choć nie zamykamy w żaden spo-
sób dostępu do tych studiów kandydatom 
z innych obszarów nauki. Idea powołania 
wspólnego kierunku pojawiła się już dwa 
lata temu, dyskutowaliśmy ją wielostronnie, 
aby w końcu przystąpić do realizacji. Można 
by zapytać, dlaczego tak długo i tak ostroż-
nie podchodzimy do tego tematu...

...tym bardziej, że już wcześniej powstał 
taki kierunek na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. 

Rzeczywiście powstał, ale jest to do-
tąd jedyny kierunek neurobiologii w Pol-
sce, wymaga on bowiem oparcia na 

znakomitym potencjale naukowym i ba-
dawczym. Nam się to udało przez połą-
czenie potencjałów trzech poznańskich 
uczelni. Powołaliśmy konsorcjum złożone 
z grup badawczych o bardzo poważnych 
osiągnięciach naukowych, które w dodat-
ku znakomicie się uzupełniają. Tak więc 
zespół profesora Rosińskiego swoje pra-
ce koncentruje na zwierzętach bezkręgo-
wych, które są organizmami modelowymi 
do bardzo trudnych badań neurobiolo-
gicznych. Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy 

w większym stopniu wykorzystuje w ba-
daniach zwierzęta wyższe, czyli kręgowce, 
a AWF wiąże swoje zainteresowanie neu-
robiologiczne z człowiekiem, w tym także 
w wymiarze praktycznym, ponieważ pro-
wadzi studia z zakresu rehabilitacji, wycho-
wania fizycznego i sportu, gdzie podstawy 
neurobiologiczne są bardzo istotne.
Dziwi brak nauk medycznych w  tym 
projekcie.

Pytanie bardzo zasadne. Oczywiście 
podejmując się organizacji tych studiów, 
braliśmy pod uwagę neurobiologię me-
dyczną. Takie rozmowy były prowadzone 
i choć jak dotąd nieskutecznie, to mamy 
nadzieję, że w dalszej perspektywie także 
Uniwersytet Medyczny wykaże większe za-
interesowanie i dołączy do tej inicjatywy. 
Z drugiej strony zakres merytoryczny tego 
typu studiów nie może być zbyt szeroki, 
tym bardziej, że w tej chwili uruchamiamy 

wyłącznie studia drugiego stopnia. Zasta-
nawialiśmy się wprawdzie, czy nie wpro-
wadzić od razu studiów dwustopniowych, 
jednak po przeprowadzeniu szczegóło-
wej kwerendy studiów neurobiologicz-
nych w Europie i na świecie okazało się, że 
przeważa i najlepiej sprawdza się model 
studiów zaawansowanych, czyli magister-
skich, z perspektywą kontynuacji kształce-
nia na studiach doktoranckich. 
Kim jest neurobiolog?

Prof. Grzegorz Rosiński: Na początek 
może nieco wstępu. Neurobiologia jest na-
uką interdyscyplinarną, a podstawą wiedzy 
dla tej dyscypliny jest biologia, ale w du-
żym zakresie wykorzystuje ona osiągnię-
cia z zakresu fizyki i chemii. Dotyczy róż-
nych aktywności systemu nerwowego, od 
percepcji sygnału do odpowiedzi na niego 
i analizy zjawisk bioelektrycznych na róż-
nych etapach transmisji sygnału. To dzie-
dzina, w której badania toczą się na czte-
rech płaszczyznach, a więc molekularnej 

– komórkowej, systemowej, poznawczej 
oraz obliczeniowej. Każdy z tych poziomów 
badań ma swoją specyfikę. Neurobiologia 
bada też szereg aspektów, które podlega-
ją psychologii lub psychiatrii. Wiąże się też 
z rehabilitacją, jak i z czysto rozumianą neu-
rologią medyczną. Neurobiolog powinien 
mieć szerszy pogląd na wszelkie aspekty ak-
tywności systemu nerwowego, a także wie-
dzę z zakresu farmakologii, neurotoksyko-
logii czy rehabilitacji. Perspektywa rozwoju 
tej dziedziny jest ogromna. Wspomnę tylko 
o ostatniej technologii, o tzw. tęczy mózgo-
wej, która została wprowadzona do badań 
dwa, trzy lata temu. Rozwijana jest tylko 
w niektórych laboratoriach, gdzie bada się 
aktywność pojedynczych neuronów w mó-
zgu szczura, owada lub innego organizmu 
modelowego i analizuje się szlaki transmi-
sji sygnału, na przykład w badaniach nad 
funkcjonowaniem pamięci. Obecnie z wy-
korzystaniem tej technologii prowadzone 
są także badania na bezkręgowcach, m.in. 
na ślimakach i na pszczołach.
A u człowieka? 

Wkrótce może też być wykorzystana, 
jednak obecnie, w praktyce, w badaniach 
funkcjonalnych systemu nerwowego czło-
wieka, stosuje się tomografię pozytronową, 
emisyjną. Technika tęczy mózgowej (ang. 

O tęczy mózgowej 
i innych badaniach 
na nowym kierunku 
neurobiologii

Rektorzy trzech poznań-
skich uczelni – Uniwer-
sytetu im. Adama Mic-
k ie wicza ,  Ak ademi i 
Wychowania Fizycznego 
i  Uniwersytetu Przyrod-
niczego – profesorowie 
Bronisław Marciniak, Jerzy 
Smorawiński oraz Grze-
gorz Skrzypczak 1 czerw-
ca podpisali umowę 
o  uruchomieniu od no-
wego roku akademickie-
go interdyscyplinarnego 
kierunku studiów – neuro-
biologia. W projekcie tym 
z ramienia UAM uczestni-
czy Wydział Biologii...

Dziekan Wydziału Biologii UAM  
prof. Bogdan Jackowiak

20



Brainbow; nazwa jest utworzona z  połą-
czenia angielskich słów brain – mózg oraz 
rainbow – tęcza) może nie tak szybko być 
szerzej dostępna, gdyż jest dopiero w za-
rodku, ale daje ogromne możliwości poz-
nania funkcjonowania ośrodków nerwo-
wych, jak one ze sobą współpracują, które 
się wyłączają a które włączają, jak wygląda 
lateralizacja funkcjonalna mózgu a jak pla-
styczność czynnościowa mózgu, jakie zmia-
ny są patologiczne, czy w obrębie których 
ośrodków nerwowych mózgu one wystę-
pują. Cały czas poznanie funkcjonowania 
systemu nerwowego odnosimy do człowie-
ka, ale możemy również mówić o neuropi-
lu – zwoju mózgowym u innego organizmu. 
Tam również możemy analizować procesy 
nerwowe, eksperymentalnie je stymulo-
wać lub hamować. Obecnie jest już więcej 
dostępnych nowoczesnych technik do ba-
dań funkcjonowania systemu nerwowego 
i choć jeszcze są one kosztowne, to wie-
dza, którą dzięki nim uzyskujemy, pozwa-

la nam na szeroką analizę czynności okre-
ślonych struktur mózgu, tak w zdrowiu, jak 
i w patologii. 
Czym jest tęcza mózgu?

Tak tą technologię badawczą określo-
no w  języku angielskim. Technika ta wy-
korzystuje białka fluorescencyjne, które 
lokując się w neuronach poszczególnych 
struktur mózgowych, emitują światło o sze-
rokiej gamie odcieni i kombinacji trzech ko-
lorów (czerwonego, zielonego i niebieskie-
go). Dzięki tej technice można zlokalizować 
położenie i przebieg zakończeń pojedyn-
czych neuronów w sieci nerwowej, prze-
śledzić drogę sygnału bioelektrycznego, 
jak i kontakty pomiędzy poszczególnymi 
neuronami w określonych ośrodkach ner-
wowych. Oczywiście tomografia pozytro-
nowa emisyjna też pozwala na śledzenie 

aktywności nerwowej w  określonych 
ośrodkach mózgowych, jednak za pomocą 
tej techniki aktywność nerwową widzimy 
raczej obszarowo, a technologia tęczy mó-
zgowej pozwala nam na szczegółową ana-
lizę w odniesieniu do pojedynczych neu-
ronów. Sądzę, że w najbliższej przyszłości 
ta technologia będzie szerzej wykorzysty-
wana, żeby precyzyjnie diagnozować, któ-
re ośrodki nerwowe i jakie miejsca w nich 
są uszkodzone, czy jakie szlaki nerwowe 
wykazują dysfunkcje, chociażby w rdzeniu 
kręgowym przy postępujących różnego ro-
dzaju schorzeniach.
A  dojdziemy kiedyś do tego, żeby ten 
bardzo skomplikowany układ rozpo-
znać? 

W tej chwili mamy wiedzę bezpośred-
nią, dotyczącą na przykład zmian neurolo-
gicznych pod wpływem narkotyków czy 
w wyniku alkoholizmu, jak funkcjonuje sys-
tem matki i czy ma wpływ na płód, czy ist-
nieje tendencja do przenoszenia pewnych 
zaburzeń i dysfunkcji na dziecko.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o choro-
bach neurodegeneracyjnych. Dużo już wie-
my o chorobie Parkinsona czy padaczce. 
Dzięki neurobiologii wiemy też, że można 
usunąć jedną półkulę mózgu do piętnaste-
go miesiąca życia od narodzin. Tu podam 
przykład Ryana Petersena, sześcioletniego 
dziś chłopca, u którego przeprowadzono 
taki zabieg neurochirurgiczny, gdyż powta-
rzające się 20 razy dziennie i trwające cza-
sami 30 minut ataki padaczki groziły mu 
śmiercią. Okazuje się, że plastyczność mó-
zgowa jest tak ogromna, że funkcje lewej 
półkuli może przejąć prawa półkula. Nie 
wiadomo, jak się to dalej będzie toczyć, ale 
na razie chłopiec prawidłowo chodzi, mówi, 
uczy się czytać i pisać. 
Tabula rasa. Zapisuje kartę nieznaną. 

Dość radykalny „eksperyment” w sytu-
acji bez wyjścia, bo i tak temu chłopcu gro-
ziła śmierć. Ten zabieg neurochirurgiczny 
ma olbrzymie znaczenie dla innych prac, 
które się już wykonuje. 
A rehabilitacja na czym polega?

Najogólniej mówiąc na mechanicz-
nej, elektrycznej, magnetycznej czy far-
makologicznej aktywacji i na usprawnia-
niu funkcjonowania systemu nerwowego, 
a których jego części, to już jest oddziel-
na sprawa, gdyż w zależności czy to będzie 
uszkodzenie motoryczne barku, ręki czy 
nogi, wtedy trzeba zastosować inny spo-
sób rehabilitacji. 
Jakie są perspektywy po zakończeniu 
studiów?

Część absolwentów tego kierunku 
z  pewnością będzie aspirowała do stu-
diów doktoranckich, prowadzonych 
w  ośrodkach PAN-owskich, bądź uni-
wersyteckich, które zajmują się różnymi 

aspektami neurobiologii. Jesteśmy prze-
konani, że zapotrzebowanie na specja-
listów ze znakomitą wiedzą neurobiolo-
giczną i opartymi na niej umiejętnościami 
będzie wzrastać. Widzimy dla nich miej-
sce m.in. w ośrodkach farmaceutycznych, 
biotechnologicznych, klinikach weteryna-
ryjnych, ośrodkach rehabilitacji, laborato-
riach przyklinicznych, a także w mniejszych 
lub większych ośrodkach badawczych i ba-
dawczo-rozwojowych, w tym prywatnych. 
Zatrudnienie absolwentów kierunku neu-
robiologia możliwe jest także w ośrodkach 
sanitarno-epidemiologicznych, zajmują-
cych się toksykologią, zwłaszcza identyfi-
kowaniem i ocenianiem aktywności sub-
stancji neurotoksycznych. Potencjalne 
możliwości są więc dość duże. 
Zapytam, czy to jest moda czy potrze-
ba? Bo przecież radzono sobie do tej 
pory bez neurobiologów, a studia inter-
dyscyplinarne pomiędzy różnymi uczel-
niami to w tej chwili częsta praktyka. 

