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Marek Zaradniak

LATO 
Z RADIEM 
2016

„Lato z  Radiem” to 
od lat najpopularniej-
sza audycja Polskiego 
Radia. Od wielu lat to 
jednak nie tylko sama 
audycja, ale towarzy-
szące jej w całej Polsce 
koncerty i  specjalnie 
na te okazje wydawane 
albumy płytowe. Tak 
jest i w tym roku. Tego-
roczny podwójny album 
otwiera sygnał „Lata 
z  Radiem”, czyli „Polka 
Dziadek”, a  potem już 
możemy słuchać całej 

gamy przebojów, zarówno tych starszych, jak i tych nowszych. Czegoż 
tam nie ma. Znajdziemy w tym zestawie i wielki przebój T.Love sprzed 
lat –  „Chłopaki nie płaczą” oraz najnowszą piosenkę Haliny Frąckowiak 

„Blaszane pudełko”. Jest wielki szlagier Ryszarda Rynkowskiego „Intymnie”, 
jak i „Szarpany” w wykonaniu Golec uOrkiestry. Możemy usłyszeć Gra-
żynę Szapołowską śpiewającą „Kochaj mnie”, jak i wielki przebój grupy 
Pectus „W Barcelonie”. Naprawdę jest w czym wybierać. Polecam.

LIZZ WRIGHT
THE VERY BEST OF

Lizz Wright uważana jest za jedną z najciekawszych amerykańskich 
wokalistek i kompozytorek. Uznaje się ją za następczynię takich postaci 
amerykańskiej sceny muzycznej jak Nina Simone, Sarah Vaughan czy Bil-
lie Holiday. W serii Empik Jazz Club ukazał się dwupłytowy album „The 
Very Best Of Lizz Wright”. Znajdziemy na nim trzydzieści dwa utwory. 
Są tam przeboje tradycyjne, takie jak „Amazing Grace” i „Walk With Me 
Lord”, oraz te, których autorką jest sama Lizz Wright, wymieńmy „Leave 
Me Standing Alone” czy „When I Fall”, ale również jej pierwsze przeboje, 
w tym „Dreaming Wide Awake” oraz „Salt”. Nie zabrakło też światowych 
standardów, jak „Open Your Eses, You Can Fly” Chicka Corei i Neville’a Por-

tera czy spopula-
r y zow a n a  p r ze z 
Ike’a  i  Tinę Turne-
rów piosenka „I  Ido-
lize You”. O szerokich 
zainteresowaniach 
artystki świadczy fakt, 
że włączyła do reper-
tuaru także utwór 
wylansowany przez 
grupę Led Zeppelin 

– „Thank You”. Album, 
z  którego pochodzi 

„Orchard”, uznano 
za jedną najciekaw-
szych płyt roku 2008, 
nazywając ją „prze-
łomem w  karierze 
artystki”.  Lizz Wrigt 
sięgnęła także po kla-
sykę, czego przykła-
dem jest „Vocalise / 
End of the Line” Sier-
gieja Rachmaninowa. 

Posłuchajcie koniecznie tego albumu.
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KRZYSZTOF KOMEDA W POLSKIM RADIU
MUZYKA FILMOWA ORAZ JAZZ I POEZJA

Od pewnego czasu Polskie Radio wydaje niezwykle cenną serię 
z archiwalnymi nagraniami Krzysztofa Komedy – jednego z najwybitniej-
szych polskich jazzmanów. Kolejny krążek przynosi kolejną porcję muzyki 
filmowej, ale też jeden z najważniejszych utworów tego artysty – „Astig-
matic”. Album otwierają przeboje, które kwintet Komedy wykonał pod-
czas Jazz Jamboree 1966, pod wspólnym tytułem „Jazz i poezja”. W ówczes- 
nym koncercie towarzyszyły mu takie tuzy jazzu jak trębacz Tomasz 
Stańko, saksofonista Zbigniew Namysłowski, basista Roman Dyląg i per-
kusista Rune Carlsson. Szkoda, że nie jest to nagranie live z koncertu, ale 
studyjne, radiowe, pochodzące z roku 1967, i szkoda, że zabrakło fragmen-
tów poetyckich. Na płycie 
znajdziemy również legen-
darną balladę z filmu „Nóż 
w wodzie” Romana Polań-
skiego. Kwartet Krzysz-
to f a  K o m e d y-Tr zc i ń -
skiego, w którym oprócz 
niego grali także wymie-
nieni już Tomasz Stańko 
i Rune Carlsson oraz basi-
sta Janusz Kozłowski, 
słyszymy w  pochodzą-
cym z  Jazz Jamboree'65 
nagraniu „Kattorna”, czyli 
w  muzyce do filmu pod 
takim samym tytułem. Jest 
wreszcie w  zestawie, jak 
już wspomniałem, legen-
darny utwór „Astigma-
tic”, również pochodzący 
z  koncertu zagranego 
podczas Jazz Jamboree. Ta właśnie kompozycja przez wielu uważana jest 
za jedną z wizytówek Komedy. 

WŁODEK PAWLIK
4 WORKS 4 ORCHESTRA

Razem z Myślenicką Orkiestrą Kameralną „Concertino” pod batutą 
Michaela Maciaszczyka oraz z solistami: wiolonczelistą i pianistą Łuka-
szem Pawlikiem, flecistką Natalią Jarząbek, oraz z sekcją rytmiczną, którą 
tworzą basista Paweł Pańta i perkusista Cezary Konrad, Włodek Pawlik 
nagrał podwójny album, zawierający cztery jego kompozycje.

Zestaw otwiera „Pulse 11/8” . Ta fantazja na flet i orkiestrę smyczkową, 
jak wyjaśnia kompozytor, zbudowana jest na bazie transowego ostinato, 
ale wyczuwalne są też wpływy muzyki Dalekiego Wschodu. „Cellomania” 
to trzyczęściowy utwór napisany z myślą o synu artysty – Łukaszu. Oprócz 
typowo klasycznych struktur zawiera fragmenty, w których solista może 
zaprezentować swoje umiejętności wirtuozerskie i improwizacyjne. „We 
Are From Here” to kompozycja na 
dwa fortepiany, orkiestrę symfo-
niczną i sekcję rytmiczną. Za inspi-
rację posłużyły tu motywy świę-
tokrzyskie oraz tatrzańskie. Nie 
brakuje też elementów improwi-
zacji i  jest sporo dynamicznych 
momentów tanecznych. Swingu, 
salsy, samby. Koncert fortepianowy 
numer dwa powstał na zamówie-
nie Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego „Wszystkie Strony 
Świata” w  Puławach. To, co go 
szczególnie wyróżnia, to impro-
wizowana przez Włodka Pawlika 
kadencja.

Tych nagrań trzeba posłuchać 
koniecznie.
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 ➭ Prowadzenie księgowości  
w pełnym zakresie

 ➭ Outsourcing usług kadrowo 
 – płacowych

 ➭ Doradztwo podatkowe i prawne
 ➭ Rozliczenia z ZUS
 ➭ Prowadzenie szkoleń 
wstępnych i okresowych BHP

Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego AUDIT od 
1993 roku świadczy usługi 
księgowe i doradcze. 

Zapraszam do naszych punktów 
w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja 
124 i Luboniu przy ul. Parkowej 7.

Alicja Szymańska 
Doradca podatkowy 
nr wpisu 06651 na liście Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych
Laureat programu „Solidny Partner”

Powierz to nam!

tel. +48 602 103 657
audit@interia.pl
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producent win, alkoholi, dystrybutor win, alkoholi, whisky, 

brandy, cydrów i innych wyrobów z tej branży.  
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Rocznica, jaką obchodzimy, jest niero-
zerwalnie związana z  historią sprzed 
niemal stu lat – ze zwycięską bitwą 
o Ławicę w czasie powstania wielkopol-
skiego, podczas której zdobyto 300 nie-
mieckich samolotów bojowych – naj-
większy w dziejach Polski łup wojenny. 
Wydarzenie to legło u  podstaw utwo-
rzenia polskiego lotnictwa, również 
wojskowego.

Jesteśmy dumni, że służymy na ziemi 
wielkopolskiej. Podczas odwiedzin gości, 
jako dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Krzesinach, zawsze podkreślałem, 
że Poznań jest kolebką polskiego lotnictwa 
wojskowego. 
Przywołam jeszcze jedno niezwykłe 
wydarzenie. W  czasie wojny z  Rosją 
w  1920  roku wielkopolscy lotnicy 
na tychże samolotach, latając nisko 
i  ostrzeliwując armię konną Budion-
nego, rozpraszali jej natarcie, co niewąt-
pliwie przyczyniło się do ostatecznego 

zwycięstwa w tej bitwie i w wojnie. Czy 
uczycie o tym młodych ludzi?

Tak, my, ludzie w mundurach, lubimy 
historię, która jest zaczynem naszej służby. 
Będąc dziećmi, praktycznie wszyscy lot-
nicy zaczynali od książek sławiących 
naszych lotników na przestrzeni dzie-
sięcioleci. Jest to czas, który sprawia, że 
młody człowiek nasiąka historią i rodzi się 
w nim chęć zostania pilotem wojskowym. 
Przekazujemy naszym podwładnym histo-
rię polskiego lotnictwa wojskowego, od 
czasu jego narodzin aż po dzień dzisiejszy, 
z podkreśleniem roli ziemi wielkopolskiej.
Jak rozpoczęła się Pana przygoda z lot-
nictwem?

Również od książek i zamiłowania do 
historii w szkole podstawowej. Z zapartym 
tchem czytałem o walkach powietrznych 
naszych bohaterskich lotników w czasie 
II wojny światowej. Byłem dumny z tego, 
że polscy piloci osiągali sukcesy sportowe 

– Żwirko i Wigura w międzynarodowych 

zawodach lotniczych w Challenge w 1932 
roku. Ta fascynacja lotnictwem przero-
dziła się w miłość i  jako nastoletni chło-
piec wiedziałem, kim chcę w  przyszło-
ści zostać. Kiedy byłem piętnastolatkiem, 
wstąpiłem do Liceum Lotniczego w Dębli-
nie, a  następnie do Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej, również w Dęblinie, po 
której jako pilot myśliwski rozpocząłem 
służbę w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
w Łasku. Całe życie zawodowe poświęci-
łem lotnictwu myśliwskiemu. 
Przez ostatni rok studiował Pan w  Sta-
nach Zjednoczonych. Jak pozyskana 
wiedza wpłynie na poziom kształce-
nia i  integrację polskiego lotnictwa 
z NATO?

Wiedza zdobyta na studiach przyda mi 
się w mojej karierze wojskowej. General-
nie studia zorientowane są na kształcenie 
przyszłych liderów, którzy odpowiadają 
za budowanie strategii bezpieczeństwa 
państwa. Bardzo ważnym elementem 

Jeśli chcesz pokoju, 
gotuj się do wojny 

Z płk. pil. Jackiem Pszczołą, zastępcą dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
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tej strategii jest rozwój Sił Zbrojnych i ich 
modernizacja techniczna. Współpracu-
jemy z  najwyższymi władzami w  pań-
stwie i służymy im radą w kwestii kierun-
ków rozwoju Sił Zbrojnych, a co za tym 
idzie w  kwestii rozsądnego wydawania 
pieniędzy. Praktycznie większość krajów 
boryka się z brakiem funduszy na wojsko; 
budżety obronne w jednych państwach 
są większe, w innych mniejsze, ale zawsze, 
niezależnie od tego, jakim funduszem dys-
ponuje armia, trzeba nim dobrze zarzą-
dzać, a  my mamy wiedzę i  pomagamy 
w  podejmowaniu decyzji naszym cywil-
nym zwierzchnikom. 
Ktoś powiedział: „Jeśli chcesz pokoju, 
gotuj się do wojny”. Więc my, ograni-
czając w  poprzednich latach zbrojenia, 
chyba pokoju w ogóle nie chcemy....

To bardzo ważne. Powinniśmy mieć 
silne Siły Zbrojne, tym bardziej jeśli wziąć 
pod uwagę geopolityczne położenie Polski. 
Jubileusz 10-lecia F-16 skłania do zada-
nia pytania, czy zakup tych statków był 
trafnym wyborem? Czy F-16  spełniają 
oczekiwania naszych pilotów, czy są 
unowocześniane, czy dozbraja się je? 

Według mojej oceny F-16  spełniają 
oczekiwania i  wymagania naszych Sił 
Powietrznych. W przetargu na samoloty 
wielozadaniowe dla Polskich Sił Powietrz-
nych startowały francuskie Dassault Mirage 
2000-5 Mk II, szwedzkie Saab JAS-39 Gri-
pen i  amerykańskie F-16. Dla nas, lotni-
ków, decyzja była trafna. Kupiliśmy F-16, 
które spisują się na medal. Oczywiście są 
już samoloty piątej generacji, chciałoby się 
na nich polatać, ale przeszkodą jest wysoka 
cena, choć nie wykluczam, że w przyszło-
ści dane będzie młodszym pokoleniom 
polskich lotników wojskowych zasiąść za 
sterami na przykład F-35.Obecnie polskie 
F-16  są modernizowane, kupujemy też 
nowe systemy uzbrojenia.
A zatem opłaciło się nabyć tańsze samo-
loty, nawet jeżeli są dozbrajane i  uno-
wocześniane?