Nie poddajemy się modzie. Dlatego 
nie mamy na naszym wydziale tysięcy stu-
dentów. Wszystkie nasze kierunki studiów 
opieramy na mocnych podstawach nauko-
wych i dlatego tym razem mamy odwagę 
otworzyć kierunek, który jest w dodatku 
bardzo atrakcyjny. Cieszymy się, że neuro-
biologia zaczyna funkcjonować w ogólnej 
świadomości jako bardzo ciekawy obszar 
wiedzy i jednocześnie liczymy się ze skut-
kami tej popularności. 

Istnieje dość praktyczny związek w za-
kresie wiedzy pomiędzy inżynierią, elektro-
niką i optoelektroniką a poznaniem funkcjo-
nowania systemu nerwowego. Produkuje 
się już protezy narządu wzroku czy narządu 
słuchu, to są najlepsze przykłady osiągnięć 
praktycznych na styku neurobiologii i neu-
rochirurgii, ale też elektroniki i nanotech-
nologii. Coraz częściej będziemy też rozma-
wiać o neuroinformatyce, a więc o analizie 
totalnej istniejących i funkcjonujących po-
łączeń (konektomów) w określonych syste-
mach układu nerwowego, jak i całym mózgu. 
Może wrócę do jednego z wcześniejszych 
Pani pytań. Pojawiła się pewna nadzieja na 
postęp w leczeniu choroby Alzheimera dzię-
ki badaniom podstawowym, które są pro-
wadzone na owadach, szczurach i myszach. 
Wreszcie zaowocują one lekiem, który w per-
spektywie będzie tak modyfikował układ 
genetyczny, że nie dojdzie do powstawania 
blaszek amyloidowych czy białka tau w sys-
temie nerwowym i wcześniej będzie można 
diagnozować czy występuje taka tendencja 
u danej osoby czy nie. A na pewno koope-
racja interdyscyplinarna między neurobio-
logią, bioinżynierią, fizyką i elektroniką jest 
tutaj korzystna i niezbędna.

Rozmawiała Mariola Zdancewicz

prof. Grzegorz Rosiński z Instytutu 
Biologii Eksperymentalnej, Zakładu 
Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt 
Wydziału Biologii UAM
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Mózg to nadal jeden z najbardziej ta-
jemniczych obszarów badań. Jeszcze kil-
kanaście lat temu naukowcy uważali, że 
w  mózgach dorosłych osób nie powsta-
ją nowe neurony. Nie tak dawno dogmat 
ten udało się obalić. Wyniki nowych ba-
dań wskazują, że nowe neurony powstają 
w trakcie naszego życia, zwłaszcza w obrę-
bie opuszki węchowej i hipokampa.

Zeszłoroczna Nagroda Nobla w dzie-
dzinie fizjologii i medycyny dla Johna O’Ke-
efe’a oraz małżeństwa May-Britt i Edvarda 
Moserów została przyznana za prace, któ-
re pozwalają na lepsze rozumienie me-
chanizmów działania mózgu. Ba-
dacze ci wytłumaczyli w  jaki 
sposób ssaki wiedzą, gdzie 
znajdują się w  przestrze-

ni. Ich mózg, a w szczególności formacja 
hipokampa i  przylegająca do niej kora 
śródwęchowa, zawierają system komórek 
nerwowych (neurony miejsca, siatki, kra-
wędzi, kierunku głowy) odwzorowujących 
położenie w środowisku i pamiętających 
daną lokalizację, w oparciu o który mózg 
orientuje się w przestrzeni w sposób po-
dobny, jak kierowca posługujący się syste-
mem GPS. Zaangażowane neurony tworzą 
siatkę przestrzenną, a sygnały docierające 
do jej granic lub do określonych miejsc 
w obrębie sieci powodują zmiany aktyw-
ności bioelektrycznej odpowiednich neu-
ronów w tej sieci, co informuje mózg o tym, 
w którym miejscu się znajduje czy dokąd 
się kieruje1.

1 Vetulani J.: Nagroda Nobla w dziedzinie fi-
zjologii lub medycyny w 2014 roku. Med. Prakt., 
2014; 11: 104–106

Z innych ciekawostek: są dane wskazu-
jące, że obecne w środowisku zanieczysz-
czenia mogą zaburzyć procesy rozwojo-
we układu nerwowego i zwiększać ryzyko 
wystąpienia w nim chorób. Powstanie tych 
zanieczyszczeń to najczęściej wynik spala-
nia i utylizacji odpadów, obróbki tworzyw 
sztucznych, produkcji przemysłowej. 

W  tym kontekście warto nieco wię-
cej uwagi poświęcić chorobom mózgu, 
na które, jak  
 

 
alarmuje przewodniczący Pol-
skiej Rady Mózgu, prof. Grzegorz 
Opala, cierpi już co trzeci Euro-
pejczyk. Są one największym 
wyzwaniem współczesnej cywi-
lizacji. „Z powodu starzenia się 
społeczeństw coraz więcej osób 
cierpi na demencje, udary mózgu, 
padaczkę, chorobę Parkinsona 
i stwardnienie rozsiane” – dodaje. 
Z danych Światowej Organizacji 
Zdrowia wynika, że w 2050 roku 
co trzeci Europejczyk będzie 
w wieku powyżej 60. roku życia. 
Według prof. Opali w Polsce po 
65. roku życia jest już 4,7 mln osób, w 2030 
ich liczba zwiększy się do 8,5 mln. Nie wia-
domo jednak ilu naszych rodaków cierpi 
na schorzenia mózgu. Przed kilkoma laty 
szacowano, że z powodu otępienia choruje 
u nas 400 tys. osób, 100 tys. cierpi na cho-
robę Parkinsona, a u 60. tys. co roku docho-
dzi do udaru mózgu. „Te dane są już nie-
aktualne, z pewnością liczba chorych jest 
większa” – uważa prof. Opala. Do 2020 roku 
liczba Polaków cierpiących z powodu otę-
pienia może się zwiększyć do prawie milio-
na. Według prof. Baker w Unii Europejskiej 
koszty powodowane przez schorzenia 
mózgu są większe niż te, jakie łącznie po-
chłaniają schorzenia sercowo-naczyniowe, 

nowotwory oraz cukrzyca. Schorzenia mó-
zgu występują nie tylko u ludzi starszych, 
atakują również ludzi młodych, mają jedy-
nie nieco inny charakter. Europejska Rada 
Mózgu wymienia 19 grup schorzeń, wśród 
nich, poza demencjami i udarami mózgu, 
również migreny, zaburzenia lękowe, uza-
leżnienia, a także zaburzenia osobowości, 
bezsenność i zaburzenia odżywiania2.

Minęło około 2 mln lat odkąd nasz 
mózg z  organu o  objętości 450 cm³ po-
większył się trzykrotnie. Rosnącą bystrość 

kolejnego homo dokumentują zapisy 
kopalne i  archeologiczne. Ewolucja 

nie byłaby możliwa, gdyby nie po-
lepszała się dieta naszych pra-

przodków. Wydaje się, że nasza 
długa i  ciągle pełna zagadek 

droga prowadząca do zmian 
w  strukturze i  funkcjach 
mózgu nie dobiegła jeszcze 
końca3. 

Poznanie i  skonstru-
owanie kompletnej mapy 
strukturalnej i  funkcjonal-

nej połączeń neuronowych 
w zdrowym mózgu jest obecnie 

głównym wyzwaniem neurobiolo-

gii. W roku 2010 uruchomiony został przez 
Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia 
(National Institute of Health, NIH) projekt 
badawczy „Human Connectome Project”, 
którego głównym celem jest zbadanie ca-
łego konektomu człowieka. Zrealizowanie 
tego projektu może wkrótce w znacznym 
stopniu przyczynić się do pełnego pozna-
nia działania mózgu.

Zebrała Lidia Piechocka

2 Źródło: Serwis Nauka w Polsce
3 Kapiszewska M., „Czym nakarmić głod-

ne neurony?”, wykład na 7. Tygodniu Mózgu 
w Poznaniu

Mózg 
dorosłego człowie-

ka zawiera około 100 miliardów 
komórek nerwowych. Jeden neuron 

tworzy średnio kilka tysięcy połą-
czeń z  innymi komórkami nerwo-
wymi. Każdy z nas nosi więc w gło-
wie niewyobrażalnie skomplikowaną 
sieć, złożoną z około 100 bilionów 
połączeń.

Tajemniczy organ
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Sprzedam Państwu mój najnow-
szy patent: zupę cukiniowo–rukolo-
wą. Potrzebny będzie esencjonalny 
bulion warzywny (około litra), do 
którego wrzucicie startą na tarce 
cukinię, trzy garście rukoli, ząbek 
czosnku i pogotujecie trochę. A po-
tem zmiksujecie. Wychodzi prze-
pyszna zielona zupa, która ideal-
nie smakuje, jeśli wrzucić do każdej 
porcji hojną łyżkę twarożku koziego. 
Coś pysznego!

Nie wiem, czy wiecie, że rukiew 
siewna (bo tak się to ziółko nazy-
wa) w starożytnym Rzymie była je-
dzona w swej liściastej postaci, ale 
i w formie nasion, które stosowano 
jako przyprawę. Trzeba będzie spró-
bować pohodować rukolę, żeby się 
tych nasionek doczekać. Warto wy-
siać nawet na balkonie, bo nie tylko 
jest prosta w uprawie, ale też wyjąt-
kowo zdrowa.

...a może chłodniczek? 
Wielokrotnie powtarzałam, że ró-

żowy kojarzy mi się ze zmysłowością, 
z zalotami, z bezami, z płatkami róż 

damasceńskich, które kwitną w ogro-
dach i zachęcają do słodkich ekspe-
rymentów. Jest to także barwa naj-
smaczniejszej zupy lata – chłodnika, 
którego smak zapamiętałam z mo-
jego domu rodzinnego. Właśnie te-
raz, gdy buraki są tak młode i aroma-
tyczne, można dokonać cudu, który 
nie uda się o żadnej innej porze roku. 
Wywar z młodych buraków jest bo-
wiem tak smaczny, że można go pić 
jak sok, gdyby nie to, że do chłodnika 
trzeba go zaprawić octem. W domu 
moich rodziców i dziadków do tej 
pysznej zimnej zupy, prócz rzodkie-
wek i  ogórków oraz niezbędnego 
czosneczku, dodawało się szyjki ra-
kowe albo pieczoną cielęcinę – wła-
śnie ten dodatek sprawia, że potrawa 
naprawdę jest godna królów! Dru-
gim sekretem doskonałego chłod-
nika jest prawdziwe wiejskie kwaśne 
mleko. Bez niego ani rusz! Jednak, je-
śli komuś zależy, bez trudu kupi takie 
na dowolnym targu. Zwłaszcza teraz, 
gdy kwitnie tyle ziół, krowy – oczy-
wiście te pasące się na łąkach – dają 
najlepsze mleko. To przez olejki ete-
ryczne, którymi eksplodują łąkowe 
rośliny... Życzę wam wszystkim cu-
downych biesiad!

Komu, komu 
zupke z rukoli?

Prószyński i S-ka poleca...
Biblioteka Merkuriusza

Svante Pääbo
Neandertalczyk. W poszuki-
waniu zaginionych genomów

Czego dowiedzieliśmy się o  pochodzeniu czło-
wieka dzięki badaniom genomu naszych najbliższych 
ewolucyjnie krewnych? „Neandertalczyk” przedsta-
wia fascynującą historię okrywania odpowiedzi na to 
pytanie. Od pierwszych prób badań kopalnego DNA 
w latach 80. aż po uwieńczone sukcesem zsekwencjo-
nowanie genomu neandertalczyka w 2010 roku, śle-
dzimy niezwykłą opowieść o narodzinach nowej dzie-
dziny nauki, której porażki i triumfy ze swadą opisuje 
człowiek, dzięki któremu badania te w ogóle się rozpoczęły. To pro-
pozycja dla wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, kim jesteśmy – 
i skąd pochodzimy.