Oczywiście, że tak. Niezależnie od tego, 
kto produkuje samoloty wojskowe, jeżeli 
produkt podstawowy wchodzi do służby, 
to każdy z czasem poddawany jest moder-
nizacji. Jest to dużo tańsze od projektowa-
nia i produkcji nowych samolotów.
Jak dzisiaj wygląda proces przygotowa-
nia pilotów do wykonywania lotów na 
F-16?

Polscy instruktorzy szkolą nasz naj-
młodszy narybek na miejscu, a  część 
pilotów szkolona jest w Stanach Zjedno-
czonych. Podstawą edukacji przyszłego 
lotnika jest szkolenie naziemne, w szcze-
gólności szkolenie symulatorowe, które 
jednocześnie pozwala zmierzyć się 

z  wszystkimi wariantami lotu, z  wszyst-
kimi szczególnymi przypadkami, jakie pilot 
może napotkać w powietrzu. Przykładowo, 
F-22 czy F-35 nie mają modeli dwumiejsco-
wych, szkolenie odbywa się na symulato-
rach i od razu siada się do samolotu jed-
nomiejscowego. W tym kierunku zmierzają 
szkolenia pilotów na całym świecie. Jest to 
również dużo tańsze. Po nabraniu pew-
ności podczas nauki na symulatorze dużo 
łatwiej przychodzi pogłębianie sztuki lot-
niczej w praktyce. 
Czy symulator, który znajduje się na 
politechnice, też się Państwu przydaje?

Nie. Korzystamy z  naszych symu-
latorów. Związane jest to z  zadaniami, 
które wykonujemy i z ochroną tajemnicy 
wojskowej.
Czy uważa Pan, że posiadanie przez Pol-
skie Siły Powietrzne samolotu szkolno-

-treningowego, jakim jest PZL-130 Orlik 
MPT z  glass cockpitem, zwiększyłoby 
efektywność szkolenia i  obniżyło jego 
koszty? 

Dla podchorążego, który zaczyna 
karierę w  lotnictwie wojskowym, glass 
cockpit jest wstępem do rozpoczęcia szko-
lenia na bardziej zaawansowanych samolo-
tach odrzutowych, a w końcowym efekcie 
na samolotach myśliwskich F-16.
A  czy posiadanie wielozadaniowych 
samolotów MRTT, które są przygoto-
wane m.in. do tankowania w  powie-
trzu, zwiększyłoby zdolności operacyjne 
lotnictwa taktycznego, a  tym samym 
bezpieczeństwo polskiej przestrzeni 
powietrznej i polskich granic?

Każdy samolot ze zdolnością do uzu-
pełniania paliwa w  powietrzu ma więk-
sze możliwości operacyjne. F-16 również 
posiada tę możliwość, ale nie mamy tan-
kowców, więc za każdym razem, kiedy ćwi-
czymy tankowanie w powietrzu, zgłaszamy 
zapotrzebowanie do naszych sojuszników 
natowskich, po czym tankowiec przy-
latuje do Polski, do wyznaczonej strefy 
nad naszym krajem, gdzie praktykujemy 
ten element. Oczywiście posiadanie tego 
typu samolotów zwiększy nasze możliwo-
ści operacyjne.
Czy poza szkoleniem lotniczym pilo-
tom F-16 powierza się inne misje, np. na 
szczycie NATO, ochronę lotów czy prze-
chwytywanie naruszycieli?

Trzymamy dyżury bojowe, gdyż 
naszym podstawowym zadaniem jest 
ochrona powietrznych granic Polski i kra-
jów członkowskich NATO. Ostatnio mieli-
śmy Światowe Dni Młodzieży, podczas któ-
rych rosyjski pilot akrobacyjny, wylatując 
z Czech, wleciał w strefę zakazaną. Został 
przechwycony przez dyżurujące samoloty 
F-16 i zmuszony do lądowania w Radomiu. 

Piloci potwierdzili tym samym doskonałe 
wyszkolenie. 
Już czuję się bezpieczniej. Państwo 
startujecie i  codziennie przelatujecie 
nad moim domem, i  ja to uwielbiam 
(śmiech). Obecnie F-16  wykonuje zada-
nia rozpoznawcze w  Kuwejcie. Czy to 
sprawdzian umiejętności w  niebez-
piecznym rejonie?

Pierwszy raz od zakończenia II wojny 
światowej polskie samoloty myśliwskie 
wykonują misje rozpoznawcze poza krajem, 
w strefie działań wojennych. Zadania wyko-
nywane przez naszych lotników nie obej-
mują zadań ogniowych. Tego rodzaju misje 
są sprawdzeniem umiejętności nabytych 
w trakcie codziennych treningów w kraju, 
jak też na licznych ćwiczeniach międzyna-
rodowych. Proszę mi wierzyć, nasi lotnicy są 
w pełni przygotowani do wykonania swo-
ich zadań. Dla nas, jak i dla naszych sojusz-
ników wynikają z tego tylko same korzyści. 
Jak Pan ocenia pracę służb inżynie-
ryjno-technicznych? Podobno mistrzo-
wie tego fachu potrafią rozłożyć silnik 
F-16 do ostatniej śrubki i ponownie go 
złożyć. 

Zawsze podkreślam, że dzięki służ-
bom inżynieryjno-lotniczym mamy przy-
jemność oderwania się od ziemi. Zaufanie 
jest obustronne i wiem, że jak przygotują 
samolot, to mogę wsiadać i lecieć. To fana-
tycy, którzy tak jak my przyszli tu z powo-
łania. Bardzo się angażują i są dumni, że 
pracują przy F-16. 
Na Air Show na Ławicy w  maju zapre-
zentował się F-16  Jastrząb Tiger Demo 
Team Poland, co zrobiło chyba najwięk-
sze wrażenie, tym bardziej że to Polacy. 
W Polskich Siłach Powietrznych F-16 sta-
cjonują w Krzesinach i w Łasku, to wer-
sje F-16C – jednomiejscowe, i  F-16D – 
dwumiejscowe. Samolot uzbrojony jest 
m.in. w pociski rakietowe, bomby lotni-
cze, działko M-61 Vulkan kalibru 20 mm, 
nie wspominam o elektronice… O czym 
Pan myśli, gdy ogląda Pan film, w  któ-
rym polscy lotnicy biorą udział w bitwie 
o Anglię?

Czuję się dumny, bo dokonywali rzeczy 
niemożliwych, a ja jestem jednym z wielu 
spadkobierców ich dzieła. Czasami chęt-
nie przeleciałbym się takim Spitfire’em 
z  II wojny światowej i  podejrzewam, że 
większość lotników z  tamtych czasów, 
gdyby żyła, też z pewnością chciałaby się 
przelecieć takim samolotem jak F-16.
Ja też byłabym chętna. 

Proszę napisać do ministra obrony 
narodowej. Jeśli pan minister Macierewicz 
się zgodzi, to zapraszamy. 

fot. Piotr Łysakowski

Jubileusz 10-lecia obecności F-16 w Polsce
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F-16 w Polsce – 
transakcja stulecia

gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński 

Główne elementy, składające 
się na decyzję o nabyciu przez 
Polskę F-16, o  których Bruce 
Lemkin, zastępca podsekretarza 
Sił Powietrznych Stanów Zjed-
noczonych ds. Międzynarodo-
wych, powiedział, że „zapewnią 
podstawę interoperacyjności, 
umożliwiającą nam przeprowa-
dzenie operacji w NATO z koali-
cyjnymi partnerami”, to tech-
niczna analiza konkurujących 
samolotów, cena, finansowanie, 
offsety oraz… polityka. 
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Po upadku żelaznej kurtyny stan stabil-
nych Polskich Sił Powietrznych stopniowo 
się pogarszał. Liczba samolotów bojo-
wych, wynosząca w 1990 roku 800 sztuk, 
w 1998 roku spadła do 300 sztuk, dlatego 
zakładano docelowo zakup stu samolotów. 
Tylko część polskich myśliwców, będących 
na wyposażeniu w roku 1990, cechowała 
się nowoczesnymi możliwościami bojo-
wymi: dwadzieścia dwa samoloty MiG-
29 i około stu Su-22. Nie lepiej wyglądały 
możliwości produkcyjne w Polsce, jedyną 

nadzieję stanowił prosperujący po rozpa-
dzie Związku Radzieckiego PZL Mielec, ale 
projekty dotyczące produkcji samolotów 
okazały się mało obiecujące, tym bardziej 
że zabrakło funduszy. Na liście producen-
tów samolotów myśliwskich nie figurował 
również PZL-Świdnik – twórca śmigłow-
ców. Próżno byłoby szukać solidnej pol-
skiej bazy, gotowej do produkcji myśliwca 
czwartej generacji, który odzwierciedlałby 
wojskową transformację kraju, spełniałby 
standardy NATO i wymagania wynikające 
z NRF. 

PZL Melec odegrał jednak znaczącą 
rolę przy zakupie F-16, ponieważ nie usta-
jąc w działaniu, nakłaniał rząd do zakupu 
zmodernizowanej Irydy, a  w  odpowie-
dzi Polski Sąd Najwyższy wydał orzecze-
nie, aby Ministerstwo Obrony Narodo-
wej nabyło samolot spełniający wszelkie 
wymagane kryteria, co wytyczyło ścieżkę 
ku F-16.

Decyzja zapadła, choć miała zwolen-
ników, jak i  przeciwników. Andrzej Kar-
koszka, poprzedni sekretarz stanu Ministra 
Obrony Narodowej, opowiadał się za zaku-
pem używanych myśliwców, natomiast 
wiceminister obrony narodowej Janusz 
Zemke uważał, że używane samoloty nie 
byłyby techniczne zaawansowane. Mimo 
pewnych niezgodności jedno było nie do 

podważenia: proces 
wyboru miał prze-
biegać przejrzyście 
i rygorystycznie. 

5 marca 2001 
ro k u  roz p o c z ą ł 
pracę międzyresor-
towy zespół kiero-
wany przez wice-
ministra obrony 
narodowej Romu-
alda Szeremietiewa, 

a minister obrony 
narodowej Bro-
n i s ł a w  K o m o -
rowski powołał 
dodatkową komi-
sję przetargową, 
której przewodził 
płk Włodzimierz 
Płach,  wicedy-
rektor Departa-
mentu Zaopa-
t r y w a n i a  S i ł 
Zbrojnych MON. 
Zaistniałe wątpli-
wości na temat 
tego, kto podej-
mie decyzję koń-
cową, rozwiano 
dzięki interwen-

cji Jerzego Szmajdzińskiego, zobowiązując 
komisję Płacha do oceny wymagań ope-
racyjnych i  technicznych konkurujących 
myśliwców, a międzyresortowy zespół Sze-
remietiewa do podjęcia ostatecznej decyzji. 

Nie bez komentarzy przeszły też słowa 
ministra gospodarki Janusza Steinhoffa: 

„Jednym z  najważniejszych czynników, 
który będzie mieć wpływ na ostateczny 
wybór, są warunki umów kompensacyj-
nych ze zleceniami w polskich zakładach”.

Ostatecznie, w  czerwcu 2001 roku, 
uchwałą Sejmu zadecydowano o  zaku-
pie szesnastu używanych (do 2003 roku) 
i  czterdziestu czterech nowych samolo-
tów myśliwskich (do 2006 roku), których 
koszt nabycia nie powinien przekroczyć 
0,5% produktu krajowego brutto rocz-
nie. Skandal korupcyjny przekreślił na 
jakiś czas napawające optymizmem plany, 
zakładające ogłoszenie zwycięskiej oferty 
10 września 2001 roku. W  konsekwencji 
premier Buzek zawiesił wiceministra Sze-
remietiewa i  wyznaczył specjalną komi-
sję celem zbadania zamówień w  Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, a następnie 
zobowiązał wicepremiera Steinhoffa i mini-
stra Komorowskiego do nadzoru nad prze-
targami na sprzęt wojskowy. Reorganizacja 
w Ministerstwie Obrony Narodowej dopro-
wadziła nie tylko do zmian personalnych, 

ale i do reform. Jedną z głównych zmian 
było ustanowienie specjalnej agencji 
cywilnej, która miała podejmować decy-
zje dotyczące zaopatrzenia. Rozbicie się 
we wrześniu 2001 roku samolotu TS-11 
Iskra stało się dodatkowym bodźcem, uza-
sadniającym dostarczenie Polsce samolotu 
wielozadaniowego, choć nie wykluczało to 
dalszego wykorzystywania Iskry. Przeszłe 
optymistyczne projekty zostały dodat-
kowo pokrzyżowane przez cięcia w mini-
sterstwach, ale nowo mianowany minister 
MON-u Jerzy Szmajdziński, bynajmniej, nie 
przekreślał dotychczasowych zamiarów, 
a  ponadto, w  celu zapobieżenia niepra-
widłowościom, ogłosił, że odtąd za prze-
targi odpowiadać będzie Agencja Mienia 
Wojskowego. W tym samym czasie władze 
Niemiec zaproponowały sprzedaż dwu-
dziestu trzech interoperacyjnych samolo-
tów MiG-29 za niewiarygodnie niską cenę 
(1 euro), co pozwalało na przesunięcie ter-
minu zakupu z 2006 roku na 2008. Nie usta-
wano jednak w dążeniu do realizacji zaopa-
trzenia w myśliwce, za czym przemawiały 
argumenty Szmajdzińskiego oraz gen. 
Olszewskiego. 

Działanie ruszyły w 2002 roku, kiedy 
Zemke zakomunikował, że 3,5 mld dol. na 
pozyskanie czterdziestu ośmiu samolotów 
myśliwskich ma zostać zapłacone spoza 
normalnego budżetu obrony (1.95% PKB), 
a już pół roku później Komisja Przetargowa 
przeanalizowała przedłożone oferty pod 
względem technicznym, ale utrzymanie 
obrad w tajemnicy nie pozwoliło poznać 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego Polacy 
wybrali F-16? 

W  szranki obok F-16 stanęły Saab/
BAE Systems JAS-39 Gripen oraz Dassault 
Mirage 2000-5 Mk II. 

Przy ocenie porównywano możliwość 
wykrycia, śledzenia i  zaatakowania we 
wszystkich warunkach pogodowych i przy 
każdej widoczności, precyzyjność ataku 
celu na lądzie i na morzu pociskami kiero-
wanymi, jak i niekierowanymi, oraz możli-
wość przeprowadzenia rozpoznania wraz 
z przekazaniem pomiędzy urządzeniami 
optycznymi, optyczno-elektronicznymi 
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i  radio-elektronicznymi do naziemnych 
punktów dowodzenia. 

F-16C/D 52+ zajmował pierwsze miej-
sce w kategorii awionika i uzbrojenie typu 
powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, 
jak również w ocenie ogólnej. Był najbar-
dziej nowoczesną wersją myśliwca w NATO. 
Mirage i  Gripen zajęły pierwsze miejsca 
w  pozostałych kategoriach, aczkolwiek 
wszystkie trzy samoloty wypadły podob-
nie w większości kategorii i plasowały się 
w znacząco wyższej klasie niż MiG-29 Ful-
crum A, Su-22M4 Fitter i MiG-21 bis Fish-
bed N. Ponadto F-16C/D 52+, szeroko roz-
powszechniany i  nabywany, pozyskany 
przez dwadzieścia cztery kraje, był testo-
wany przez wiele lat pod względem ope-
racyjnym, konserwacji, logistyki i okresu 
użytkowania. 

Stany Zjednoczone dodatkowo zapro-
ponowały Polsce mnóstwo najnowszej, 
technologicznie zaawansowanej broni, 
wsparcie i  szkolenie. Na krótko przed 
selekcją oferentów Departament Obrony 
USA wystąpił z  ofertą pożyczki 3,8 mld 
dol., z  piętnastoletnim okresem spłaty. 
Ten czynnik był rozstrzygający. Szmajdziń-
ski powtórzył opinię Zemke, mówiąc, że 
zamówienie na samolot oraz umowa off-
setowa „będzie gospodarczym i technolo-
gicznym bodźcem dla Polski”. 

Potencjalnych dostawców niepokoiły 
jednak trzy elementy: 

– ustawa offsetowa zmuszała zagranicz-
nych dostawców do kierowania większości 
projektów offsetowych do niezreformowa-
nych polskich przedsiębiorstw obronnych, 
z ich nieudolną strukturą kosztów i odzie-
dziczonym po czasach komunizmu kierow-
nictwie w stylu sowieckim

– polskie prawo nie w pełni odpowia-
dało międzynarodowym standardom dla 

procedur offsetowych, praktyk i przepisów
– system kar w przypadku niezrealizo-

wania zobowiązań offsetowych z karami 
potencjalnie przekraczającymi 100% 
wartości tych zobowiązań (w  innych 

państwach wskaźnik ten wahał się w gra-
nicach od 0 do 10%). 

Winę za pierwsze niezakończone nego-
cjacje offsetowe ponosiła strona polska, 
niezdolna do opracowania jednolitych 
procedur, do poradzenia sobie z  zakre-
sem potencjalnego programu offseto-
wego. Pomimo tego rozmowy dotyczące 
myśliwców rozpoczęły się. W  odróżnie-
niu do innych rządów Stany Zjednoczone 
nie brały udziału w żadnych umowach, co 
wynikało z ich przepisów. W odniesieniu 
do umów offsetowych ambasador Stanów 
Zjednoczonych Hill powtarzał, że rząd Sta-
nów Zjednoczonych „ich ani nie organizuje, 
ani nie zachęca”. Stany Zjednoczone nie 
gwarantowały, że zobowiązania zostaną 
spełnione, co dawało przewagę innym 
oferentom. 

Propozycja złożona przez Lockheed 
Martin została wyceniona na 9,8 mld dol. 
z ofertą na 3,5 mld dol. za 48 wielozada-
niowych samolotów myśliwskich F-16 C/D 
Block 52+. Polska miałaby wybrać z  tej 
oferty te offsety, które równałyby się z war-
tością programu na samoloty (3,58 mld 
dol.). 21 stycznia 2003 roku Polska usta-
liła, że nowy stuprocentowy wymóg off-
setowy wynosi 6,028 mld dol., wartość do 
jakiej Polska zmniejszyła ofertę po weryfi-
kacji i zastosowaniu ustawy dot. mnożni-
ków offsetowych. Offset wyniósł 170% i był 
największy w historii. Stany Zjednoczone 
nie mogłyby jednak dać Polsce pisemnej 
gwarancji o wywiązaniu się z zobowiązań, 
aby nie dopuścić do ich ponoszenia. Odpo-
wiedzialność za negocjowanie i wdrażanie 
umów offsetowych spoczywała na zainte-
resowanych firmach. Umowa offsetowa 
została podpisana, co zagroziła opłacalno-
ści Lockheed Martin. Ostatecznie począt-
kowe zobowiązania zmniejszono bez 
ponoszenia zobowiązania, poprzez pro-
porcjonalne przydzielenie zobowiązań 
offsetowych na 10-letni okres wdrażania, 
ale Polacy nadal mogli domagać się 100% 
offsetu.

„Transakcja stulecia”, jak nazwał ope-
rację ambasador Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce Christopher R. Hill, została 
zatwierdzona 18 kwietnia 2003 roku.

W  ocenie naukowców, ekspertów 
i przedstawicieli przegranych oferentów, 
Dassault oraz Saab/BAE, w procesie decy-
zyjnym bardziej zaważyła polityka niż 
możliwości taktyczno-techniczne, inter-
operacyjność czy ekonomia. Krótko po 
ogłoszeniu przez Polskę, że zakupi F-16, 
Charles Edelstenne, dyrektor naczelny 
Dassault, dał wyraźnie do zrozumienia, że 
wybór amerykańskiego myśliwca był decy-
zją polityczną. Zauważył, że: „Element poli-
tyczny był dominujący, znacznie bardziej 
niż jakość i cena. Od długiego czasu mam 

F-16C/D 52+ Mirage 2000-5 
MK II JAS-39 Gripen

Prędkość maks. (na 
wysokości) Ponad 2,0 Ma 2,2 Ma

Naddźwiękowy 
na wszystkich 
wysokościach

Prędkość maks. 
(poziom morza) >1,0 Ma 1,2 Ma >1,0 Ma

Pułap praktyczny >15,240 m 18,290 m niedostępne
Zasięg 676 mil morskich 650 mil morskich 432 mil morskich
Limity przeciążenia +9,0 +9,0/-3,2 +9,0
Max. masa ładunku 
zewn. 7,226 kg 6,300 kg ok. 6,000 kg

Porównanie osiągów samolotów myśliwskich

Samolot, który zamierza zakupić 
polski rząd jest najlepszym F-16, jaki 
lata. Otrzymają najnowszą elektronikę 
do działań wojennych i  broń. Nic nie 
może przewyższyć osiągów tego samo-
lotu. Możliwości tego samolotu właści-
wie przewyższają możliwości samolo-
tów F-16 będących na wyposażeniu Sił 
Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Mac Stevenson – wiceprezydent 
Business Development  

w Lockheed Martin
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wrażenie, że Polska jest w dużej mierze za 
zbliżeniem z Amerykanami. Więc nie jest 
to zaskoczeniem”. Kai Olaf Lang, specjali-
sta ds. Europy Środkowowschodniej w Ger-
man Institute for International and Security 
Affairs, objaśniał: „Polska klasa polityczna 
postrzega przyszłość państwa jako spo-
czywającą na dwóch filarach: na bliskich 
stosunkach z USA oraz na [europejskim] 
traktacie z Nicei, który gwarantuje Polsce 
niemal taki sam głos w sprawach europej-
skich jak Francji i Niemcom. Polacy traktują 
USA jako jedynego prawdziwego gwaranta 
przeciw czemuś, co mogłoby pójść nie tak 
w Rosji. Z drugiej strony traktat nicejski jest 
sposobem na przeszkodzenie Niemcom 
i Francji w kontrolowaniu Europy”.

Latem 2002 roku, przed decyzją Polski 
o zakupie F-16, prezydent Stanów Zjedno-
czonych George W. Bush wydał na cześć 
prezydenta Kwaśniewskiego i  jego żony 
oficjalny obiad, drugi w  trakcie dotych-
czasowej, osiemnastomiesięcznej kaden-
cji. Przyjacielskie stosunki potwierdziły się 
rok później, podczas wizyty prezydenta 
Busha w Polsce, gdzie został ciepło powi-
tany przez entuzjastycznie nastawione 
tłumy, a on sam przyznał, że USA nie miały 
większego przyjaciela w Europie niż Polska 
i wyraził swoje zadowolenie z rozszerzenia 
relacji polsko-amerykańskich. W  innych 
stolicach Unii Europejskiej Bush spotykał 
się z protestami, krytyką oraz z polityką 
i prasą, która pouczała i drwiła.

W konsekwencji seria spotkań, odby-
wająca się pięć miesięcy przed decyzją 
o  zakupie F-16, nie obyła się bez echa. 
Oskarżono Busha o wywieranie politycz-
nej presji w transakcjach zbrojeniowych 
w  stosunku do państw dawnego Bloku 
Wschodniego, które przeszły na amerykań-
ski system uzbrojenia. Gdy Stany Zjedno-
czone oczekiwały, że wraz z Europą stwo-
rzą koalicję w celu „uwolnienia” Iraku, wiele 
z „państw starej Europy” opowiedziało się 
przeciwko wojnie. Podjęte decyzje, łącz-
nie z decyzją o zakupie F-16, wzmocniły 

stosunki polsko-amerykańskie. Polska 
była jedynym krajem z  Europy Wschod-
niej zaangażowanym w operacje lądowe 
w  Iraku, a  wsparcie Stanów Zjednoczo-
nych wraz z ewentualną decyzją o zaku-
pie F-16, zamiast decyzji o wyborze któ-
rejś z  europejskich ofert, spowodowało 
gniew sąsiadów Polski z  Unii Europej-
skiej. Janusz Reiter stwierdził, że jeśli Pol-

ska będzie musiała „wybierać w kwestii 
bezpieczeństwa między USA i Europą, 
to wybierze USA, z powodu historii i dla-
tego, że w kwestii polityki bezpieczeń-
stwa Europa jest nadal tylko obietnicą. 
Stany Zjednoczone to rzeczywistość”. 
Jak spekulował wydawca „New Repu-
blic” John B. Judis: kontrakt na F-16 był 
związany z polskim wsparciem w Iraku 
jako umowa quid pro quo, choć wysocy 
urzędnicy temu zaprzeczali. Ponadto 
wybór F-16 stanowił przykład rozszerza-
nia NATO na wschód, zmianę w orienta-
cji, którą popierał rząd amerykański, 
oraz odzwierciedlenie wpływu Stanów 

Zjednoczonych w europejskich państwach 
dawnego bloku komunistycznego. 

W gruncie rzeczy zaproszona do Unii 
Europejskiej Polska była naciskana przez 
państwa europejskie poprzez oskarżenia 
o  zdradę sąsiadów, gdyby wybrała F-16. 
Europejscy konkurenci próbowali przeko-
nać władze naszego kraju, że większe, zhar-
monizowane możliwości przemysłu obron-
nego w Europie, łącznie z zakupem przez 
Polskę europejskiego myśliwca, znacząco 
zwiększyłyby europejski potencjał przemy-
słu obronnego w porównaniu ze Stanami 
Zjednoczonymi i  innymi producentami 
spoza Europy.

Polacy byli świadomi cierpień swo-
jego państwa w XX wieku, dlatego nie ufali 
Rosji na wschodzie, Białorusi na północy 
czy Niemcom na zachodzie. Tylko Stany 
Zjednoczone oraz członkostwo w  NATO 
były gwarantami polskiej wolności przed 
dominacją i jarzmem Rosji. Polska chciała 
też przeszkodzić Francji i Niemcom w UE 

w staniu się na tyle silnymi, żeby dyktować 
politykę innym państwom członkowskim. 
Jednym z  filarów bezpieczeństwa naro-
dowego Polski były dwustronne stosunki 
transatlantyckie. F-16 reprezentował rela-
cje Polski zarówno ze Stanami Zjednoczo-
nymi, jak i z NATO. 

fot. Piotr Łysakowski

Opracowanie i tłumaczenie pracy Barre R. Seguin 
na podstawie materiałów George’a C. Marshalla, 
European Center for Security Studies, Garmisch-

-Partenkirchen 2003.