Federica Bosco
Nie tacy oni straszni

Bestsellerowa autorka. Ponad 800 
tysięcy egzemplarzy sprzedanych we 
Włoszech!

Cristina ma trzydzieści dwa lata, 
fajtłapowatego chłopaka, kota z  nad-
wagą o  wymownym imieniu Krokiet, 
ekscentrycznego brata bliźniaka, przy-
tulne mieszkanie w  centrum Bolonii 
i  ciepłą posadkę w  lokalnej telewizji. 
Dwadzieścia cztery godziny później 

chłopak znajduje sobie nowy 
obiekt westchnień, Krokiet 
postanawia uciec z  domu, 
a Cristina traci jednocześnie 
pracę i  mieszkanie. Podej-
rzewana o  próbę samobój-
czą trafia na ostry dyżur 
i  płukanie żołądka. Bez-
domna i bezrobotna Cristina 
będzie musiała zamiesz-
kać wraz z bratem-dziwolą-
giem i rodzicami, którzy po 

ponad czterdziestu latach małżeństwa 
mówią do siebie per Pysiu i Kluseczko… 
A jakby tego było mało, młody pan dok-
tor od płukania żołądka jest obłędnie 
przystojny i beznadziejnie zajęty. 

Jeśli kiedyś zdawało ci się, że nie-
szczęścia chodzą parami, to jesteś 
w  błędzie. Nieszczęścia to bestie 
stadne. Czasem nawet joga i buddyjskie 
mądrości nie są w stanie przywrócić ci 
równowagi…

Jeremiah P. Ostiker,  
Simon Mitton
Jądro ciemności. Ciemna 
materia, ciemna energia 
i niewidzialny Wszechświat

W ciągu ostatnich trzydziestu lat naukowcy przeko-
nali się, że dwa nieuchwytne składniki naszego Wszechświata – ciemna 
materia i ciemna energia – nie tylko stanowią jego większą część, ale także 
kształtują jego losy. „Jądro ciemności” to wciągająca opowieść o groma-
dzeniu dowodów przemawiających za powszechnie dziś przyjętym mode-
lem kosmologicznym Lambda-CDM (Lambda-Cold Dark Matter), napisana 
przez jednego z pionierów badań na tym polu. Jeremiah Ostriker w przy-
stępny i wnikliwy sposób opowiada o postępach w badaniach nad ciemną 
materią i energią, a także wyjaśnia, jakie kwestie wciąż pozostają niewy-
jaśnione i w jaki sposób naukowcy mierzą się z pytaniami o pochodzenie 
i naturę ciemnej materii i ciemnej energii.

Göran Hägg
Mussolini 
Butny faszysta

Wnikliwe studium opętania 
władzą, rzucające nowe światło na 
postać włoskiego dyktatora. Wize-
runek Mussoliniego i Hitlera, a także 
stworzonych przez nich reżimów 
zlał się ze sobą do tego stopnia, że 
twórca faszyzmu zniknął w cieniu 
Führera, uznany za jego nieudane 
wcielenie albo wręcz komiczną 
kopię. Tymczasem to właśnie wła-
dza Mussoliniego miała o  wiele 
bardziej totalny charakter, a stwo-
rzony przez 
niego system 
był całkowi-
cie zależny 
od jednego, 
owładniętego 
manią wiel-
kości dykta-
tora. Można 
sobie wyobra-
z i ć  i d e o l o -
gię nazistow-
ską, jej zbrodnie i  rytuały bez 
Hitlera. Komunistyczny terror ist-
niał zarówno przed, jak i  po Stali-
nie. Trudno jednak wyobrazić sobie 
faszyzm bez Mussoliniego – twórcy 
mitologii, stanowiącego jednocze-
śnie jej ucieleśnienie.

Chlodnik wilenski 

Aby przygotować wywar, 3 kg startych buraków zale-
wamy 1 l wody. W momencie wrzenia zakwaszamy octem, 
doprawiamy solą i cukrem. Gotujemy na wolnym ogniu 
około godziny. Do wywaru dodajemy oczyszczoną i po-
krojoną botwinę i lekko ją zaparzamy, na sam koniec do-
dajemy liście botwinki, tak by pozostały jędrne. W ten 
sposób barszcz zachowa swój piękny, różowy kolor. Do 
ostudzonego barszczu dodajemy posiekany koper, ogór-
ki, rzodkiewki, pokrojoną w cieniutkie paski pieczoną cie-
lęcinę i szyjki rakowe oraz jajko na twardo. Mleko rozbija-
my na gładko, dodajemy kefir i śmietanę, ciągle mieszając. 
Schłodzony barszcz łączymy z masą mleczną. Chłodnik 
możemy zakwasić naturalnym kwasem z buraków. Taki 
kwas przyda się też do zakwaszenia barszczu i innych zup, 
więc warto go mieć w swojej spiżarni.

jajka na twardo 
czosnek 1 ząbek
cukier 
sól 
pieprz szczypta
Na wywar: 
starte buraki 3 kg
woda 1 l
ocet 1 łyżka
sól i cukier 

zsiadłe mleko 2 l
polski kwaśny kefir 1 l
kwaśna śmietana 36% 0,5 l
wywar z buraków 1 l
młoda botwina 1 pęczek
koper 2 pęczki
świeże ogórki z kolcami  
(kwaszeniaki) 1 kg
rzodkiewki 2 pęczki
pieczona cielęcina i szyjki rakowe 
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Macie Państwo 60 lat. Najważniejszym celem Wielkopolskie-
go Biura Planowania Przestrzennego realizowanym w ostat-
nich latach było sporządzenie Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa wielkopolskiego, jednego z trzech 
dokumentów – obok Strategii Rozwoju Województwa Wielko-
polskiego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – które współdecydują o przyszłości regionu. Proszę 
przypomnieć dorobek i pochwalić się projektami.

Zadania przypisane służbom planowania przestrzennego 
w okresie ostatnich 60. lat były i są nadal powiązane z programa-
mi rozwoju kraju. Prawie do końca lat dziewięćdziesiątych pra-
ce planistyczne ukierunkowane były na opracowania niezbędne 
dla gmin. Po powołaniu samorządu województwa, od 1999 roku, 
podstawowe zadania Biura związane są ze sporządzaniem Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa. W ciągu 60 lat 
zmieniały się kompetencje Biura Planowania, nazwa i struktura 
zatrudnienia. W początkowym okresie funkcjonowania jednostce 
pod nazwą Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna podporządko-
wane były dzielnicowe, miejskie i powiatowe pracownie urbani-
styczne oraz mniejsze zespoły projektowe. Sporządzano w nich 
plany miejscowe – ogólne i szczegółowe, plany zespołów wiej-
skich jednostek osadniczych, a także uproszczone plany gmin. Pla-
nowanie przestrzenne i służby planistyczne były doceniane, szcze-
gólnie w okresie działania Komitetu ds. Urbanistyki i Architektury 
przy prezesie Rady Ministrów. Po reorganizacji systemu admini-
stracyjnego kraju, od 1975 roku funkcjonowało na terenie Wiel-
kopolski pięć Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego oraz 
kilka przypisanych im pracowni terenowych. Można powiedzieć, 
że w pewnym okresie niemal wszystkie tereny Wielkopolski ob-
jęte były planami zagospodarowania przestrzennego, nazywany-
mi wówczas planami ogólnymi. Do tego dochodziły opracowania 
specjalistyczne o zasięgu regionalnym – plany województw, plany 
obszarów chronionych czy opracowania branżowe dotyczące np. 
układów komunikacyjnych czy systemów przyrodniczych.
Opracowania sporządzane przez Państwa były wielokrotnie 
nagradzane, a pracownicy honorowani odznaczeniami...

Zarówno biuro w Poznaniu, jak i biura w innych wielkopol-
skich miastach wojewódzkich znane były z dobrej pracy, a także 
z pragmatycznego podejścia do stawianych zadań. Zdobyły w su-
mie 23 nagrody ministerialne, w tym 4 pierwszego stopnia. Trud-
no wskazać, które z nich były najważniejsze, ale na pewno Plan za-
gospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 
z 2003 roku, który otrzymał nagrodę pierwszego stopnia Ministra 
Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze, wycisnął wyraźne 
piętno na przestrzeni województwa w okresie pierwszego dzie-
sięciolecia XXI wieku. Od wielu lat nie nagradza się już opracowań 

planistycznych, a z docenianiem przez rząd pracy urbanistów 
też bywa różnie. Prawdziwą rekompensatę stanowi za to dowar-
tościowanie naszej pracy ze strony Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Marszałka Województwa, wyrażające się m.in. 
przyznaniem odznak honorowych „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.
Wiemy, że nieodpowiednie planowanie przestrzenne w  Pol-
sce powoduje wielomiliardowe straty finansowe, dlaczego 
tak się dzieje?

Profesor Władysław Czarnecki, architekt i urbanista zaangażo-
wany w okresie międzywojennym w tworzenie podwalin urbani-
styki i planowania przestrzennego Poznania i Wielkopolski, napisał, 
że „planowanie to stwarzanie koncepcji pewnego porządku, ładu 
i kolejności poczynań”. Każde słowo tej wypowiedzi ma głęboki 
sens. Planowanie przestrzenne, jak każde planowanie – gospodar-
cze, ekonomiczne, budżetowe itd., jest procesem, który uwzględ-
nia wiele aspektów. Celem jest wyznaczenie optymalnego, moż-
liwego do osiągnięcia kierunku rozwoju, w tym także poprzez 
logiczny kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Bez dobrego systemu planowania przestrzennego i odpowiednich 
kompetencji służb urbanistycznych nie ma harmonijnego rozwoju.
Czy koncepcja zagospodarowania kraju, plany zagospodaro-
wania województwa oraz gminne dokumenty planistyczne 
jak studium i plan miejscowy zapewniają spójny system pla-
nowania przestrzennego w Polsce?

Nowoczesne planowanie 
przestrzenne a polska 
rzeczywistość
Z Markiem Brylem, dyrektorem Wielkopolskiego 
Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 
rozmawia Lidia Piechocka
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Polski system planowania wywodzący się z modelu hierar-
chicznego działa w sytuacji niewłaściwych relacji poszczególnych 
szczebli sprawowania władzy. Można powiedzieć, że mamy hierar-
chiczny system planowania działający w niehierarchicznym syste-
mie samorządu terytorialnego. Istotną wadą systemu prawnego 
jest brak właściwego powiązania planów zagospodarowania prze-
strzennego województw z innymi dokumentami planistycznymi 
funkcjonującymi na terenie gmin, a także brak spójności pomię-
dzy planowaniem a decyzjami podejmowanymi w sferach spo-
łecznych i gospodarczych.
Gminy uchwalają własne plany zagospodarowania prze-
strzennego, ale często są one nieprzemyślane i  nieskoordy-
nowane. Takiego problemu nie ma np. w Anglii i innych kra-
jach zachodnich, gdzie władze mają dużo większe możliwości 
wpływania na inwestorów i  racjonalnego zarządzania prze-
strzenią publiczną. Jak Pan to widzi?

Nowoczesne planowanie przestrzenne umożliwia zrówno-
ważanie często sprzecznych interesów – publicznego i prywatne-
go. Plan to najlepszy instrument osiągnięcia ładu przestrzennego, 
tj. takiego stanu zagospodarowania przestrzeni, który pozwala na 
optymalne prowadzenie działalności gospodarczej na danym ob-
szarze przy zachowaniu ochrony dobra publicznego. Powszechne 

przekonanie o tym, że prawie każdy teren rolny można przekształ-
cić na teren budowlany, powoduje chaos na rynku nieruchomości 
i zwielokrotnienie kosztów budowy i eksploatacji sieci infrastruk-
tury technicznej i komunikacyjnej.
A  może za chaos przestrzenny odpowiadają niskiej jakości 
plany miejscowe? Może warto skończyć z  budową oddalo-
nych od siebie budynków z  dala od granic miast i  wykorzy-
stać dostępną przestrzeń w centrach aglomeracji? Dodatko-
wo ustawa ogranicza w  znaczący sposób ilość parametrów, 
które mogą być regulowane w planie. Czy bardziej szczegó-
łowe opracowania mogłyby uchronić przestrzeń od dalszej 
degradacji?

Studia gminne wskazują pod zabudowę tereny, których wiel-
kość często przekracza potrzeby gmin i możliwości rozwojowe 
poszczególnych obszarów, powodując chaos przestrzenny i mar-
notrawienie przestrzeni. Samorządy lokalne konkurują ze sobą, 
a przy obecnym stanie prawnym trudno ograniczyć presję na 
przeznaczanie kolejnych terenów pod zabudowę. Szczególnie wi-
doczne jest to w gminach podmiejskich. Zabudowa realizowana 
w rozproszeniu wydłuża dojazdy do pracy i obniża standard życia. 
Zwiększają się koszty inwestycji publicznych – na realizację i utrzy-
manie placówek oświatowych i opieki zdrowotnej, kształtowanie 
racjonalnego układu transportowego i utrzymanie dróg, uzbro-
jenie terenu itd. Dostęp do usług ulega pogorszeniu, zapomina 
się o wprowadzaniu zielonych struktur na obszary zainwestowane. 

Brak planów obejmujących całe jednostki osadnicze oznacza brak 
korzyści osiąganych jedynie poprzez zaplanowane i skoordyno-
wane zagospodarowanie terenu. Wydaje się, że impulsem dla 
poprawienia obecnego stanu rzeczy powinny być zmiany w do-
kumentach określających politykę przestrzenną, a same plany 
miejscowe są w pewnej mierze instrumentem wtórnym. Szcze-
gółowość planów może być zróżnicowana – w zależności od stop-
nia złożoności problematyki na poszczególnych obszarach obję-
tych opracowaniami.
Mówi się o  rosnącym bałaganie w  przestrzeni. Są dzienni-
karze, którzy piszą o tym książki, na przykład Filip Springer, 
myślę tu o jego „Wannie z kolumnadą”. Na ile za chaos można 
winić wydawane decyzje o warunkach zabudowy? Czy instru-
ment decyzji o warunkach zabudowy nie jest nadużywany?

Zdaniem ekonomistów, zajmujących się gospodarką nierucho-
mościami, w sferze gospodarki przestrzennej w Polsce upaństwo-
wione zostały koszty urbanizacji, łącznie z wszelkimi możliwymi 
stratami, a sprywatyzowane zyski i korzyści. Połowa pozwoleń na 
budowę wydawana jest na podstawie decyzji administracyjnych, 
co potęguje rozproszenie zabudowy i chaos przestrzenny. „Roz-
kawałkowanie przestrzeni”, zanieczyszczenie środowiska, degra-
dacja terenów cennych przyrodniczo będą nas drogo kosztować. 

Bez woli politycznej na naprawę prawa regulującego gospodar-
kę przestrzenną nie wdrożymy racjonalnych zasad gospodarowa-
nia przestrzenią. Nadmierna liberalizacja objęła także system tzw. 
służb planistycznych do tego stopnia, że w ostatnich latach zawód 
urbanisty włączono do listy zawodów objętych deregulacją i lekką 
ręką zlikwidowano samorządy zawodowe. A przecież urbanistyka 
i planowanie przestrzenne, jak rzadko które dziedziny, są profesją 
interdyscyplinarną i opierają się na pracy zespołowej. Dobry plan – 
to efekt pracy geografów, architektów, specjalistów z zakresu infra-
struktury technicznej, ekonomistów, przyrodników i wielu innych 
specjalistów. Dziś planowanie uproszczono do suchej formuły 
prawnej wynikającej z zapisów ustawy. Może dlatego jest tak źle?
Jak ocenia Pan kierunki zmian w  zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz w  budownictwie, które są określone przez 
kolejne projekty ustaw jak kodeks budowlany czy przygoto-
wywana duża nowelizacja prawa budowlanego? Czy zasadne 
jest włączenie decyzji lokalizacyjnych tworzonych na podsta-
wie specustaw do ustawy regulującej całość zagadnień zwią-
zanych z planowaniem przestrzennym i z formalnym przygo-
towaniem inwestycji?

Obecnie planowanie przestrzenne nie spełnia swojej roli, nie 
reguluje w pełni procesów urbanizacyjnych, nie chroni ładu prze-
strzennego, społecznego i ekonomicznego. Wprowadzanie w ży-
cie specustaw potwierdza słabość systemu planowania. Także dzia-
łania związane z tzw. uproszczeniem decyzji lokalizacyjnych nie 
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poprawiają sytuacji. Tylko 
ustawodawstwo nawiązu-

jące do dobrych tradycji planowania przestrzennego, uwzględnia-
jące dobre praktyki innych krajów, pozwoli na przywrócenie rów-
nowagi w tym zderzeniu interesów prywatnych i publicznych. Bez 
ograniczenia spekulacji i swoistego liberalizmu przestrzennego 
będzie się pogłębiał chaos przestrzenny i wzrastać będą społeczne 
i ekonomiczne koszty funkcjonowania kraju. O zagrożeniu wynika-
jącym z konfliktów społecznych wolę nie mówić… Przestrzeń jest 
dobrem publicznym, także dobrem wielu przyszłych pokoleń, więc 
decydować o niej powinniśmy za pomocą bardzo czytelnych prze-
pisów, zawsze z uwzględnieniem nadrzędności interesu publiczne-
go. Uważam, że konieczne jest prawdziwe upublicznienie działań 
w przestrzeni, z podniesieniem roli społeczeństwa jako ważnego 
podmiotu w procesie decyzyjnym. Niestety, tendencje są dokład-
nie odwrotne. Po drugie – niezbędne jest radykalne podniesienie 
wymagań wobec osób zajmujących się zagospodarowaniem prze-
strzeni. Deregulacja w takiej postaci, w jakiej została wykonana, była 
błędem. Zamiast opierać działalność w przestrzeni na podstawie do-
brych planów, mnożymy specustawy. To obnaża słabość państwa. 
A przecież można korzystać z najlepszych polskich doświadczeń, 
a także z wzorów państw europejskich, które skutecznie uregulo-
wały te kwestie.

Wracając do WBPP, co aktualnie jest przedmiotem pracy biura?
Planowanie jest procesem ciągłym. W dynamicznie zmienia-

jących się uwarunkowaniach konieczna jest aktualizacja Planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 
Przyjęta przez Radę Ministrów Koncepcja Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju do 2030 roku oraz zaktualizowana Strategia Rozwo-
ju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zobowiązują do we-
ryfikacji planu, w tym wyznaczenia obszarów funkcjonalnych oraz 
określenia zasad ich zagospodarowania.
Jak ważny jest udział pracowników Biura w międzynarodowej 
współpracy z krajami Europy i Azji, w tym uczestnictwo w pra-
cach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE?

To nowe wyzwanie dla pracowników Biura, a  jednocześnie 
ogromna korzyść wynikająca z możliwości zdobycia nowej wiedzy 
i korzystania z doświadczeń innych. Wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak jest przedstawicielem Wielkopolski w PURPLE, a biuru przy-
pisano obsługę merytoryczną przynależności Wielkopolski do sieci. 
W najbliższym czasie uczestniczyć będziemy we wspólnym pro-
jekcie związanym z zagospodarowaniem terenów podmiejskich. 
Efektem czynnej współpracy Wielkopolski z regionem Chungche-
ongnam-do w Korei Południowej był wyjazd jednego z pracowni-
ków na półroczny staż. Cztery osoby miały możliwość uczestnictwa 
w warsztatach na Tajwanie. Są to wyjątkowo cenne doświadczenie 
i wiedza, która procentuje w codziennej pracy. Tym bardziej, że zde-
cydowana większość kadry WBPP to ludzie młodzi, otwarci na nowe 
doświadczenia.

Nowoczesne planowanie 
przestrzenne a polska 
rzeczywistość

z y g z a k i e m

Po szczycie migracyjnym 
Na szczycie Rady Unii Europejskiej w sprawie migracji po-

szczególne państwa zadeklarowały, ilu uchodźców są w stanie 
przyjąć. Minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Assel-
born nazwał część deklaracji „zawstydzającymi”.

W samym roku 2015 do Unii Europejskiej przybyło 150 tys. 
nielegalnych migrantów i uchodźców. Większość z nich prze-
płynęła przez Morze Śródziemne i trafiła do Grecji i Włoch. By 
pomóc tym dwóm państwom, Komisja Europejska przedstawi-
ła w zeszłym miesiącu plan, zgodnie z którym część tych ludzi 
miała być „rozdystrybuowana” między państwa członkowskie. Te 
jednak sprzeciwiały się systemowi dystrybucji przedstawionemu 
przez Komisję. Miał on brać pod uwagę różne czynniki socjo-
ekonomiczne (PKB na głowę mieszkańca, poziom zatrudnienia 
itp.) i na tej podstawie przydzielić określoną liczbę uchodźców 
do przyjęcia. Kraje unijne zdecydowały, że wolą system dobro-
wolnych kontrybucji, czyli, że każde z nich zadecyduje, ile osób 
przyjmie. 

Planowanym celem było rozdzielenie pomiędzy unijne kra-
je 60 tys. uchodźców. 40 tys. ma być poddanych relokacji (już 
są w UE), a 20 tys. przesiedleniu z obozów poza UE. Deklaracje 
sumują się jednak do niższej liczby 32 tys. osób. Pozostałe 8 tys. 
osób ma znaleźć swoje miejsca docelowe do grudnia tego roku.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywa-
telstwa, Dimitris Awramopulos, stwierdził, że jest rozczarowany 
tym, że nie udało się zebrać deklaracji na wszystkie 40 tys. osób. 
Podkreślił, że pokazuje to trudności w implementacji systemu 
dobrowolnych kontrybucji i podkreślił, że KE wolałaby zastoso-
wanie zaproponowanego przez nią klucza dystrybucyjnego. Za-
powiedział też zmiany w podejściu do kwestii bezpieczeństwa 
przy przyjmowaniu uchodźców. Będą od nich pobierane odciski 
palców, a KE chce też wprowadzić etykietę bezpiecznego kraju 
pochodzenia, czyli państw wcześniej dokładnie skontrolowa-
nych. Uchodźcy z tych państw będą poddawani łagodniejszym 
procedurom kontroli. Powinno to, według komisarza, odciążyć 
krajowe urzędy zajmujące się uchodźcami.

Najwyższe deklaracje napłynęły od Niemiec i Francji. Zgo-
dziły się one przyjąć odpowiednio 10,5 tys. oraz 6,75 tys. uchodź-
ców już będących w UE oraz dalsze 1,6 tys. i 2,4 tys. spośród tych 
szukających schronienia. Polska wyraziła gotowość na przyję-
cie 1,1 tys. osób będących już na terenie UE oraz dalszych 900 
spoza niej. Według planów KE mielibyśmy przyjąć więcej mi-
grantów, a dokładnie 2659 pochodzących z relokacji oraz 962 
z przesiedlenia.

Francuska organizacja 
pozarządowa poszukuje partnerów

Francuska organizacja pozarządowa „Le petit monde” z Tours (re-
gion Centre-Val de Loire) poszukuje partnerów do projektu „Zielona 
Guinguette” w ramach programu „Kreatywna Europa”. „Zielona Guin-
guette” to innowacyjny i transnarodowy projekt łączący kulturę z za-
gadnieniem zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie 
wydarzenia integrującego muzykę i taniec, który będzie odbywał się 
na mobilnej, samowystarczalnej energetycznie platformie. Wydarze-
nie będzie duplikowane w całej Europie. Poszukiwani partnerzy to 
organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w sekto-
rach: kultury, sztuki i środowiska, a także miasta i samorządy regio-
nalne. Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia.