Nie podjęliśmy decyzji w  oparciu 
o  względy taktyczne. Nie kalkulowa-
liśmy, co możemy wygrać na tym czy 
innym wyborze. Nie oczekiwaliśmy poli-
tycznych profitów czy zysków gospodar-
czych. Decyzja o wsparciu inwazji w Iraku 
była oparta głównie na naszym zrozu-
mieniu prawdziwego znaczenia sojuszu 
i solidarności. 

Włodzimierz Cimoszewicz –  
minister spraw zagranicznych 
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Skąd pomysł na specjalności lotnicze 
na Politechnice Poznańskiej? Czy kie-
rowano się uatrakcyjnieniem oferty, 
wymogami rynku, niżem demograficz-
nym, czy też modą?

Pomysł powstał przypadkiem, mia-
nowicie swego czasu złożył mi wizytę 
emerytowany oficer lotnictwa – płk dr 
inż. pil. Benedykt Sasim i  zachęcił do 
odwiedzenia 31. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Krzesinach, w której już od 
ponad roku stacjonowały samoloty F-16. 
Z pewnymi oporami przystałem na jego 
zaproszenie i kiedy zobaczyłem z bliska 
samoloty w wykonaniu, z którym nigdy 
wcześniej się nie zetknąłem, uprzytom-
niłem sobie, że nasza katedra zajmuje się 
naukowo najważniejszymi elementami 
samolotu, jakimi są: sprężarka, komora 
spalania i turbina. Zatem, świadomy, że 
nasze doświadczenie obejmuje sprę-
żarki osiowe i  promieniowe, tur-
biny parowe i  gazowe (również 
lotnicze), kierując się zasadą: jak 
równać, to do najlepszych, uzna-
łem wystartowanie ku kierun-
kowi silniki lotnicze i płatowce za 
genialną myśl. Tym bardziej że mia-
łem przed oczyma jedną z  najdo-
skonalszych na świecie technolo-
gii wykonania. Stałem na lotnisku 
i myślałem: „Idea jest dobra, tylko 
po co mi to, skoro osiągnąłem już 
wszystko, co możliwe w  karierze 
naukowej”. Poza tym pomyślałem 
o  przeszkodach w  postaci niere-
montowanej od lat katedry i  nie-
adekwatnego do wymagań rynku, 
do poziomu techniki wyposażenia. 
Ale skrzydeł dodawał mi fakt, że nie 
startowalibyśmy od zera, bo recen-
zentem mojej pracy doktorskiej był 
prof. Stefan Wiśniewski z Wojsko-
wej Akademii Technicznej, z którą 
do dzisiaj mam wspaniałe kontakty. 
Tam też po otrzymaniu upoważ-
nienia od ówczesnego prorektora 
Tomasza Łodygowskiego zwróci-
łem się wraz z towarzyszącymi mi 
młodymi ludźmi: dr. Jarosławem 
Bartoszewiczem, dr. Ryszardem 
Piątkowskim, dr. Agnieszką Wró-
blewską i prof. Leonem Bogusław-
skim. Dziekan Wydziału Mechatro-
niki i Uzbrojenia prof. Aleksander 
Olejnik bardzo życzliwie odniósł 
się do propozycji udziału pracow-
ników WAT-u w projekcie, tym bar-
dziej że w  Kaliszu doświadczona 
grupa dydaktyków z Wojskowej Akade-
mii Technicznej prowadziła podobny 
program, związany właśnie z  silnikami 
lotniczymi. Pomoc prof. Olejnika, wyróż-
nionego później Medalem „Zasłużony dla 
Politechniki Poznańskiej”, to było więcej 
niż szóstka w  totolotka. Nie mogę nie 

wspomnieć o genialności programu „Era 
inżyniera”, a przede wszystkim o odwa-
dze jego twórcy – prof. Łodygowskiego, 
który podjął bardzo ryzykowną decyzję 
i  wszystkie pieniądze, które mógł prze-
znaczyć na aparaturę, przeznaczył wła-
śnie na specjalność silniki lotnicze, uzna-
jąc ją za najbardziej inżynierską. To była 
wizja, tak trzeba powiedzieć. Wkrótce, 
przy przychylności władz uczelni, wyre-
montowaliśmy i  wyposażyliśmy kate-
drę w najnowocześniejszy sprzęt dydak-
tyczny o  wartości około trzech mln zł, 
plasujący się na co najmniej europejskim 
poziomie.
Zaproponował Pan też utworzenie spe-
cjalności bezpieczeństwo i zarządzanie 
lotnictwem? Jak się rozwija?

Nie jestem specjalistą w tej dziedzi-
nie, ale jednym z  zagadnień zarządza-
nia ryzykiem jest właśnie bezpieczeń-

stwo. Jak daleko wolno ryzykować, aby 
osiągnąć sukces, biorąc pod uwagę mak-
symalne prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia. Tą sprawą, na moją prośbę, 
zajmuje się mój były, wyróżniający się już 
wtedy student – dr hab. inż. Adam Kadziń-
ski, pracujący w  zespole dziekana prof. 

F. Tomaszewskiego, który konsultował 
się w tej sprawie ze specjalistami z poli-
cji, z wojska, żeby spojrzeć szerzej na to 
zagadnienie. Dr Kadziński utworzył siatkę 
studiów, opracował program, i mamy już 
kompletną specjalność. Drugą nową spe-
cjalnością jest pilotaż statków powietrz-
nych. Specjalność ta jest wynikiem aktyw-
nej działalności dr hab. inż. Agnieszki 
Wróblewskiej, mianowanej wcześniej 
przez rektora na stanowisko dyrektora 
Centrum Kształcenia Lotniczego, które 
w  okresie prowadzenia go przez panią 
doktor uzyskało certyfikaty ATO. 

Trzeba wspomnieć, że „Era inżyniera” 
cechowała się jeszcze jedną wspaniałą 
i  przyciągającą rzeczą, o  którą zabiegał 
prof. Łodygowski, mianowicie finanso-
wała szkolenie pozwalające studentom na 
zdobycie licencji pilota, co wiązało się ze 
współpracą z Aeroklubem i zaowocowało 
uzyskaniem w niebywale krótkim czasie 
certyfikatów, pozwalających na prowa-
dzenie szkolenia. 

Twórcy programu „Era Inżyniera” – 
prof. Łodygowskiemu również bardzo 
zależało na podniesieniu poziomu inte-
lektualnego pracowników naukowych. 
Pracownicy katedry skorzystali z  tego 
programu w wyjątkowy sposób, poprzez 
pobyty na stażach zagranicznych, na któ-
rych przebywali w  sumie osiemnaście 
miesięcy (magistrowie – trzy, i doktorzy 

– dwa miesiące, zaś profesorowie po mie-
siącu). Odbyli je w renomowanych ośrod-
kach naukowych Niemiec, jak TU Berlin, 
TU Dresden, TU Stuttgart i TU Muenchen, 
z którymi od lat utrzymuję kontakty. 

Tak więc na kierunku lotnictwo 
i  kosmonautyka mamy specjalności: sil-
niki lotnicze i płatowce, bezpieczeństwo 
i zarządzanie lotnictwem, pilotaż statków 
powietrznych i transport lotniczy. Pierw-
sza i ostatnia specjalność przechodzą z kie-
runku eksploatacja i budowa maszyn. Na 
kierunek lotnictwo i kosmonautyka zgło-
siło się już około 800 chętnych, co sta-
nowi dużą satysfakcję dla całego wydziału. 
Dalszy rozwój upatrujemy w utworzeniu 
nowej specjalności, jaką będzie inżynie-
ria kosmiczna. Opierając się na integracji 
międzyuczelnianej, planujemy zaangażo-
wać w to przedsięwzięcie wykładowców 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jak 
również z naszej uczelni, z Wydziału Elek-
troniki i Telekomunikacji, z Katedry Stero-
wania i Inżynierii Systemów.
Wspomniał Pan o  stałej współpracy 
z bazą w Krzesinach, z wojskiem; z kim 
konkretnie?

Dla umożliwienia naszym studen-
tom odbycia staży, odwiedzania jedno-
stek wojskowych, zobaczenia prawdzi-
wych samolotów, poznania sposobu 
ich działania niezbędne było nawiąza-
nie współpracy (z  inicjatywy katedry) 
z  1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego 
w  Świdwinie, 2. Skrzydłem Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu i z 3. Skrzydłem 
Lotnictwa Transportowego w  Powidzu, 
a ponadto z 1. Brygadą Lotnictwa Wojsk Ja
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h Z kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej prof. 

dr. hab. inż. Michałem Ciałkowskim z Wydziału 
Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki 
Poznańskiej rozmawia Mariola Zdancewicz

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy 
3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego 
a Politechniką Poznańską - na zdjęciu od lewej: 
gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, JMR prof. dr hab. 
inż. Adam Hamrol

Podpisanie porozumienia pomiędzy 2. Skrzydłem 
Lotnictwa Taktycznego a Politechniką Poznańską 

- na zdjęciu od lewej: gen. bryg. pil. Włodzimierz 
Usarek, JMR prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
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Lądowych w Inowrocławiu, gdzie stacjonują 
śmigłowce, oraz z Wyższą Szkołą Oficerską 
Sił Powietrznych w Dęblinie – a to z inicja-
tywy płk. Wojciecha Krupy. W  Krzesinach 
obecnie przebywa na praktykach grupa stu-
dentów, którzy już dostrzegli pozytywne 
efekty łączenia teorii z  praktyką. Tam też 
najczęściej organizujemy wycieczki poznaw-
cze, ze względu na najmniejszą odległość 
bazy od Poznania. Ponadto uczestniczymy 
w świętach obchodzonych w wymienionych 
jednostkach, a nasza obecność w tych miej-
scach przyczyniła się do tego, że zdołałem 
przekonać wielu służących tam oficerów do 
podjęcia studiów doktoranckich; sześciu ofi-
cerów (nie tylko z Krzesin) zostało już wypro-
mowanych i  jeszcze kilku będzie broniło 
swoich prac w najbliższych miesiącach. Czyli 
bilans współpracy wydziału z wojskiem jest 
pozytywny; zyskaliśmy wejście do tematyki 
znanej nam dotąd jedynie z teorii, zachęci-
liśmy do wykonania prac doktorskich ofice-
rów z bogatym, dziesięcio-, trzydziestolet-
nim doświadczeniem i pozyskaliśmy nowych 
wykładowców. Zadaniem promotorów było 

jedynie skodyfikowanie ich wiedzy, potwier-
dzonej przez przedłożone doktoraty, któ-
rych przygotowanie trwało dwa do trzech 
lat. Także dzięki współpracy z  wojskiem, 
w ramach programu „Wiedza dla inteligent-
nego rozwoju”, utworzyliśmy z  prof. Fran-
ciszkiem Tomaszewskim i z  jego współpra-
cownikami zespół, a następnie powołaliśmy 
do życia Studium Podyplomowe Mecha-
troniki i  Diagnostyki Silników Lotniczych. 
Także tutaj wiodącą rolę organizacyjną 
pięknie spełniła dr hab. inż. Agnieszka Wró-
blewska. Studium ukończyło dwudziestu 
studentów słuchaczy. Wykłady z przedmio-
tów podstawowych prowadzili pracownicy 
wydziału, natomiast wykłady specjalistyczne 
prowadzili fachowcy wojskowi, będący 
po długoterminowych stażach w Stanach 
Zjednoczonych.

Idea utworzenia przyszłej specjalności 
inżynieria kosmiczna wyniknęła z rozmów, 
które przeprowadziliśmy z  prof. Edwinem 
Wnukiem – dyrektorem Instytutu Obser-
watorium Astronomicznego. Stworzyliśmy 
plan studiów i w wyniku rozmów z dzieka-
nami Wydziału Fizyki UAM i Maszyn Robo-
czych i Transportu dziekan prof. Tomaszewski 
zwrócił uwagę, że należałoby wystartować 
od mniej ambitnego przedsięwzięcia, od 
studiów podyplomowych, w  celu przetar-
cia nowej ścieżki kształcenia, i tak się stało. 
Cieszy mnie, że przez te wszystkie lata pra-
cownicy Katedry Techniki Cieplnej podjęli 
wyzwania w  nowych obszarach naukowo-

-dydaktycznych, wzbogacając wydział 
o  nowych studentów, jak również zacie-
śniając współpracę z  kolegami nie tylko 
z  naszego wydziału. Myślę, że zdołaliśmy 
wspólnie wiele osiągnąć, widząc również, jak 
wiele jeszcze przed nami. 
Współpraca z wojskiem kwitnie, a już nie-
długo uroczystość z okazji dziesięciolecia 
eksploatacji samolotu wielozadaniowego 
F-16 na Krzesinach…

Zbliżająca się okrągła rocznica eksplo-
atacji samolotu F-16 dała asumpt gen. D. 
Malinowskiemu, dowódcy 2. Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego, do zwrócenia się do 
rektora prof. T. Łodygowskiego z propozy-
cją organizacji wspólnych obchodów. My 
podjęliśmy się zorganizowania części nauko-
wej – w postaci konferencji, a baza przed-
stawieniem wszystkich aspektów związa-
nych z eksploatacją samolotu w połączeniu 
z realizacją Centralnych Obchodów Święta 
Lotnictwa. Podczas spotkania, na które rek-
tor zaprosił dziekana Franciszka Tomaszew-
skiego, prof. Jerzego Merkisza z  Instytutu 
Silników Spalinowych i Transportu, a także 

mnie, zostałem wybrany na przewodniczą-
cego komitetu organizacyjnego konferencji, 
a sekretarzem została dr hab. inż. Agnieszka 
Wróblewska. Bogaty program obejmuje 
wiele współdziałających ze sobą dziedzin 
nauki, od humanistycznych przez medyczne, 
techniczne, jak również artystyczne. Pierw-
szy referat wygłosi inspektor Sił Powietrz-
nych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak. 