O-MAZ
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Siedemnaście lat temu w  Poznaniu, za-
skakując publiczność zestawem gwiazd, 
wystartował jeden z  największych pro-
jektów jazzowych. Przypomnij jak to 
było.

Rzeczywiście w 1998 roku powstał pro-
jekt Era Jazzu, którego niemalże kalka zosta-
nie odegrana teraz, po siedemnastu latach. 
Wpadłem wtedy na pomysł, żeby stworzyć 
festiwal, który będzie się odbywał po pierw-
sze w małym klubie, po drugie będzie pre-
zentował wielkie gwiazdy. Jakby na zde-
rzeniu tych dwóch światów pokazałem, że 
te wielkie gwiazdy, które przynależne są 
wielkim estradom i tysięcznej publiczności 
są na wyciągnięcie ręki, że nagle jest John 
Scofield czy Paul Motian, że pojawia się 
Kronos Quartet, grupa Oregon, która tak 
na dobrą sprawę nigdy wcześniej, co także 
jest ciekawostką, nie grała w żadnym klu-
bie, bo to taki bardzo elegancki jazz, który 
był zawsze prezentowany w pięknych, no-
bliwych salach, a ja namówiłem ich, żeby 
zagrali w klubie i to wtedy jakby przylgnę-
ło do naszej Ery Jazzu, że to była impreza 
bardzo prestiżowa i nobilitująca. Szczęśliwie 
powstał wtedy w Poznaniu także klub Blue 
Note i pamiętam, że te zjeżdżające w comie-
sięcznym cyklu gwiazdy, zszokowane były 
przede wszystkim tym, że grają w Polsce, bo 
to była Polska innych czasów, że grają w ma-
łym klubie i że tutaj są przyjmowane dużo 
lepiej niż w klubach Europy Zachodniej. Era 
Jazzu stała się takim „trademarkiem”, który 
pokazuje doskonałą, z najlepszej półki mu-
zykę. I wtedy pod koniec lat 90. ten trend 
się rozrósł w szybkim tempie, i utrzymywał 
się w nim przez następnych kilkanaście lat. 
Myślę, że edycja festiwalowa, która nastąpi-
ła już w 1999 roku także pokazała, że zmie-
rzamy w dobrym kierunku, czyli zaczęliśmy 
jesienią, w październiku 1998 roku, a  już 
w lutym 1999 roku, odbył się festiwal, któ-
ry zszokował Poznań. Wtedy graliśmy przez 
tydzień duże koncerty dzień w dzień w Blue 
Note, a wisienką na torcie był występ Gato 
Barbieriego w Auli Uniwersyteckiej trans-
mitowany przez telewizję. Era Jazzu sama 
w sobie stała się wielkim świętem jazzu. Do 
tego projektu właśnie wracamy. 
Potem bywało różnie. Pamiętam wzlo-
ty i  upadki. W  rezultacie wyniosłeś się 
z Erą z Poznania? 

Podkreślam zawsze, że jestem po-
znańczykiem i  jestem związany mocno 
z miastem, z regionem. Era Jazzu powsta-
ła w Poznaniu, ale projekt zakładał ewolu-
cję, pewne koncerty czy projekty musiały 

„wyskakiwać” z miasta. Czasami było to spo-
wodowane i prozaicznymi sytuacjami, na 
przykład w latach 90. czy na początku 2000 
roku były problemy z salą koncertową. Je-
żeli miałem Cassandrę Wilson, Herbiego 
Hancocka czy Al Di Meolę i okazywało się, 
że nie mam gdzie zagrać, poza małym Blue 
Notem, to musiałem szukać sali poza Po-
znaniem i często to był Wrocław, Kraków, 
ale najczęściej Warszawa. Tak się niefortun-
nie, a może fortunnie zdarzyło w którymś 
momencie, po jakiejś ósmej czy dziesiątej 
edycji, że Era Jazzu mocno zakorzeniła się 
w Warszawie, i stała się tam bazą dla na-
szych koncertów.
A też i zasobność... 

Sale, zasobność portfeli, myślę, że tak-
że ze względu na całą relację związaną 
z marketingiem i mediami...
I otoczką. 

...i żartując powtarzam, że grałem w cu-
dzysłowie na emigracji, czyli mieszkając 
i pracując w Poznaniu, realizowałem swój 
projekt na tzw. obcym terenie. I oczywi-
ście tęsknota i chęć zagrania w Poznaniu 
zawsze we mnie była, ale to się czasami po 
prostu nie składało. Ponadto sponsorzy 
wymagali wielkich gwiazd, a te przy hor-
rendalnych honorariach także obligowały 
do grania w dużych salach. Brak takowej 
w Poznaniu, ale także w innych miastach 
w Polsce również obligował nie tylko mnie 
i Erę Jazzu, ale także innych promotorów 
w  Polsce do grania wyłącznie w Warsza-
wie, stąd obłożenie Sali Kongresowej. Jed-
nak ostatnie lata pokazały absolutnie inną 
sytuację. Mianowicie, że centrum działań 
koncertowych to już nie Warszawa, że to 
wszystko, co się dzieje w Warszawie może 
jest ważne, ale nie najważniejsze. Dzisiaj 
centrum wielkich koncertów to Łódź, bo 
jest tam piękna arena, to Kraków, który ma 
dwie piękne sale koncertowe, to Gdańsk, 
który jest sam w sobie piękny, Filharmonia 
Szczecińska czy nowe sale koncertowe we 
Wrocławiu i to też pokazuje pewien trend 
i myślenie władz miasta kategoriami two-
rzenia bazy dla działań kulturalnych.
Czy powrót związany jest tylko z  klu-
bem Blue Note, czy też liczysz na to, że 
sale, które powstały, jak na przykład 
Sala Ziemi, nadają się do takich koncer-
tów?

Poznań, nad czym boleję, na tle dużych 
miast polskich wygląda słabo jeśli chodzi 
o tzw. salę widowiskową, bo w takich ka-
tegoriach mówimy. Bo po pierwsze sala 
Areny jest salą sportową i co do akustyki 

i komfortu słuchania mamy sporo zastrze-
żeń, Sala Ziemi jest cudowną salą, ale to 
jest sala konferencyjna. Oczywiście, że 
można tam zagrać każdy koncert, jednak 
nie ma tam klimatu sali koncertowej. Taki-
mi są Aula Uniwersytecka, w jakimś stop-
niu także Opera, ale nie dla tysięcy chęt-
nych. Jakby po cichu i  bez specjalnych 
fanfar wyłoniła się przepiękna jeśli chodzi 
o akustykę, wyposażenie, logistykę, a tak-
że lokalizację, Sala Wielka Zamku. Decy-
zje, które tam zapadły należy pobłogosła-
wić, żałować tylko należy, że jest mała, że 
nie jest taka totalna, na dwa, trzy tysiące 
miejsc. Z drugiej strony myślę, że nie mu-
szę pokazywać artystów, którzy grają dla 
kilkunastu tysięcy, bo to jest najprostsze 
i marketingowo zauważalne. Cały czas bu-
duję markę imprezy i za moment Era Jazzu 
będzie dumą Poznania.
I też liczysz na lepsze relacje?

Nie oczekuję lepszych relacji, bo ta-
kich ani ja, ani ogólnie pojęta Era Jazzu ni-
gdy nie miała, ani z tak zwaną władzą, ani 
z politykami.

Może obecna sytuacja jest o tyle cie-
kawsza, że komuś jednak zależy na tym, 
aby Era Jazzu była w Poznaniu, myślę, że 
zależy też bardzo tzw. środowisku czy sze-
roko rozumianej publiczności, bo co cie-
kawe, po pierwszych informacjach bardzo 
śladowych, że Era Jazzu jest znowu w Po-
znaniu, wszędzie spotykam się z ogrom-
nym entuzjazmem...
Oczekiwaniem... 

Oczekiwaniem, tak, sam tym jestem za-
skoczony, bo grając przez wiele lat w War-
szawie, ta moja Era Jazzu stawała się, przy-
najmniej w moim odczuciu, taka bardzo 
rutyniarska: przywożę wielkiego arty-
stę, pokazuję go, pięknie go sprzedajemy 
w sensie wizerunkowym, a za miesiąc jest 
następny artysta i  jeszcze następny, i na-
stępny, czyli sztampa. Tutaj wkładam serce 
i ogromną pasję, chcę żeby ta Era Jazzu ze 
mną do końca w Poznaniu została.
A  sądzisz, że na ten projekt wystarczy 
Blue Note?

Sam pomysł wiąże Erę Jazzu z  Blue 
Notem. Na pytanie czemu Blue Note albo 
czy wystarczy Blue Note, ja się pytam: to 
gdzie? Nie ma drugiego takiego środowi-
skowego miejsca, gdzie można by taki pro-
jekt zrealizować.
Mówiło się, że Era Jazzu konkuruje 
z Blue Notem? 

Nigdy! Z  Blue Notem jestem moc-
no związany od samego początku, nie 

O życiu z jazzem, nowej 
Erze Jazzu i kolekcji…
Z Dionizym Piątkowskim, pomysłodawcą i szefem Ery Jazzu,  
rozmawia Mariola Zdancewicz
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uzurpując sobie, stworzyliśmy go wspól-
nie z Leszkiem i Mirką Łuczakami. Całą in-
frastrukturę stworzył Leszek i chwała mu za 
to, a ja jestem osobą sprawczą, która przy-
wiozła zgodę na używanie nazwy „Blue 
Note” z Nowego Jorku. I wszystko, co się 
w Blue Note dzieje i działo, zawsze miało 
jakiś związek z  naszymi wspaniałymi re-
lacjami. Czasami nawet część osób, mniej 
zorientowanych, sądziła, że to Łuczakowie 
i Piątkowski to jest jeden team związany 
z hasłem „Blue Note”, tymczasem nie ma 
tutaj żadnych powiązań formalnych. Nie-
raz żartowaliśmy z Leszkiem, że jedynym 
niebezpieczeństwem dla klubu jest po-
wstanie drugiego klubu w Poznaniu, który 
mógłbym stworzyć. 

Blue Note istnieje tyle samo lat, co Era 
Jazzu, proszę zwrócić uwagę, że to są dni 
i noce, które tam są spędzane przez właści-
cieli, tu nie ma przepraszam, tu nie ma wol-
nego, nie ma świąt państwowych i kościel-
nych, tu wszystko musi działać. Podziwiam 
Mirkę i Leszka. Nie mam szalonych ambicji, 
żeby Era Jazzu czy muzyka jazzowa zdo-
minowała gusty poznaniaków i żebyśmy 
wszyscy mówili, że to najbardziej jazzowe 
miasto w Polsce. Ale warto się z takim wy-
zwaniem dzielnie zmierzyć!
A przecież kiedyś było to miasto jazzowe...

Kiedyś... dzisiaj myślę jest dobry mo-
ment, aby zaakcentować, że mamy też coś 
bardzo wartościowego, a taką marką jest 
Era Jazzu. Myślę, że entuzjazm władz Poz-
nania do samego projektu, także bardzo 
mocna i ciekawa współpraca z partnerem 
strategicznym, czyli z firmą Aquanet, która 
dla mnie jest na tyle ważna, że to nie jest 
firma, która chce testować Erę Jazzu, po 
prostu wiedzą, że to jest projekt, w którym 
warto być. Może dlatego nie rozmawiali-
śmy w kategoriach zagrania jednej imprez-
ki czy festiwalu, tylko myślimy wspólnie 
bardzo przyszłościowo i globalnie. 
Czy ten projekt mimo wszystko będzie 
pokazywany w innych miastach? 