Osiągnięcia Wielkopolan, również 
w obszarze lotniczym, nie są powszechnie 
znane i  przyświecała nam idea, aby wła-
śnie przy okazji konferencji zaakcentować 
je i nieco przybliżyć. Mając na uwadze słowa 

gen. Malinowskiego, który powiedział, że 
idąc przez Poznań, nie dostrzega się śladu 
Dywizjonu 302, i  tego mu brakuje, prof. 
Łodygowski poprosił historyków o artykuły 
poświęcone temu dywizjonowi (zwanemu 
poznańskim) i  historii lotnictwa. Będzie 
więc krótki referat na ten temat, krótki – ze 
względu na skąpe materiały, ale ważne jest 
zaznaczenie, że coś takiego, związanego z zie-
mią wielkopolską, istniało. Brakowało nam też 
opracowania historycznego o powstaniu lot-
nictwa w Poznaniu, dlatego rektor poprosił 
o nie prof. Zbigniewa Pilarczyka z UAM. Cie-
szymy się z ponadstustronicowego artykułu 
profesora pt.: Lotnictwo w II Rzeczypospolitej 
Polskiej, który został zamieszczony w mate-
riałach konferencji – Poznań – Lotnictwo dla 
Obronności. Zawarte na 588 stronach tek-
sty ukazują potencjał intelektualny ludzi 
w obszarze lotnictwa, a także przedstawiają, 
jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjo-
nowania i  rozwoju lotnictwa ma przenika-
nie się wielu dziedzin nauki i techniki. Komi-
tetowi redakcyjnemu przewodniczył rektor 
prof. Tomasz Łodygowski – wielki zwolennik 
lotnictwa. 

Spotkanie w rektoracie Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Sił Powietrznych i podpisanie umowy o współpracy 
przez rektora-komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. 
pil. Jana Rajchela i rektora Politechniki Poznańskiej 
prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego 
w obecności kanclerza mgr. Waldemara Bieńka

Płk W. Kotlarz objaśnia zastosowanie tunelu 
wodnego. Stoją od lewej : rektor prof. T.  Łodygowski, 
kanclerz dr J. Napierała, dyr. P. Haberland,  
płk W. Krupa, gen. J. Rajchel, dr R. Górzeński,  
dr hab. A. Wróblewska 

Dyrektor Centrum Kształcenia Lotniczego dr hab. 
inż. Agnieszka Wróblewska w samolocie MiG-29 
rektora-komendanta gen. bryg. pil. Jana Rajchela 
i w jego asyście

Podpisanie porozumienia pomiędzy Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych a Politechniką Poznańską. 
Podpisy składają : w imieniu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – gen. bryg. pil. Dariusz Wroński, 
a w imieniu Politechniki Poznańskiej – JMR prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Na  zdjęciu obok – 
sygnatariusze umowy  z inicjatorami jej zawarcia, prof. dr hab. inż. Michałem Ciałkowskim i dr hab. 
inż. Agnieszką Wróblewską
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Za nami druga edycja Aerofestivalu. W  zeszłym roku na 
organizatorów posypały się gromy, przede wszystkim za 
ciągłe przerwy związane z  przylotami i  odlotami dużych 
samolotów pasażerskich. Jak podsumowałby Pan tego-
roczną imprezę?

Kiedy patrzę na komentarze uczestników i relacje zamiesz-
czone w mediach, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że 
ustalone i odgórnie zablokowane pokazy sprawdziły się. Jedy-
nym zagrożeniem dla ustalonego harmonogramu mogła być 
pogoda, ale mimo drobnych opadów i ona nie pokrzyżowała 
planów. Na każdy dzień zaplanowaliśmy trzy bloki pokazowe, 
które w całości zostały wypełnione akrobacjami solistów i grup 
lotniczych.
Było kogo podziwiać – Uwe Zimmermann, Marek Choim, 
chodzące „kocice” ze Szwecji, trzy ekipy z F-16, szybowce, 
spadochroniarze, SU-22, Saaby (105 i  Viggen), polska 
Iskra, Bies i Orliki, Baltic Bees... Co dla Pana było numerem 
jeden?

Ciężko wskazać konkretny pokaz, gdyż wszystkie ekipy, 
które wzięły udział w tegorocznej edycji Aerofestivalu, wykazały 
się kunsztem akrobacyjnym. Gdyby jednak przyprzeć mnie do 
muru, to musiałbym przyznać, że moją uwagę przykuł występ 

zespołu Polskich Sił Powietrznych „Orlik”. Z jednej strony był to 
pokaz indywidualnych umiejętności pilotów, z drugiej przejmu-
jące ewolucje i perfekcyjne zgranie grupy. Pierwszy raz Team 
Orlik miałem przyjemność zobaczyć w ubiegłym roku podczas 
święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i już wtedy 
podjęliśmy starania, by wystąpił w tegorocznej edycji Aerofe-
stivalu. To, co wówczas zobaczyłem, zapierało dech w piersiach. 
Nie myślałem wtedy, że można jeszcze więcej i jeszcze lepiej, 
aż do weekendu – 28–29 maja br., kiedy udowodnili, że można. 
Ku mojemu zdziwieniu przez rok poczynili niebywałe postępy, 
które wzbudziły dumę i zachwyt, nie tylko mój, ale także licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Siły Powietrzne RP z  okazji obchodzonego 29 maja Dnia 
Weterana poległym w służbie dla ojczyzny zadedykowały 
pokaz solowy F-16 Jastrząb z  Tiger Demo Team. Samo-
lot przyleciał z  niedalekiej bazy wojskowej w  Krzesinach. 
Warto dodać, że w Polskich Siłach Powietrznych F-16 służą 
od 2006 roku...

Pamięć o żołnierzach, którzy często płacą za swoją służbę 
najwyższą cenę, jest ważnym elementem historii i wyrazem 
naszej solidarności i patriotyzmu. Poległym w misjach żołnie-
rzom nie zwrócimy życia, ale możemy sprawiać, by pamięć 

Aerofestival zajął 
niebo nad Ławicą

Z dyrektorem Międzynarodowych Pokazów 
Lotniczych Aerofestival 2016 Dariuszem 
Wawrzyniakiem rozmawia Merkuriusz
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o nich była wieczna. Dlatego w takich dniach warto znaleźć chwilę 
na refleksję. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie Tiger Demo Team 
uczcił ich pamięć swoim pokazem. Żałuję, że żaden z fotografów 
nie uchwycił tego momentu, ale widok publiczności, która spon-
tanicznie podnosi się z krzeseł oraz z piknikowych koców i oddaje 
cześć poległym, był niezwykle wzruszający. 
Byliśmy też świadkami niecodziennego wyścigu Škody Octa-
vii RS vs Extry 330LC SP-AUP... Samolot oczywiście był górą 
(śmiech)...

...ale kwestia wygranej już nie jest tak oczywista. Wyści-
gowa Škoda Octavia Cup, za kierownicą której zasiadł Szy-

mon Sołtysik, redaktor naczelny magazynu „Top Gear”, 
zmierzyła się z  samolotem akrobacyjnym Extra 
330LC, pilotowanym przez doświadczonego pilota 

Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” Wojciecha Krupę. Wyścig składał 
się z dwóch części. Pierwsza polegała na starcie, zatrzymaniu 
w połowie długości pasa startowego i nawrocie. Škoda musiała 
odhamować z prędkości 200 km/h i zawrócić, podczas gdy samo-
lot wzbił się pionowo w powietrze i zawrócił po wykonaniu kilku 
figur. Wynik 1:0 dla samolotu. Druga część zawodów polegała na 
okrążeniu ze startu lotnego toru, składającego się z fragmentu 
pasa startowego lotniska. Škoda pędziła prosto do celu. W tym 
czasie pilot Wojciech Krupa na każdym z czterech zakrętów toru 
wykonywał dodatkowe nawroty, by dać samochodowi szanse 

nawiązania równej walki. W drugim wyścigu Škoda Octavia Cup 
okazała się minimalnie szybsza i pierwsza przecięła linię mety. 
Z pewnością był to jeden z atrakcyjniejszych punktów programu, 
który wzbudził ogrom emocji wśród publiczności. 
Dzień przed podniebnymi szaleństwami na Ławicy odbyła 
się konferencja naukowa poświęcona ultralekkim statkom 
powietrznym i bezzałogowcom. Który z poruszanych proble-
mów wydał się Panu najbardziej nurtujący?

Konferencja, zrealizowana wspólnie z partnerami: Polskim Klu-
bem Lotniczym, Politechniką Śląską, Centrum Kształcenia Kadr 
Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki 

Śląskiej oraz z portalem lotniczym Samoloty.pl, 
przyniosła wiele cennych wniosków. Zebrani 

goście podjęli tematy poświęcone różnym 
aspektom ultralekkich statków powietrz-

nych i bezzałogowców, ale z mojej per-
spektywy, w dobie boomu na tego 
typu urządzenia, bardzo ważna jest 

kwestia dostosowania obecnie obowiązują-
cych przepisów do nowych warunków i możli-
wości wykorzystania tych urządzeń, bo trzeba 
pamiętać o  stwarzanych przez nie zagroże-
niach, między innymi dla ruchu lotniczego.
Jakie plany macie Państwo na kolejne lata?

Z  pewnością dołożymy wszelkich starań, 
by było jeszcze ciekawiej, ale w tej chwili nie 
możemy zdradzić konkretnych planów. 
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Dzięki Państwa działa-
niom Poznań nazywany 
jest „stolicą logistyki”. Pro-
szę o komentarz. 

W tym stwierdzeniu nie 
ma zbytniej przesady. Insty-
tut Logistyki i  Magazyno-
wania zatrudnia prawie 190 
osób, realizując wiele projek-
tów finansowanych przez UE, 
również  krajowych, głów-
nie z  rynku komercyjnego. 
Ponadto instytut jest współ-

założycielem Wyższej Szkoły Logistyki, w której kształci się 3000 
studentów. Co dwa lata organizujemy kongresy logistyczne sku-
piające bez mała 800 uczestników. 
Tegoroczna, XIII już edycja Polskiego Kongresu Logistycz-
nego LOGISTICS 2016, pod hasłem „Logistyka w cyfrowym 
świecie”, zyskała wymiar europejski, ponieważ kongres 
został zorganizowany wspólnie z  Europejskim Kongresem 
Logistycznym EUROLOG 2016. 

 Polski Kongres Logistyczny jest zawsze współorganizowany 
przez Polskie Towarzystwo Logistyczne, które jest członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego i co roku organi-
zuje kongres EUROLOG wspólnie z którąś ze swoich organizacji 
członkowskich – jako imprezę towarzysząca krajowej konferen-
cji. W roku 2010 gościliśmy EUROLOG po raz pierwszy. Zebrali-
śmy wyrazy uznania za dobrą organizację i dlatego powierzono 
nam i PTL organizację kongresu także w tym roku. Pozwoliło to 
na zaproszenie ciekawych prelegentów, a jednocześnie uatrak-
cyjniło cały kongres. W  ramach EUROLOGU trzeciego dnia 
imprezy odbyła się konferencja ELA Research Day, zorganizo-
wana przez Komitet Badań i Rozwoju ELA. W kongresie wzięło 
udział blisko 820 osób. Gośćmi PKL LOGISTICS & EUROLOG 2016 
byli przedstawiciele branży TSL oraz logistycy na co dzień pracu-
jący w obszarach produkcji i dystrybucji. Nie brakowało również 
przedstawicieli świata nauki, którzy zajmują się tematyką logi-
styki. Kongresowi towarzyszyła wystawa „Rynek logistyczny”, gro-
madząc sześćdziesięciu siedmiu wystawców reprezentujących 
obszary: IT, deweloperów, operatorów logistycznych, logistykę 
wewnętrzną.
Duży nacisk położono na współpracę pomiędzy partnerami 
biznesowymi, a  także zaprezentowano przykłady współ-
pracy pomiędzy sferą biznesu a sferą nauki. Czy ten punkt 
programu może stać się kamieniem węgielnym, dającym 

szansę na wzrost współpracy między wymienionymi sfe-
rami?

Kwestia współpracy pomiędzy partnerami jest podstawą pra-
widłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw, dlatego temu 
problemowi zawsze poświęcaliśmy dużą uwagę, tworząc pro-
gramy wcześniejszych kongresów. Na przykład poprzedni kon-
gres, w 2014 roku, przebiegał pod hasłem „Komunikacja w łań-
cuchach dostaw”. Przedstawiono wiele przykładów współpracy 
biznesowej. Jednak równie ważna jest współpraca ludzi biznesu 
z ośrodkami badawczymi. Niestety wciąż nie w pełni udaje się 
w Polsce stworzenie modelu współfinansowania badań przez 
przemysł. Wzorce takiej współpracy moglibyśmy czerpać od 
naszych zachodnich sąsiadów. Kongres, choć przede wszystkim 
adresowany do sfery biznesu, jest jednak także platformą do pre-
zentacji osiągnięć ośrodków badawczych. Mamy nadzieję, że taka 
formuła przyczyni się do podniesienia współpracy „nauka-biznes” 
na wyższy poziom.
Po zakończeniu obrad miały miejsce wyjazdy techniczne 
do firm: Amazon, Dachser i  Imperial Tobacco. Chętnych 
zapewne nie brakowało? 

Wizyty w przedsiębiorstwach to jeden z atutów i mocnych 
akcentów kongresu. Pozwalają naszym gościom z bliska zoba-
czyć, jak funkcjonują procesy u liderów rynkowych. Limitowana 
ilość miejsc sprawia, że zawsze jest więcej chętnych niż dostęp-
nych miejsc.
Według najnowszych badań Uniwersytetu Tufts w  Bosto-
nie polska gospodarka cyfrowa nie wygląda najlepiej na 
tle innych państw; nasz kraj został zaliczony do tzw. grupy 
maruderów cyfryzacji. Autorzy raportu wskazali, że jedyną 
nadzieją na rozwój cyfryzacji jest rozwój infrastruktury tech-
nologicznej. Przedstawiono działania, które mogą na to 
wpłynąć i  podkreślono, że niezbędne jest tworzenie przez 
państwo warunków do zwiększania inwestycji sektora pry-
watnego w  rozwój infrastruktury cyfrowej. Czy i  kiedy Pol-
ska będzie mieć szansę znaleźć się wśród najbardziej ucyfro-
wionych krajów, czyli w grupie cyfrowej Północy? 

Zacofanie cyfrowe nie dotyczy zasadniczo polskiej logi-
styki. Działający w Polsce operatorzy logistyczni to firmy glo-
balne oferujące u nas podobny poziom usług, jak w innych kra-
jach. Bolączką jest mentalność małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mają problem z zaakceptowaniem wprowadzenia cyfryzacji 
w swoich firmach. Zaniedbania dotyczą także małej liczby zelek-
tronizowanych usług oferowanych przedsiębiorstwom i obywa-
telom przez urzędy państwowe. Nowy program rządowy doty-
czący rozwoju bezpapierowej gospodarki ma poprawić obecną 

Z dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania 
Grzegorzem Szyszką rozmawia Mariola Zdancewicz

Cyfrowy 
świat 
logistyki
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sytuację. Podniesiony problem braku infrastruktury technologicz-
nej nie jest najistotniejszą barierą rozwoju gospodarki cyfrowej 
w Polsce, ważniejsze są zmiany w świadomości społeczeństwa.
W raporcie Polityki Insight – Czas na przyspieszenie – cyfryza-
cja gospodarki Polski – wskazano, że cyfrowa gospodarka jest 
szczególnie ważna w Europie. Inwestowanie w nowe techno-
logie pozwala na znaczny wzrost produktywności firm. Osza-
cowano, że pod koniec 2015 roku na świecie miało być dwa-
dzieścia pięć mld podłączonych mobilnie urządzeń, a za pięć 
lat – pięćdziesiąt mld. Wzrasta też ilość danych przesyłanych 
przez karty SIM i ilość informatyków. Co to oznacza dla logi-
styki?

Coraz bardzie zyskuje dziś na znaczeniu pojęcie gospodarka 
4.0. Idąc w tym kierunku, nasi zachodni sąsiedzi realizują pro-
jekt Industry 4.0 (rewolucja przemysłowa czwartej generacji). To 
kolejny krok po maszynach parowych, wprowadzeniu masowej 
produkcji i automatyzacji. Industry 4.0 to dalszy rozwój cyfryza-

cji, automatyzacji, a także wdrażanie innowacji organizacyjnych 
oraz procesowych w przemyśle. Kluczowe jest tworzenie inteli-
gentnych łańcuchów dostaw, łączących dostawców, producen-
tów, odbiorców, a nawet konsumentów. Industry 4.0 poświęcono 
jedną z sesji tematycznych, a problematyka Supply Chain 4.0 była 
przedmiotem wystąpienia prof. Hansa-Christiana Pfohla. Z roz-
wojem gospodarki 4.0 wiąże się zagadnienie giga danych. Nowe 
technologie komunikacyjne i informatyczne pozwalają na zbiera-
nie olbrzymich ilości danych, np. z czujników temperatury, modu-
łów GPS, urządzeń mobilnych, szczegółowych raportów i analiz. 
To wielka szansa dla dalszego usprawniania operacji logistycz-
nych i całych łańcuchów dostaw. Tyle że gromadzenie danych to 
tylko pierwszy krok. Trzeba je przetworzyć w informacje. Coraz 

częściej mówi się dziś o data science, czyli o nauce wykorzysty-
wania danych. 
Są już plany na kolejną konferencję? Jos Marinus, prezydent 
ELA, w  swoim przemówieniu pochwalił organizację wyda-
rzenia. 

Rzeczywiście, jako organizatorzy zabraliśmy znów wiele 
ciepłych słów – nie tylko od prezydenta Marinusa, ale także od 
innych przedstawicieli ELA. Trudno jednak powiedzieć, kiedy 
Polska otrzyma kolejne zaproszenie do organizacji EUROLOGU. 
Kolejka krajowych organizacji, członków ELA, zainteresowanych 
organizacją tej imprezy, jest długa. Przyszłoroczny EUROLOG 
odbędzie się pod koniec marca w Bukareszcie. Natomiast XIV 
edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS odbędzie 
w maju 2018 roku.
Niedawno, pod redakcją Ireneusza Fechnera oraz Pań-
ską, ukazała się książka „Logistyka w  Polsce. Raport 2015”, 
w której nie tylko dokonano oceny zjawisk i procesów, jakie 

miały miejsce w  polskiej logistyce 
w okresie 2014-2015 – w porówna-
niu z  latami 2012-2013, ale także 
przedstawiono trendy i  kierunki 
rozwoju branży TSL i  poszczegól-
nych gałęzi transportu. 

Z okazji kongresu instytut publi-
kuje raporty o stanie logistyki w Pol-
sce. Podsumowując ten raport, można 
stwierdzić, że logistyka przeobraża się 
pod wpływem wyzwań stawianych 
przez e–commerce. W konsekwencji 
mamy coraz więcej małych przesy-
łek, które trzeba dostarczyć po niskiej 
cenie końcowemu odbiorcy w ciągu 
dwudziestu czterech godzin. Odnoto-

wuje się także spadek przewozów towarów masowych. Sprawia 
to, że jest więcej pracy, ale nie towarzyszy temu zwyżka przycho-
dów i zysków. Na domiar złego aby obsłużyć duże potoki drob-
nych przesyłek, firmy logistyczne muszą inwestować w sortow-
nie i w systemy informatyczne. W konsekwencji rynek logistyczny 
kurczy się dla słabych i nieefektywnych operatorów logistycznych, 
ustępujących miejsca silnym i kreatywnym. 
Niezwykle ważnym tematem kongresu była logistyka w han-
dlu omnikanałowym. Czy sesja dała odpowiedź na pytania: 
jak rozwój sprzedaży omnikanałowej będzie w najbliższych 
latach wpływał na łańcuchy dostaw sieci handlowych, jakie 
są wyzwania logistyczne odnośnie do tego handlu i jak mogą 
go wspomagać standardy?

Od kilku lat zauważamy w Polsce dynamiczny rozwój sprze-
daży omnikanałowej. Stąd sesja poświęcona temu zagadnieniu 
była ważnym elementem kongresu. Rozwój sprzedaży omnikana-
łowej stawia wiele wyzwań zarówno przed sieciami handlowymi, 
jak i przed firmami z sektora TSL, a szczególnie przed operato-
rami logistycznymi oraz przedsiębiorstwami z branży kurierskiej. 
Do najważniejszych problemów paneliści zaliczyli konieczność 
zapewnienia dostępności produktu dla klienta w  poszczegól-
nych kanałach sprzedaży, związane z tym zmiany w zarządzaniu 
zapasami oraz obsługę ewentualnych zwrotów towarów przez 
klienta. Nie ma wątpliwości, że wiele zastosowań w tym obsza-
rze będzie miało standardy GS1, pozwalające na poprawę efek-
tywności funkcjonowania pojedynczych przedsiębiorstw i całych 
łańcuchów dostaw. 
Magazyn zwykle kojarzy się z miejscem, w którym umieszcza 
się towary, jednak sesja odnosząca się właśnie do magazy-
nów we współczesnym łańcuchu dostaw diametralnie zmie-
nia ten obraz, ponieważ dziś w magazynach często realizuje 

Z dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania 
Grzegorzem Szyszką rozmawia Mariola Zdancewicz
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z y gz a k i e m
się operacje tworzące wartość dodaną, i  ważne jest to, aby 
magazyn miał nowoczesne wyposażenie. Jakie rozwiązania 
energooszczędne i przyjazne środowisku proponowali mówcy? 

Sesja magazynowa prócz aspektów wspomnianych przez Panią 
zdominowana była przez prezentacje pokazujące, jak automatyka 
jest implementowana do magazynów. Magazyny są papierkiem lak-
musowym gospodarki. Po ilości powstających nowych powierzchni 
magazynowych oraz projektów wdrażających automatyczne i auto-
nomiczne rozwiązania jednoznacznie widać, że w tym obszarze 
następuje rewolucja, a Polska jest liderem na skalę europejską. 
Rami Goldratt, prezes Goldratt Group, powiedział, że firmy 
nie powinny uzależniać się od prognoz, co więcej, na pytanie, 
czy „możliwe jest jeszcze prognozowanie produkcji w  opar-
ciu o zebrane z czujników dane historyczne i czy wciąż jeszcze 
możemy oczekiwać, że dzięki rosnącym ilościom otrzymywa-
nych danych nasza zdolność do formułowania wiarygodnych 
prognoz będzie coraz większa”, odpowiada, że nie. Co Pan na to?

Argumenty przedstawione przez Ramiego Goldratta wydają się 
przekonujące. Współczesny biznes oscyluje pomiędzy dwoma skraj-
nościami, które możemy w uproszczeniu określić jako „za mało” i „za 
dużo”. Gdzieś pomiędzy nimi leży przestrzeń, w której powinna się 
poruszać firma, gdy chce odnosić sukcesy. Ale prognozowanie nie 
pomaga odnaleźć i określić tego punktu pośredniego pomiędzy 
skrajnościami. Konsumenci są coraz bardziej wyczuleni na to, aby 
otrzymać produkt skrojony na miarę, który będzie odpowiadał ich 
indywidualnym oczekiwaniom, dlatego firmy muszą oferować coraz 

szerszy asortyment produktów, a im 
większy wybór, tym większe ocze-
kiwania. Jednocześnie drastycznie 
skraca się czas tolerancji konsu-
menta na oczekiwanie na produkt. 
Firmy zmuszone są do operowania 
na coraz większych zapasach i do 
coraz szybszego dostarczania zamó-
wień, co przekłada się na przyzwy-
czajanie klienta do tego, że otrzy-
muje produkt natychmiast. Coraz 
częściej wyścig o  klienta wygry-
wają firmy, które posiadają najwię-
cej rozproszonych magazynów i ofe-
rują najszybszą dostawę. Do dwóch 
powyższych dynamik dochodzi 
jeszcze trzecia, związana ze skra-
caniem się cykli życia produktu, 
czyli wprowadzanie do sprzedaży 
nowych modeli produktu w czasie 
tak krótkim, że wprost niemożliwe 
staje się wykorzystanie posiadanych 
danych do prognozowania przyszłej 
sprzedaży. Jedynym wyjściem z tej 
trudnej sytuacji jest porzucenie pro-
gnoz opartych na danych historycz-
nych i zmniejszenie czasu reakcji na 
zachowania rynku.

Powiedział Pan, że „logistyka wyhamowała swój impet, wzrost 
w  ostatnich dwóch latach nie jest znaczący, co jednak nie 
powinno dziwić”. Czyli uznaje Pan, że to naturalny obrót rzeczy? 

Miałem na uwadze wzrost ilościowy, co w skali całej gospodarki 
jest pozytywnym trendem. Logistyka nie może ciągle rosnąć dzięki 
wzrostowi masy przewożonych ładunków lub liczby pokonywanych 
kilometrów. Natomiast ciągle obserwujemy zmiany jakościowe; 
cyfryzację, automatyzację procesów logistycznych, co pozwala na 
wzrost znaczenia logistyki w gospodarce. Rozwój e-commerse bez 
zaawansowanej logistyki byłby niemożliwy.