Po pierwsze Era Jazzu zawsze była gra-
na w całej Polsce, nawet to elegancko na-
zwaliśmy „ogólnopolską serią koncertową”. 
Czasami sytuacja wymaga, abym zagrał 
drugi koncert, bo artysta przylatuje spe-
cjalnie do Poznania z Brazylii, wykonuje 
szalony ukłon w stronę Poznania i Ery Jaz-
zu i taki stawia warunek. Jednak jesienne 
wydanie Ery udało się tak poukładać, że 
wszyscy przylatują wyłącznie na ten pro-
jekt, a  już teraz dopinam większość arty-
stów, którzy pojawią się w następnej edycji 
w kwietniu i to też jest sygnał, że robimy to 
na mocno osadzonych realiach iz perspek-
tywiczną asekuracją.
A  co słychać nowego w  starej sprawie 
tysięcy płyt, które masz u siebie?

Ta ogromna kolekcja to moje wariac-
two, które trwa kilkadziesiąt lat. W  poło-
wie lat 80. doszedłem do najlepszej sytu-
acji, jaka może spotkać miłośnika jazzu 

i kolekcjonera. Tak na dobrą sprawę mia-
łem większość albo wszystkie płyty jazzo-
we, które chciałem mieć. Gdy wchodziłem 
do sklepu muzycznego na Zachodzie, to 
patrzyłem, to mam, to mam, a to może so-
bie kupię, a może nie kupię, może mi ktoś 
przyśle... I potem na moje nieszczęście wy-
myślono technikę CD i świat mi się zawalił, 
bo zostałem z tysiącami płyt w wersji dłu-
gogrającej, longplayowej. Wydawało mi się, 
że pomysł na płytę kompaktową jest takim 
pomysłem jaki to Amerykanie, Japończycy 
czy ludzie z Philipsa czasami mają: wymy-
ślą coś, co po paru miesiącach umrze, sta-
nie się technologiczną ciekawostką... Przez 
pewien czas to lekceważyłem. Jak byłem 
w  Nowym Jorku, w  firmie GRP Records, 
pioniera płyt kompaktowych, od właścicie-
la Leslie Rosena dostałem karton nowych 
płyt Davida Grusina, Chicka Corei, Stanleya 
Clarka, przywiozłem je do Polski, zacząłem 
rozdawać krewnym, znajomym, mówię: 

„Zobaczcie, takie cuda teraz będą”. Wszyscy 
na to patrzyli z lekceważeniem, ale jak po 
pół roku się okazało, że część firm fonogra-
ficznych albo instytucji pisze do mnie: „Prze-
praszamy cię, ale już nie będziemy wyda-
wać longplayów, tylko płyty kompaktowe”, 
no to zacząłem je też zbierać. W tej chwili 
kolekcja liczy myślę około pięćdziesiąt ty-
sięcy, może więcej, plus oczywiście płyty 
długogrające. Czasami się zastanawiam, co 
z tym fantem zrobić, bo po pierwsze to już 
jest fizycznie niemożliwe, żeby jeden czło-
wiek je przesłuchał, chociaż ja przesłucha-
łem każdą płytę. 
Podobno...

...każdą płytę na pewno, niektóre kilka 
razy. Często wracam do takich, które mi są 
potrzebne do pracy, jak przyjeżdża arty-
sta, to go sobie chętnie słucham. Ale z tym 
zbiorem zrobił się problem przyszłości, bo 
oczywiście można wszystko przemielić, 
można wrzucić na Allegro i sobie żyć dłu-
go i szczęśliwie do końca dni moich, ale 
chyba serce by mi pękło. Myślę, że to jest 
też kwestia pomysłu, który być może spró-
bujemy połączyć w Poznaniu z Erą Jazzu 
i który byłby podobny do Instytutu Jazzu 
w Darmstadt czy w New Jersey. Myślę w ta-
kich kategoriach, jakiegoś instytutu Ery 
Jazzu. Może się tak wydarzyć, że Era Jazzu, 
ta koncertowa, będzie kiedyś malutkim do-
datkiem do całego tego przedsięwzięcia.
A my w „Merkuriuszu” jesteśmy gotowi, 
żeby o  tę ideę walczyć, propagować ją 
i jej patronować. 

To wspaniale! My kolekcjonerzy, fani, 
jesteśmy autentycznymi świrami i  tego 
nic nie zmieni. Mam do odsłuchania kilka-
set płyt, nowych płyt, tak, tak kilkaset. Każ-
dego dnia dostaję kilka, ale bywają takie 
dni, że nie dostaję żadnej i to są najgorsze 
dni w moim życiu. Jestem wtedy nie do 
życia, po prostu świat się wali, bo jestem 
obrażony na jazzowy świat, który o mnie 
zapomniał.
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W grudniu 1944 roku grupa naukow-
ców przedwojennego Uniwersytetu Po-
znańskiego, działaczy społecznych i  po-
litycznych, skupiona wokół profesora 
Zygmunta Wojciechowskiego, wybitnego 
historyka prawa, zainicjowała powstanie 
placówki badawczej, zajmującej się pro-
blematyką niemiecką oraz dziejami trud-
nego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. 
Wybór Poznania jako siedziby Instytutu 
Zachodniego od początku 
nie budził wątpliwości. Już 
w  okresie międzywojen-
nym stolica Wielkopolski 
stanowiła ważny ośrodek 
badań niemcoznawczych, 
prowadzono tutaj prace 
naukowe dotyczące sto-
sunków polsko-niemiec-
kich oraz dokumentowano 
polską przeszłość obsza-
rów zachodnich (wówczas 
wschodnie prowincje 
Niemiec). 

A zatem od ponad sie-
demdziesięciu lat istnieje 
w Poznaniu ważna i uzna-
na interdyscyplinarna placówka naukowo-

-badawcza, której zainteresowania oraz ak-
tywność stopniowo się rozszerzały. Obok 
badań na temat historii i współczesności 
Niemiec, stosunków polsko-niemieckich, 
w tym dziejów okupacji hitlerowskiej w Pol-
sce, zagadnień związanych z problematyką 
Ziem Zachodnich i Północnych, zespół na-
ukowców IZ podejmował problematykę in-
tegracji europejskiej (był na tym polu ba-
dawczym w Polsce pionierem), mniejszości 
polskiej w Niemczech, następnie procesu 
zjednoczenia Niemiec, a także transforma-
cji w Europie Środkowo-Wschodniej, bez-
pieczeństwa europejskiego i  stosunków 
transatlantyckich. 

  Dzisiaj historycy, politolodzy, socjolo-
dzy i ekonomiści, kontynuując dotychcza-
sowe kierunki badawcze, prowadzą także 
analizy i studia odnoszące się do szeroko 

rozumianego hasła: Polska-Niemcy-Europa. 
Badaniami objęto więc główne procesy po-
lityczne, gospodarcze i społeczne, zacho-
dzące we współczesnym świecie, opisując 
też ich znaczenie dla Polski i jej pozycji na 
arenie międzynarodowej. 

Efektem prowadzonych prac są setki 
prac monograficznych i zbiorowych, arty-
kuły publikowane m.in. w cenionym wła-
snym czasopiśmie „Przegląd Zachodni”, 

dziesiątki wydawnictw seryjnych i okazjo-
nalnych, a także publikacje on-line. Posia-
danie własnej oficyny wydawniczej (Wy-
dawnictwo Instytut Zachodni), znanej 
w kraju i za granicą, podnosi też niewątpli-
wie rangę poznańskiej placówki. Jej trud-
nym do przecenienia atutem jest również 
biblioteka, która zgromadziła ogromne 
zbiory prac specjalistycznych, a także uni-
katowe zespoły archiwalne i dokumentację 
prasową. 

Trudno wyobrazić sobie polską na-
ukę, w tym niemcoznawstwo, bez dorob-
ku badawczego z Instytutu Zachodniego. 
Poznańska placówka utrzymuje swą wy-
soką rangę także w  międzynarodowym 
świecie nauki. Jej pracownicy wielu insty-
tucjom i mediom służą wiedzą ekspercką 
i doświadczeniem badawczym. Starają się 
działać na rzecz popularyzowania wiedzy, 

pogłębiania europejskiej świadomości, 
przełamywania stereotypów. Mobilizują 
do dyskusji nie tylko nad żywotnymi inte-
resami Polski, ale także problemami Nie-
miec, Europy i świata. 

Jubileusz 70-lecia Instytutu Zachodnie-
go stał się więc okazją, aby o tym bogatym 
dorobku naukowym, popularyzatorskim 

i eksperckim poznańskiej placówki przypo-
mnieć. Honorowy patronat nad uroczysto-
ściami objął Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, zaś w skład komitetu honorowego, 
którego przewodniczącym został prof. Je-
rzy Buzek, weszło wiele znakomitych oso-
bistości polskiej i niemieckiej nauki, polity-
ki, kultury oraz biznesu. 

Obchodom towarzyszyły inicjatywy 
popularyzujące poznańską instytucję na-
ukową. Specjalna wystawa obrazująca 
dzieje i  różnorodną aktywność Instytu-
tu Zachodniego została zaprezentowana 
na Starym Rynku w  Poznaniu. Wydano 
w wersji polskiej i angielskiej folder oko-
licznościowy zawierający historię oraz 
opis działalności IZ. Film o  poznańskiej 
placówce, eksponujący też ważne po-
stacie polskiej nauki, polityki i  kultury 
związane z  IZ, pokazał jak bardzo dzieje 
Instytutu Zachodniego, zwłaszcza jego ak-
tywność niemcoznawcza, przeplatała się 
z przełomowymi momentami w relacjach 
polsko-niemieckich. 

prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

Co będzie 
z Instytutem 
Zachodnim?

Jubileusz  
70-lecia  

i obcięte  
dotacje
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Formą promocji poznańskiej placówki 
stały się organizowane we współpracy z Bi-
blioteką Raczyńskich w Poznaniu wykłady 
skierowane do szerokiego audytorium po-
znaniaków. Dotyczyły one problemów i za-
gadnień będących przedmiotem dociekań 
badawczych pracowników IZ. Wykłady cie-
szyły się dużym zainteresowaniem czytel-
ników i bywalców Biblioteki Raczyńskich, 
potwierdzając, że dokonania stricte nauko-
we, ale podane w popularnej formie, mogą 
zaciekawić i zainspirować. 

Zaś kulminacją jubileuszu Instytutu 
Zachodniego były uroczystości w dniu 12 
grudnia 2014 roku. Uczestniczył w nich se-
kretarz stanu w  Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Władysław Bartoszewski. Z dzi-
siejszej perspektywy jego obecność staje 
się szczególnie cenna. Byli również przed-
stawiciele MNiSW i MSZ, posłowie do Par-
lamentu Europejskiego oraz posłowie na 
Sejm RP. Prezydenta RP reprezentował prof. 
Tomasz Nałęcz. Przybyli rektorzy poznań-
skich uczelni i przedstawiciele władz lokal-
nych. Byli goście z kraju i z zagranicy. 

W  trakcie uroczystości zaprezento-
wano impresję filmo-
wą ukazującą dzieje 
i dokonania Instytutu 
Zachodniego. O  wy-
zwaniach stojących 
przed poznańską pla-
cówką mówił jej dy-
rektor dr Michał No-
wosielski. Głównym 
mottem jego wypo-
wiedzi, obok przed-
stawienia ambitnych 
planów badawczych 
i  wizji rozwoju, była 
trudna sytuacja fi-
nansowa, wynikającą 
z  obecnego systemu 
dotowania placówek 
badawczych. „Dzisiejsza sytuacja Instytu-
tu – mówił dr Nowosielski – kryzys finan-
sowy grożący rozwojowi, a nawet istnieniu 
poznańskiej placówki sprawiają, że pytanie 
o relacje między nauką a państwem nadal 
pozostają aktualne”. 