Aby łatwiej inwestować 
W lipcu Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie 

zmian w przepisach dotyczących europejskiego funduszu ven-
ture capital (EuVECA) i europejskiego funduszu na rzecz przed-
siębiorczości społecznej (EuSEF).

Dzięki zaproponowanym we wniosku zmianom powi-
nien wzrosnąć poziom inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka 
i w projekty społeczne, a inwestowanie w innowacyjne małe 
i średnie przedsiębiorstwa powinno stać się łatwiejsze i bardziej 
atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów. Komisja proponuje 
otwarcie funduszy EuVECA i EuSEF dla zarządzających fundu-
szami, niezależnie od ich wielkości, oraz zwiększenie liczby 
przedsiębiorstw, w które można inwestować. Komisja zamie-
rza również sprawić, by międzynarodowy obrót funduszami 
EuVECA i EuSEF był tańszy i łatwiejszy dzięki wprowadzeniu 
wyraźnego zakazu pobierania opłat przez państwa członkow-
skie oraz dzięki uproszczeniu procedur rejestracji.

Reformy te stanowią część działań, jakie Komisja Europej-
ska podjęła w celu stymulowania kapitału wysokiego ryzyka 
w Europie. Działania obejmują wykorzystanie wsparcia budże-
towego UE do przyciągnięcia kapitału największych inwe-
storów instytucjonalnych w  ramach ogólnoeuropejskiego 
funduszu funduszy kapitału wysokiego ryzyka, jak również 
promowanie sprawdzonych rozwiązań krajowych w zakresie 
zachęt podatkowych związanych z kapitałem wysokiego ryzyka, 
w celu wspierania inwestycji w MŚP i nowych firmach. Komi-
sja Europejska będzie udzielać pomocy technicznej tym pań-
stwom członkowskim, które pragną rozwijać rynkowe środki 
finansowe, obejmujące kapitał wysokiego ryzyka.

Program Horyzont 2020 
23 września w Brukseli odbędzie się kolejny dzień informa-

cyjny dotyczący programu Horyzont 2020. Tym razem wydarze-
nie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców – miast 
i ich partnerów, którzy chcieliby starać się o dofinansowanie 
w ramach działania „Inteligentne miasta i społeczności – pro-
jekty lighthouse” (Smart Cities and Communities lighthouse 
projects). Suma środków przewidzianych w budżecie tej inicja-
tywy w 2017 roku wynosi ponad 111 mln euro. 

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona omówieniu 
naborów wniosków, które zostaną ogłoszone w  2017 roku. 
Uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje doty-
czące przedmiotu naborów oraz procedury składania aplika-
cji. Następnie organizatorzy przewidzieli sesję brokerską, która 
będzie służyła wymianie doświadczeń i pomysłów na nowe 
projekty oraz ułatwi znalezienie partnerów do ich realizacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w konferencji mogą 
uczestniczyć tylko dwie osoby pochodzące z tej samej organiza-
cji. Zachęcamy do wcześniejszych zapisów w celu zapewnienia 
sobie udziału w wydarzeniu. Rejestracja jest obowiązkowa i bez-
płatna. Można jej dokonać przy pomocy linku: https://ec.europa.
eu/inea/en/registration-form-2016-H2020-SCC. 

Istnieje również możliwość udziału w wydarzeniu poprzez 
przekaz internetowy na żywo oraz na Twitterze. Wszelkie pyta-
nia dotyczące rejestracji oraz konferencji należy przesyłać 
do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) na 
adres: INEA-H2020-SCC-Infoday@ec.europa.eu.

Pytania do prelegentów można przesyłać przed konfe-
rencją i w jej trakcie, na podany wyżej adres mailowy lub za 
pośrednictwem Twittera.  
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Pęd obecnego życia nie pozostawia złudzeń – wszyscy mamy 
za mało czasu. Poświęceni pracy i codziennym obowiązkom z tru-
dem znajdujemy go dla siebie, a kiedy już nam się uda – ciężko 
zmobilizować się do treningu. Ten jednak nie musi trwać długo, 
wystarczy 36 minut.

To właśnie dzięki indywidualnemu podejściu, niemieckiej myśli 
technicznej i sprzętowi, treningi stały się tak efektywne. Każda 
maszyna „obwodu 36 minut” jest przyłączona do sieci elektrycznej, 
sterowana komputerowo i wyposażona w slot kart magnetycznych 

– szczelinę, w którą wsuwasz kartę przed rozpoczęciem ćwiczenia. 
Zapisane są tam wszystkie dane opisujące Twoje możliwości tre-
ningowe, zakres ruchu i wysokość siedziska. Podczas pierwszego 
treningu trener poprosi Cię o zajęcie pozycji na każdej z maszyn, 
po czym skalibruje jej parametry, biorąc pod uwagę wzrost, siłę 
fizyczną, wydolność organizmu i długość kończyn po to, by trening 
był wygodny i bezpieczny, angażował pełnię Twoich sił, a jednocze-
śnie nie przeciążył Cię powodując kontuzje. Następnie ustawienia te 
zostaną zapisane na Twojej karcie. Po jej wsunięciu każda maszyna 
w obwodzie jest dostosowana dokładnie do Ciebie. Tym samym 
ćwiczenia stają się łatwe jak nigdy dotąd, a Twoje wyniki i wszystkie 
statystyki już zawsze są pod ręką.

Nic nie motywuje bardziej niż śledzenie własnych postępów 
i to dzięki tzw. chmurze z dostępem on-line.

Ćwiczymy w  kółko i  to dosłownie! Po wykonaniu każdego 
ćwiczenia przesiadamy się na sąsiednią stację, żeby po wykona-
niu serii przesiąść się na kolejną i kolejną, zataczając w ten sposób 
koło. Mimo że maszyn w okręgu jest dwanaście, ćwiczymy tylko na 
ośmiu z nich, sześciu siłowych i dwóch kardio. Zabieg ten ma na celu 
zwiększenie przepustowości obwodu. Sprzęt skompilowany jest tak, 
żeby podczas każdego okrążenia przećwiczyć wszystkie partie ciała. 
Poza dwoma wyjątkami, każda seria trwa 60 sekund, zegar mierzy 
wspólny czas dla wszystkich stanowisk. Nie ma więc możliwości, 
że skończysz, a kolejny sprzęt będzie jeszcze zajęty. Wszyscy prze-
siadamy się w tej samej chwili. Dołączyć i zejść z obwodu również 
można w dowolnym momencie. 

Oczywiście nad całością czuwa wykwalifikowana kadra tre-
nerska, która odpowie na wszystkie pytania i pod której czujnym 
okiem nie ma miejsca na kontuzję. Trenerzy mają odpowiednie 
wykształcenie i doświadczenie fizjoterapeutyczne. 

Rekomendujemy 2 treningi na 10 dni, czyli 6 w miesiącu, a to 
raptem 3,5 godziny w miesiącu. Przez 36 minut ćwiczysz wszyst-
kie kluczowe dla zdrowia i ogólnego rozwoju fizycznego partie 
mięśni.

System Five jest uzupełnieniem treningu. Zapewnia komplek-
sową dbałość o nasze zdrowie – po treningach kardio i siłowym. 
Dwudziesty pierwszy wiek to przekleństwo dla kręgosłupa. Sie-
dzący tryb życia, garbienie się i skrzywienia postawy to codzien-
ność. Następstwami są bóle w lędźwiach, strzelające stawy czy 
nieprawidłowa postawa. Na rezonans i fachową poradę czeka się 
miesiącami, a znachorzy i kręgarze częściej szkodzą niż naprawdę 
pomagają. Jak sobie ulżyć? Odpowiedzią jest regularne i prawi-
dłowe rozciąganie. Siedem stanowisk, siedem ćwiczeń, które 
poprawiają sylwetkę, rozciągają kręgosłup przyczyniając się tym 
samym do poprawy postawy i ogólnego stanu zdrowia.

Sieć klubów 36minut:
Puszczykowo
SPA_larnia
ul. Czarneckiego 56
tel. 883 313 657

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

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

Poznań
My Squash 
ul. Górecka 108
tel. 502 125 250

36minut.pl



Wyobraźmy sobie, że mamy  
rok 1991, Grodzisk Wielkopolski,
wówczas jeszcze niczego tutaj nie było. 
Kto z  czworga założycieli miał wizję 
i odwagę powiedzieć: „zaczynamy”? 

Ta wizja, właściwie pomysł, zrodził się 
w  połowie 1991 roku, podczas rozmów. 
Uznaliśmy, że produkty, które mogliby-
śmy wytwarzać i  montować, oraz zlece-
nia, które moglibyśmy realizować, mają 
przyszłość. Decyzja ostateczna zapadła 
w październiku 1991 roku i podjęliśmy ją 
wspólnie.
Odwaga wynikała z doświadczenia.

Doświadczenie to jedno, natomiast 
ważniejszy był pomysł skierowania naszej 
działalności w stronę produktu niedostęp-
nego na polskim rynku. Postawiliśmy wów-
czas na wyroby belgijskiej firmy Reynaers, 

obecnie jednego z czołowych europejskich 
producentów systemów aluminiowych dla 
okien, drzwi, ścian osłonowych czy ogro-
dów zimowych, który posiada kilkana-
ście centrów dystrybucyjnych na całym 
świecie. Byliśmy przekonani, że to oferta 
z  przyszłością zarówno pod względem 
rozwiązań technicznych, jak i pod wzglę-
dem parametrów; wyrób, który spełnia 
wszelkie wymogi jakościowe. Jako pierwsi 
wprowadziliśmy tę firmę na polski rynek 
już w  grudniu 1991 roku, gdy zamonto-
waliśmy okna w obiekcie PKO przy ul. Kra-
szewskiego w Poznaniu. Do dzisiaj zresztą 
doskonale się prezentują i mamy nadzieję, 
że równie dobrze spełniają swoją funk-
cję. Stopniowo zwiększaliśmy asortyment, 

m.in. o  elewacje ceramiczne i  elewacje 
z płyt kompozytowych. Ewolucji doczekał 
się też system realizacji, co uatrakcyjniło 
ofertę, a zarazem zapewniło komplekso-
wość naszych usług. 

Firma rozwijała się w  dużym tem-
pie, już w  ciągu roku rozszerzyliście 
Państwo ofertę o produkcję i montaż 
konstrukcji aluminiowych. Co było 
dalej?

Firma się rozrosła, więc kolej-
nym krokiem było utworzenie biura 
w Poznaniu.

Znaleźliśmy się w  sytuacji pod-
bramkowej, ponieważ powierzchnia 
produkcyjna i  biurowa okazały się za 
małe, i okoliczności zmusiły nas do ich 
powiększenia. Powstał nasz pierwszy 
biurowiec z zapleczem produkcyjnym, 
a w następnie, w roku 2009, jak gdyby 
drugi oddział po przeciwnej stronie ul. 
Kąkolewskiej – kolejna hala z pomiesz-
czeniami biurowymi i socjalnymi. Żeby 
zdobyć klientów, zaczęliśmy poszerzać 
nasze kontakty. Przez wiele lat wystawia-
liśmy się na MIędzynarodowych Targach 

„Ja nie mam nic, 
ty nie masz nic, 
on nie ma nic… 
to razem mamy 
w sam raz tyle, 
żeby założyć 
fabrykę” (Reymont)

Z Ryszardem Szulcem, 
prezesem firmy 
Opal, rozmawia 
Mariola Zdancewicz
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Poznańskich, a dziś można zobaczyć tam 
nasze realizacje. A skoro o Targach mowa, 
wspomnę, że właśnie tam po raz pierwszy 
zetknąłem się z ofertą belgijskiego syste-
modawcy i tak naprawdę pomysł urucho-
mienia firmy zrodził się właśnie podczas 
czerwcowych Targów Poznańskich, które 
na początku lat 90. były największymi i naj-
bardziej znanymi targami w Polsce. 
Na zdjęciach, które dokumentują Pań-
stwa prace, widać nie tylko atrak-
cyjne proste konstrukcje, ale falujące, 
zaokrąglające się szyby, a  nawet całe 
ściany giętego szkła. 

Tak, ponieważ z roku na rok wachlarz 
możliwości prezentowanych w projektach 
architektów wzrasta. Architekci stawiają 
przed wykonawcami coraz większą skalę 
trudności, ale dzięki temu obiekty wypo-
sażone w nasze elewacje są zdecydowa-
nie ciekawsze, piękniejsze, choć wymaga 
to również znacznych postępów w możli-
wościach kadry, która musi sobie poradzić 
z wykonaniem tych projektów. Staramy się 
podążać za różnego rodzaju światowymi 

nowinkami dotyczącymi elewacji i stoso-
wanych w nich elementów. 
Najnowszy produkt to elewacja cera-
miczna. Czym się charakteryzuje? 

Jest wykonana z  płyt ceramicznych 
o różnych wielkościach. Najpierw kupowa-
liśmy je w Niemczech, a obecnie w Hiszpa-
nii. Jednak te wyroby są rzadko zamawiane, 
ponieważ nie są najtańsze i nie każdy archi-
tekt lubuje się w tego rodzaju elewacjach. 

Jaki jest Państwa udział w  polskim 
rynku?

Tak naprawdę trudno dokładnie to 
ocenić, ale według naszych wyliczeń 
wynosi on około 8-10%. 
Opal działa także na rynku zagranicz-
nym?