Do tego problemu nawiązała Ewa Ko-
pacz w  liście skierowanym do pracowni-
ków Instytutu Zachodniego. Pani Premier 
pisała: „Misja Instytutu Zachodniego po-
zostaje nadal ważna, dlatego liczę na zna-
lezienie rozwiązań dla ustabilizowania sy-
tuacji i zapewnienia środków potrzebnych 
do jego rozwoju zarówno w  badaniach 
naukowych, jak również w wymiarze prak-
tyki politycznej, działalności publicznej 
oraz edukacyjnej”. Także w przesłaniu od 
Prezydenta RP znalazły się słowa uznania 
dla osiągnięć poznańskiej placówki: „Pol-
ska zawdzięcza Instytutowi Zachodniemu 

ogromny dorobek wiedzy i mądrych inspi-
racji. […] Jestem przekonany, że nie było-
by możliwe osiągnięcie obecnego pozio-
mu relacji polsko-niemieckich, najlepszego 
w całej wspólnej historii, gdyby nie wielo-
letnia praca badaczy Instytutu Zachodnie-
go, konsekwentnie wychodząca naprzeciw 
wyzwaniom czasu”.

Ważnym punktem uroczystości było 
uhonorowanie posta-
ci profesora Krzyszto-
fa Skubiszewskiego. 
Na ścianie siedziby IZ 
zawisła specjalna ta-
blica upamiętniają-
ca postać pierwszego 
Ministra Spraw Zagra-
nicznych suwerennej 
Polski, swego czasu 
pracownika Instytutu 
Zachodniego. Następ-
nie otwarto „Gabinet 
Ministra Krzysztofa 
Skubiszewskiego” za-
wierający zbiory prze-
kazane przez rodzi-

nę ministra. „Gabinet” stał się miejscem 
nie tylko upamiętnienia postaci wybitne-
go naukowca i dyplomaty, ale także pro-
wadzenia badań naukowych i rozwijania 
edukacji politycznej. Z dużym zaintereso-
waniem zebrani na uroczystościach wy-
słuchali refleksji o ministrze snutych przez 
jego brata prof. Piotra Skubiszewskiego 
oraz ministra Bartoszewskiego. Ostatnim 
akordem programu uroczystości 70-lecia 
Instytutu Zachodniego był trójgłos na-
ukowców na temat: „Niemcy – Polska. Na-
uka i Polityka”. 

Zespół Instytutu Zachodniego w  ko-
lejne dziesięciolecia wchodzi z  nowymi 
planami badawczymi i strategiczną wizją 
rozwoju. Poznańska placówka pragnie da-
lej być centrum wiedzy i edukacji o proce-
sach zachodzących w Niemczech oraz ich 
otoczeniu międzynarodowym. 

Instytut Zachodni stanął jednak przed 
wielkim wyzwaniem – załamaniem finan-
sowym, spowodowanym systematycz-
nym spadkiem wysokości dotacji statuto-
wej, która jeszcze w 2010 roku wyniosła 
2 370 095 zł, natomiast w 2015 roku już tyl-
ko 870 530 zł. Niedoboru, szacowanego na 
około 1 mln zł, IZ nie jest w stanie pokryć 
z innych źródeł, choćby z uzyskanych środ-

ków finansowych na projekty badaw-
cze. Dlatego jest to problem o  zna-
czeniu podstawowym, który może 
przesądzić o tym, czy jedna z najważ-
niejszych polskich placówek nauko-
wo-badawczych będzie dalej istniała. 
Już dzisiaj pracownicy pobierają jedy-
nie połowę swego uposażenia. 

Próbą ratowania Instytutu Za-
chodniego jest pomysł włączenia go 
w struktury Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wymaga to 
jednak akceptacji ze strony społecz-
ności uniwersyteckiej. Trzeba także 
wziąć pod uwagę fakt, że opcja ta 
grozi „rozpłynięciem” się IZ w struktu-
rach uniwersyteckich oraz kres jego 
działalności w  dotychczasowej for-
mule i przy zachowaniu dotychcza-
sowego profilu badawczego. 

Podjęto więc także próbę ustawowe-
go uregulowania statusu poznańskiej pla-
cówki. Rozpoczęły się już prace w Sejmie 
RP nad przyjęciem ustawy o polskim Insty-
tucie Zachodnim, nawiązującej do spraw-
dzonej i dobrze funkcjonującej opcji, któ-
rą zastosowano wobec PISM oraz OSW. 
Zastosowanie takiego samego rozwiąza-
nia w stosunku do Instytutu Zachodniego, 
możliwe prawnie i pożądane z punktu wi-
dzenia zarówno interesów poznańskiej pla-
cówki, gdyż stabilizujące jej sytuację, jak 
i oczekiwań oraz potrzeb polskiej prakty-
ki politycznej – możliwość poszerzenia ak-
tywności analityczno-eksperckiej, byłoby 
działaniem wysoce pragmatycznym. Pyta-
nie, czy uda się jak najszybciej przyjąć usta-
wę i uratować Instytut Zachodni, pozostaje 
jednak otwarte. 
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Wieś położona w gminie 
Mosina – Rogalin, którego 
pierwsza nazwa, figurująca 
w 1247 roku w dokumencie 
księcia Przemysła II, ponoć 
brzmiała „Rogalino”, praw-
dziwie zasłynął w II połowie 
XVIII wieku, kiedy to Kazi-
mierz Jan Nepomucen Ra-
czyński herbu Nałęcz, starosta generalny Wielkopolski i marsza-
łek koronny, nabywszy piękny teren, usytuowany w okolicach 
Warty, przy obecnym skupisku dębów, postanowił wznieść na 
nim swoją rezydencję. W latach 80. XVIII wieku przy współudzia-

le znanych warszawskich 
architektów: Dominika 
Merliniego i  Jana Chri-
stiana Kamsetzera pałac 
w  stylu barokowo-klasy-
cystycznym przebudowa-
no, dzięki czemu znacznie 
zyskał na świetności. 

Zespół  pałacowo -
-parkowy, będący jedną 
z  architektonicznych pe-
rełek Wielkopolski, obej-
muje pałac, park, wozow-
nię oraz kaplicę hrabiów 
Raczyńskich – dzisiejszy 
kościół pw. św. Marcelina, 
w  podziemiach którego 
stworzono mauzoleum 
Raczyńskich. W 1910 roku 

z inicjatywy Edwarda Aleksandra Raczyńskiego powstała galeria 
z 466 obrazami, pośród których wyróżniają się dzieła wybitnych 
twórców, m.in. Jana Matejki, Aleksandra Gierymskiego, Jacka Mal-
czewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego. Co ważne, wspomnia-
ny Edward Raczyński przyczynił się do powstania w Poznaniu 
w 1829 roku pierwszej biblioteki publicznej. 

Raczyńscy mieszkali w Rogalinie do 1939 roku, ale ostatnim 
męskim potomkiem rodu i właścicielem rezydencji był Edward 
Bernard, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, i to 
on w 1991 roku powołał do życia Fundację im. Raczyńskich przy 
Muzeum Narodowym w Poznaniu, a zabytkową budowlę z par-
kiem ofiarował Narodowi Polskiemu. Od 1949 roku pałac jest Od-
działem Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Nadgryziony zębem czasu zespół pałacowo-parkowy już od 
dłuższego okresu wymagał przywrócenia mu dawnej świetności 
i tego zadania podjęli się historycy sztuki, m.in. kierownik oddziału 

– Muzeum Pałacu w Rogalinie Joanna Nowak i dr Ewa Leszczyńska, 

konserwator MNP – Agnieszka 
Lewandowska oraz mgr inż. Piotr 
Wilanowski. Cel główny stanowi-
ło nadanie głównemu korpusowi, 
niedostępnemu dla zwiedzają-
cych od 1987 roku, pomieszcze-
niom południowego skrzydła, 
stajni, powozowni, galerii ma-
larstwa oraz innym częściom 

wyglądu, jaki można było podziwiać przed wybuchem II wojny 
światowej. Nie wykluczano także wprowadzenia nowoczesnych 
rozwiązań, dzięki czemu usunięte zostały bariery architektonicz-
ne uniemożliwiające zwiedzanie obiektu osobom niewidomym 

oraz z  dysfunkcjami ru-
chowymi. Innowacją są 
również pomoce mul-
timedialne, Muzeum 
Dziecięce, a także portal 
internetowy promują-
cy pałac. Dzięki pracom 
trwającym od 2007 do 
2015 roku zwiedzający 
mają możliwość obej-
rzenia całego zespołu 
pałacowo-parkowego 
i  wczucia się w  dawne 
historyczne realia. Wiel-
kie zdanie podjął zespół 
konserwatorów, przygo-
towując rekonstrukcje 
elementów architekto-
nicznych, konserwację 

mebli i elementów wyposażenia wnętrz, a przede wszystkim od-
twarzając bibliotekę na podstawie zachowanych projektów Zyg-
munta Haendla z 1893 roku. Ale, być może, przed wstąpieniem 
w progi rogalińskiej posiadłości warto przywołać słowa jednego 
z jej właścicieli – Edwarda Raczyńskiego: 

Pałac rogaliński iskrzył się w tych czasach szykiem nowoczesno-
ści. Jego tynki wykonane z materiału tak dobrze przerobionego, że 
przetrwały nietknięte prawie dwa stulecia, świeciły wesoło barwą ja-
snego złota; na czerwonym herbie dachu śnieżna postać Bachusa 
czy pyzatego amorka wykrzywiła się filuternie i zachęcająco. W ogro-
dzie o prostych ścieżkach na wzór francuski szpalery grabowe zale-
dwie odrastały od ziemi, kamienne boginki na skrzyżowaniach stały 
wdzięcznie i nieuszkodzone trzymając łuk czy Cerbera na smyczy. 1 

fot. Kuba Baszczyński, Adam Cieslawski, archiwum

1 E. Raczynski, „Rogalin i jego mieszkancy”

Bogumiła Hyla

Rogalin jak 
za czasów 

Raczyńskich
Muzeum Narodowe w Poznaniu właśnie zakoń-
czyło renowację i modernizację zespołu pałaco-
wo-parkowego w Rogalinie. Poczynione prace 
przywróciły zabytkowi dawny stan, a jednocześnie 
został on uzupełniony o nowoczesne rozwiązania.
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Słowo „dopalacze” jest najczęściej 
powtarzanym i  odmienianym w  me-
diach. Od czasu do czasu któryś z po-
lityków odpala błyskotliwy i sensacyj-
ny pomysł na „walkę z dopalaczami”. 
Pod tym względem język propagan-
dy w  niczym nie odbiega od tego z  okresu peerelowskie-
go. Dla wzmocnienia przekazu odwoływano się do leksyko-
nu militarnego, jak jest jakiś problem, to koniecznie trzeba 
z nim walczyć, wypowiedzieć wojnę, wysłać na front… Tym-
czasem liczba ofiar rośnie i państwo przegrywa kolejne bitwy 
z gangsterami. 

Proszę, no i mi się udzieliło. Bynajmniej, tylko relacjonuję. 
Wypadałoby wyjaśnić z czym walczymy, czym są owe dopa-
lacze. Miał to być zamiennik, synonim substancji psychoak-
tywnych, potocznie zwanych narkotykami. W praktyce słowo 

„dopalacz” weszło do słownika młodzieżowego, na określe-
nie czegoś zastępczego wobec narkotyków, a równie przy-
jemnego. Wiadomo, narkotyki wiążą się z przestępstwem, są 
nielegalne w każdej postaci i ilości, natomiast „dopalacze” nie. 
Choć niebezpieczne, to osiągalne, niby zakazane, ale legalne. 
Rok temu powstała specjalna ustawa o dopalaczach. Wpro-
wadzono listę 114. substancji, których produkcja i sprzedaż są 
zakazane. W założeniu lista ta miała być aktualizowana i uzu-
pełniana. W teren ruszyli inspektorzy sanepidu i policjanci. Za-
mknięto wiele punktów sprzedaży, skonfiskowano spore ilo-
ści dopalaczy. Niestety skutek żaden. Domorośli i zawodowi 
chemicy zabrali się do pracy i wytworzyli nowe środki o nie-
znanym składzie i działaniu. Wyścig zbrojeń trwa, nie tylko 
w Polsce. W raporcie dla WHO (Światowej Organizacji Zdro-
wia) odnotowano, że codziennie trafia na czarny rynek 12 no-
wych substancji psychoaktywnych. 

Wydawało się, że nastąpi przełom po nowelizacji ustawy 
i rezygnacji z nazwy „dopalacze”, na rzecz „narkotyków”. Praw-
nicy słyną z pozornej precyzji i inwencji terminologicznej. Nie 
ma wiele wspólnego między narkotykami, a innymi substan-
cjami mogącymi oddziaływać psychoaktywnie. Ludzkość od 
niepamiętnych czasów odurzała się różnymi substancjami. 
W dawnych kulturach były to preparaty z ziół i grzybów, od 
ubiegłego wieku na arenę weszła chemia. W czasach PRL-u, 
kiedy donoszono o narkomani na Zachodzie, młodzież rząd-
na wrażeń odurzała się dostępnymi środkami, wśród nich 
popularnymi klejami. Wąchanie butaprenu czy tri powodo-
wało spustoszenie w głowach, poważne zatrucia oraz wy-
kluczenia społeczne. Amatorzy mocniejszych wrażeń 
włamywali się do aptek w poszukiwaniu narkoty-
ków lub leków o podobnym działaniu. Podejrza-
ne kleje wyco-
fano z  handlu, 
a   „ p r a w d z i -
wych narko-
manów” trak-
towa n o  j a k 
kryminalistów, 
bowiem w  po-
s z u k i w a n i u 
używek dopusz-
czali się czynów 
k r y m i n a l n y c h . 
Ce n z u ra  k o n f i -
skowała wszystkie 

publikacje o narkomanii, w ten sposób chciano uzyskać wra-
żenie, że w Polsce tego zjawiska nie ma. 

Dziś zaklina się rzeczywistość w podobny sposób. Środki 
masowego rażenia, zwane też mediami, na zamówienie kla-
sy politycznej atakują nas doniesieniami o kolejnych przy-
padkach nadużyć nieznanych substancji ze skutkiem śmier-
telnym. Służba zdrowia i policja wobec zjawiska są bezsilne, 
więc musi wkroczyć polityk, który znajdzie w ustawie uni-
wersalne rozwiązanie. Nazwanie szkodliwych substancji nar-
kotykami jest niewystarczające, więc trzeba wroga precyzyj-
nie opisać, zidentyfikować i zniszczyć. Przytoczę tylko dwie 
propozycje, choć skrajne, to wyglądające rozsądnie. Można 
wprowadzić prawo, które przed wprowadzeniem do han-
dlu jakiegokolwiek środka chemicznego będzie wymagało 
uprzedniego atestu, zgody na produkcję. W ten sposób zde-
legalizujemy połowę środków chemicznych stosowanych 
w gospodarstwie domowym, przypominam historię klejów. 
Ponieważ tak zwane dopalacze nie są oferowane wprost jako 
używki, ale nie ostrzega się co do ich szkodliwości, propozy-
cja, aby objąć zakazem produkcji i dystrybucji wszystkie sub-
stancje „analogowe” do tych środków, wygląda na pojemną 
i prostą do wprowadzenia. Wyjaśnię, że termin „substancje 
analogowe” zapożyczono ze słownika farmaceutycznego 
i oznacza on leki wytwarzane w oparciu o inne składniki, za-
mienniki, ale właśnie o analogicznym działaniu, co znane leki. 
W ten sposób obchodzi się patenty na receptury i poszuku-
je alternatywnych leków wobec powszechnie stosowanych, 
często drogich. Dokładnie tak myśleli producenci nowych 
używek. Tradycyjne narkotyki są 
drogie i trudne do spro-
wadzenia, zamiast 

Andrzej Wilowski

Dopalacze
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sprowadzać 
kokainę z  Ameryki 

Południowej, prościej 
produkować na miejscu 

syntetyczny zamiennik. Za-
miast inwestować w kłopotli-

we w naszym klimacie plantacje ma-
rihuany, znaleźć coś podobnego do THC. 

Przestępczy, owszem, ale i biznes szuka no-
wych rynków i produktów. 

W dobie globalizacji i nam Polakom udzielił się liberalizm 
w podejściu do używek. Ruch Wolne Konopie propaguje lega-
lizację marihuany jako środka terapeutycznego i rekreacyjnego. 
Podnoszone są dwa argumenty, po pierwsze jest wiele leków 
pochodzenia roślinnego, które zawierają substancje psychoak-
tywne, ale podawane w odpowiedniej postaci i dawce nie po-
wodują uzależnień i skutków ubocznych, zaś co do rozrywko-
wej formy zioła, to przypomina się złe doświadczenia z okresu 
prohibicji. W latach 1919-1934 w Ameryce obowiązywał całko-
wity zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu. W praktyce go nie 
brakowało, a dostarczała go mafia. W tym samym czasie nar-
kotyki były w powszechnym użyciu jako środki znieczulające 
czy lecznicze, na większość nie wymagano recept. Narkotyki 
nie były tak powszechnie stosowane. Opium zdelegalizowano 
po raz pierwszy w Kalifornii, ponoć z powodu licznej emigra-
cji Azjatów, dla których była to popularna używka. Po zniesie-
niu prohibicji, mafii pozostał hazard i wymuszenia, ale w latach 
sześćdziesiątych odkryła potencjał rynku narkotykowego. 

Pod wpływem ostatnich wydarzeń używki i  dopalacze 
wrzucono do jednego worka i media, donosząc o specyfikach 
typu „Mocarz”, straszą przy okazji marihuaną. Prawdą też jest, 
że zwolennicy liberalizacji względem nowych używek są rów-
nie demagogiczni, jak ich przeciwnicy. W obecnej sytuacji lega-
lizacja marihuany jedynie wzmoże agresję środowisk przestęp-
czych w poszukiwaniu nowych zysków, czytaj, nowych środków. 

Rozważania na temat walki z „dopalaczami” można za-
mknąć konkluzją, radą dla organów ścigania, aby uważnie czy-
tały kodeks karny i ustawy: „Kto wprowadza do obrotu środki 
zagrażające życiu, lub zdrowiu, podlega karze…”. Dodałbym, że 
wystarczyłoby konsekwentnie stosować prawo. Właściwe pyta-
nie brzmi: jak zniechęcić poszukiwaczy mocnych wrażeń do od-
powiedzialnych zachowań i jak pomóc już uzależnionym? 

Piętnując producentów i sprzedawców szkodliwych używek, 
konsumentów traktujemy jak nierozgarnięte dzieci. Owszem, 
budzi to irytację u niektórych obywateli i domagają się, aby 
nadużywający ponosili koszty leczenia, w ramach kary. Oczywi-
ście to zły pomysł, bo nie wolno się mścić na cierpiących z tego 
powodu, że popełnili życiowy błąd, jednak odpowiedzialności 
możemy oczekiwać. Moi uzależnieni koledzy, musieli przeno-
sić się do szkół wieczorowych, a o studiach nie było mowy. Nie 
słyszałem o przypadku relegowania z uczelni czy liceum mło-
dzieży uzależnionej. Wiem, okropna propozycja, ale czy chciał-
byś Drogi Czytelniku trafić do gabinetu lekarza, który nie mógł 
podejść do sesji bez amfetaminy? Czy powierzyłbyś swoje pie-
niądze księgowemu popalającemu zioło, bo bez tego nie może 

się skupić na cyferkach, a w stanie euforii dokonuje kosmicz-
nych transakcji? Jeśli masz debet w banku, masz wizję komorni-
ka w twoich drzwiach. Jeśli spowodujesz wypadek, a nie jesteś 
ubezpieczony, choć nie zawiniłeś, masz wizję naprawy wyrzą-
dzonej szkody. Sięgający po dopalacze ma wizję dobrej zabawy, 
choć ta nigdy się nie sprawdza. 

Wymuszanie odpowiedzialności za swoje czyny to nie te-
rapia, zanim ją się rozpocznie, konieczna jest diagnoza. Wczo-
raj i dziś jest ona podobna. Najczęściej od środków psycho-
tropowych uzależniają się ludzie wrażliwi i nieprzystosowani. 
W latach siedemdziesiątych była to ucieczka przed szarą rze-
czywistością, brakiem perspektyw i przygnębiającą przewidy-
walnością miejsca pracy, kariery zawodowej, miejsca zamieszka-
nia, jak to się wtedy mawiało, partia ci zaplanowała życiorys od 
kołyski do trumny. Wielu młodych ludzi znajdowało swój świat, 
azyl, w sporcie, turystyce czy rokendrolu, kulturze studenckiej 
i jakoś przetrwali. 

W postmodernistycznym liberalizmie wszelkie aksjologie 
zostały przenicowane i przemieszane. Młodzi ludzie zastali świat 
uporządkowany, owszem, mogą wybierać, ale w życiu i tak rzą-
dzi przypadek. Sport jest widowiskiem masowym, transmitowa-
nym przez telewizję, trzeba się wyróżnić albo pozostać kibicem. 
Czy zapomniałem o rekreacji, biegach masowych, jeździe na ro-
werze? Trzeba mieć strój do biegania, koniecznie markowy, a jak 
biegasz, to koniecznie się ścigaj, bo jak tak bez celu. Turysty-
ka jest powszechna, nie wypada jechać na spływ kajakowy. Ko-
niecznie ciepłe, egzotyczne kraje, robić selfie smartfonem, żeby 
było co pokazać na Facebooku. Rockowych imprez jest pod do-
statkiem w sezonie, na wysokim, profesjonalnym poziomie, na 
których nie ma zabawy bez dopalaczy. Nikt się nie będzie kom-
promitował brzdąkaniem na gitarce „Schodów do nieba” przy 
ognisku. Dla wielbicieli sztuki wysokiej wszelkie festiwale, na 
których nawet werbuje się na rozmaite warsztaty artystyczne. 
Jeśli już ktoś trafi do takiego teatru offowego, to dowie się, że in-
struktor już zaplanował udział w przyszłym roku w przeglądzie 
i trzeba się postarać. Nie ma żadnej aktywności bez organizato-
ra, kuratora, promotora. 

Bardzo zazdroszczę możliwości dzisiejszej młodzieży tych 
kamer, instrumentów, komputerów, nic, tylko tworzyć, ale dla 
czystej przyjemności nie da rady. Każde duże miasto wydaje 
masę pieniędzy na festiwale, zaprasza się uznanych i utytuło-
wanych artystów, ale młody człowiek nie znajdzie domu kultury, 
gdzie pod okiem instruktora-artysty mógłby fotografować, ma-
lować, grać na instrumencie. Dziś się to nazywa warsztaty, które 
służą jedynie lansowaniu się prowadzących. 

Dziś rekrutacja na wyższe uczelnie jest czystą formalnością, 
odbywa się mechanicznie. Wmawia się młodym ludziom, że 
zdobędą wykształcenie. Zdobywają jedynie dyplom, weksel bez 
pokrycia. Już na starcie widzą, że ten wyścig prowadzi donikąd, 
atrakcyjna praca będzie dla nielicznych, wybrańców. Sfrustro-
wany absolwent marketingu czy logistyki ma w perspektywie 
posadę operatora wózków widłowych w magazynie supermar-
ketu, ale i tu dowie się, że nic nie potrafi, bo jeszcze kurs na te 
wózki musi skończyć. 

W autobusie podsłuchałem taką rozmowę studentów: 
 – Ja to bez amfy do sesji nie podchodzę. Umysł rozjaśnia, po-

dwaja percepcję. 
 – Co Ty, chcesz, żeby zwoje ci przeorało? Ja tam tylko zioło za-

palę na imprezie, to od razu jest euforia.
W świecie bez wartości szuka się przyjemności. 
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