Przez wiele lat mieliśmy tyle zle-
ceń na rynku polskim, że nie sięgaliśmy 
poza granice kraju, dopiero od ostatnich 
trzech lat staramy się zaistnieć także na 
rynkach zachodnich, i w chwili obecnej 
realizujemy kontrakty na rynku niemiec-
kim, które obejmują realizację prac od 
a do z, czyli uzgadnianie z projektantem 
szczegółów dotyczących danego obiektu, 

produkcję, dostawę i montaż na budowie, 
oraz kontrakty na rynku brytyjskim, które 
w większości również obejmują produkcję, 
dostawę i realizację. Obecnie jesteśmy na 
etapie negocjacji i mamy nadzieję, że roz-
mowy przebiegną pomyślnie. 
Wykonaliście Państwo wiele prac, 
a która podoba się Panu najbardziej?

Jest kilka naprawdę ciekawych reali-
zacji w skali kraju, które mógłbym wyróż-
nić. Na rynku poznańskim jest to zdecydo-
wanie mały Manhattan, jak go nazywamy, 
czyli budynek Andersii, PFC i niższy budy-
nek ABC, w tle którego widnieje częściowo 
przez nas zrealizowany Stary Browar, a to 
wszystko pięknie łączy stare z  nowym, 
warto wymienić też Maltę. W skali krajo-
wej to niewątpliwie lotniska, we Wrocła-
wiu, w Gdańsku, częściowo Okęcie i Balice, 
dalej Centrum Handlowe Manufaktura 
w Łodzi, znany chyba wszystkim Polakom 

katowicki Spodek, wiele obiektów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego i  Gdańskiego. Gdybym 
jednak miał wymienić ostatnie ukochane 
dziecko, byłby to kompleks Gdynia Water-
front, idealny pod względem technicz-
nym i architektonicznym. 
25 lat to dużo i niedużo. 

25 lat na rynku polskim w tej konfi-
guracji, czyli para wspólników ze stupro-
centowym kapitałem polskim, to również 
osiągnięcie i sukces kadry, która w zde-
cydowanej większości pracuje w Opalu 
od wielu lat lub od samego początku. 
To 130-osobowy scementowany, zdecy-
dowany, konkretny zespół, grupa świet-
nych fachowców, na których można pole-
gać. Mam nadzieję, że nasi przyszli klienci 
będą pewni, że trafili na profesjonalistów, 
bo rzeczywiście przez 25 lat nasze reali-
zacje nie przysparzały żadnych proble-
mów nam ani naszym klientom, były nie-
zawodne. Za nami kawałek drogi, który 
zapisał się zarówno w życiorysie firmy, jak 
i w naszych własnych życiorysach. 

Jakie plany?
Oczywiście dalszy rozwój, właśnie 

jesteśmy na etapie realizacji kolejnego 
interesującego projektu, i  jeszcze w tym 
roku rozpoczynamy budowę hali malarni, 
aby wszystkie wyroby były malowane 
u nas. Tak więc idziemy cały czas do przodu, 
zgodnie z zasadą: jak nie inwestujesz, to się 
cofasz. 
Wszystkiego dobrego.

Ja również bardzo dziękuję Pani 
i wszystkim naszym klientom za te 25 lat. 
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Mówi się, że Brexit to koniec wizji szczę-
śliwej Europy, że weszliśmy w  okres cha-

osu, nieprzewidywalności i wzrostu nacjonali-
zmów. Funt będzie tracił, a centrum kapitałowe 

przesunie się w stronę Niemiec. Mówi się też, że świat może 
zmierzać do wielkiego konfliktu. Co Pan na to? 

Sytuacja UE uległaby zmianie nawet, gdyby wyniki referen-
dum nie wskazywały na rychłe odejście wyspiarskiego państwa 
z Unii. UE rozszerzała się, a w kolejce czekają już następni kandy-
daci, chociażby z Bałkanów Zachodnich. Znane są również dekla-
racje Ukrainy. Kłopoty zaczęły się wraz z kryzysem finansowym 
i gospodarczym, a także wraz z wielką migracją, będącą wyni-
kiem wojny w Syrii i Iraku, upadkiem Libii oraz zmianami w Tune-
zji, Egipcie, Afryce Subsaharyjskiej, gdzie sięgają wpływy Daesh. 
Terroryzm i  wojna z  nim wpływa na nastroje społeczne rów-
nież w Europie. Wielu obywateli państw członkowskich UE łączy 
napływ migrantów właśnie z rosnącym terroryzmem, co potwier-
dza ostatnio m.in. rząd włoski. Kłopoty ekonomiczne dotknęły 
Grecję, Hiszpanię, Portugalię, a w kilku krajach konieczna była 
sanacja sektora bankowego. To również wpływa na wzrost bez-
robocia, dochody pracowników czy osobiste sytuacje obywa-
teli. W „starej” Unii Europejskiej pojawiały się głosy, że błędem 
było przyjęcie nowych krajów członkowskich. Znane są brytyj-
skie propozycje ograniczenia świadczeń socjalnych dla obywateli 
tych państw czy zastrzeżenia jednej z partii holenderskich co do 
otwarcia rynku pracy m.in. dla Polaków. Uznałbym raczej, że Bre-
xit to pokłosie tej sytuacji i marzeń Brytyjczyków o odbudowie 
imperium, chociaż zupełnie inne poglądy mają Szkoci.
Czy można było przewidzieć tak dramatyczną reakcję na 
Wyspach? 

Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej zaproponował premier David Cameron w 2013 roku. Jed-
nak na dzień przed głosowaniem zwolennik pozostania państwa 
północno-zachodniej Europy w Unii mówił, że żałuje tej decyzji, 
bo zdał sobie sprawę, że to również referendum w sprawie jego 
politycznej przyszłości. Jak podkreślają Brytyjczycy i obserwatorzy, 
kampania referendalna była bardzo emocjonująca, aby nie powie-
dzieć, że czasami wręcz agresywna. Zwolennicy wyjścia z Unii 
obiecali, że jeśli ich cel zostanie zrealizowany, to nastąpi powrót 
do czasów świetności, rozprawienie się z problemem migracji czy 
wyzwolenie z unijnej biurokracji. Argumenty, że Wielka Brytania 
ma opt-out m.in. w sprawie układu z Schengen, a więc swobodę 

w decydowaniu o swojej polityce azylowej i migracyjnej, czy argu-
ment, że w czasach globalizacji i wspólnego rynku porozumienie 
to ważny element współpracy, nie były tak bardzo przekonujące 
jak argumenty przemawiające za wyjściem. Według sympatyków 
Brexitu wyjście z UE pozwoli na przeznaczanie setek milionów 
euro na brytyjską służbę zdrowia zamiast na składki do UE i usu-
nie garb pomocy socjalnej dla rodzin migrantów, m.in. z Polski.

Jednak w jednym z raportów brytyjskiego resortu skarbu wyli-
czono, że Brexit będzie kosztował każdą brytyjską rodzinę około 
4,5 tys. funtów rocznie i  spowoduje skurczenie się brytyjskiej 
gospodarki do 2020 roku o 6%.
Jak według Pana będzie wyglądał scenariusz wyjścia?

W krótkim felietonie w przededniu referendum, wobec nie-
jednoznacznych wyników sondaży, zastanawiałem się, kto prze-
sądzi o wyniku. Obecnie wiemy, że niezdecydowani. Wiadomość 
z Google potwierdzała, że po zapadnięciu decyzji referendalnej 
ogromna ilość Brytyjczyków odwiedzała strony internetowe infor-
mujące o Unii Europejskiej i jej kompetencjach. Słowem, obec-
ność w UE dla wielu Brytyjczyków stanowiła status quo i dopiero 
decyzja o wyjściu postawiła pytanie, jak będzie wyglądał scena-
riusz opuszczania Unii. Okazało się, że popierający to rozwiązanie 
takiego scenariusza nie przygotowali. Pierwsze reakcje to liczne 
dymisje, w tym premiera Davida Camerona, brytyjskiego komisa-
rza Jonathana Hilla, odpowiedzialnego za rynki finansowe, a także 
lidera nawołujących do opuszczenia UE – Nigela Farage’a, prze-
wodniczącego United Kingdom Independence Party (UKIP). 
A może będzie podobnie jak w przypadku wyboru liderki par-
tii konserwatywnej? Wybrano ją wcześniej, niż się spodzie-
wano.

Tak. Początkowo Cameron zapowiadał zmianę lidera par-
tii konserwatywnej we wrześniu. Później konserwatyści zmienili 
zdanie i ich nową przywódczynią i lokatorką Downing Street 10 
została Theresa May. 
Równie szybko obsadzono puste miejsca w Unii Europejskiej. 

Zgadza się. 20 lipca premier May poinformowała Donalda 
Tuska, że jej państwo rezygnuje z przewodniczenia UE w drugim 
półroczu 2017 roku, i w Komisji Europejskiej obowiązki komisarza 
Hilla przejął łotewski polityk, fizyk i ekonomista – Valdis Dombro-
vskis, zaś przewodniczący Komisji zaproponował nową tekę komi-
sarza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa Brytyjczykowi 
sir Julianowi Kingowi. Ogromne znaczenie ma rola Wielkiej Bry-
tanii w NATO i, jak sądzę, powierzenie teki komisarza sir Kingowi 

Krajobraz 
po 

Brexicie
Z Andrzejem Grzybem, posłem do Parlamentu 
Europejskiego, rozmawia Mariola Zdancewicz
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jest otwarciem się Unii na przyszłą rolę odchodzącego państwa 
i na współpracę z nim. Sir King będzie odpowiedzialny za wdro-
żenie Europejskiej Agendy Bezpieczeństwa, przyjętej przez Komi-
sję Europejską 28 kwietnia 2015 roku. Należy dodać, że nowego 
komisarza powoła Rada Unii Europejskiej po przesłuchaniu w Par-
lamencie Europejskim. W końcu lipca Jean-Claude Juncker powo-
łał unijnego szefa ds. Brexitu, którym został Michel Barnier – były 
francuski minister spraw zagranicznych i  rolnictwa oraz dwu-
krotny komisarz odpowiedzialny za politykę regionalną i rynek 
wewnętrzny. Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził prze-
konanie, że Barnier sprosta zadaniu i pomoże rozwinąć partner-
skie stosunki z Wielką Brytanią, gdy ta opuści Unię.
To chyba jednak nie nastąpi zbyt prędko, zważywszy na 
pierwsze poreferendalne wypowiedzi Theresy May?

Świeżo mianowana premier zapowiedziała, że Brexit oznacza 
Brexit, zaś wniosek o rozpoczęciu procedury wyjścia z międzyna-
rodowego ugrupowania w trybie art. 50. Traktatu o Unii Europej-
skiej złoży w końcu 2016 roku. Decyzja należy do Wielkiej Bryta-
nii i apele zwolenników szybkiego wdrożenia rozwodu ojczyzny 
Szekspira z European Union nie mają istotnego znaczenia.
Uważa się, że sytuacja Polaków przebywających na Wyspach 
może się pogorszyć. Jeśli w Wielkiej Brytanii przestanie obo-
wiązywać prawo unijne, również może przestać obowiązywać 
prawo do zasiłków dla naszych rodaków. 

Brytyjska premier rozpoczęła serię wizyt, m.in. na Słowacji 
i w Polsce, i zapewniła Polaków, że są mile widziani na Wyspach, 
a ich sytuacja, podobnie jak innych obywateli państw członkow-
skich, będzie regulowana na zasadzie wzajemności. Obecnie na 
Wyspach mieszka około 800 tys. Polaków i, dla porównania, 90 
tys. Słowaków. Theresa May podkreśliła, że Polska to drugi part-
ner handlowy w Unii Europejskiej, a brytyjski eksport do Polski ma 
wartość 3 mld funtów rocznie.
W połowie września w Bratysławie odbędzie się nieformalny 
szczyt unijny bez udziału Wielkiej Brytanii, poświęcony stra-
tegii na przyszłość. Jakieś przecieki?

Przecieków jeszcze nie ma, choć słychać wyraźnie, że osłabła 
presja na szybkie wyjście Wielkiej Brytanii z UE, co potwierdziła 
swoją wypowiedzią Angela Merkel. Podobne stanowisko prezen-
tuje polski rząd. Wiele dyskutuje się o przyszłym statusie wyspiar-
skiego państwa. Niewątpliwie czekają nas trudne i długotrwałe 
negocjacje, bo Brytyjczycy chcą współpracy handlowej, istotnej 
roli dla londyńskiego centrum finansowego czy zmian w polityce 
socjalnej, co dotknie obywateli państw członkowskich. Pytanie, 
jak potoczą się losy wynegocjowanych już umów handlowych, 
jak Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), czy 
trwające negocjacje dotyczące Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP).
Czy Brytyjczycy będą szukać rozwiązania podobnego jak 
Norwegia?

Dotychczasowe deklaracje oraz konsultacje May wskazują, że 
Wielka Brytania chciałaby powrócić do Europejskiego Stowarzy-
szenia Wolnego Handlu (EFTA), ale Norwegowie są temu niechętni, 
ponieważ przyjęcie państwa o tak dużej gospodarce zmieniłoby 
ich pozycję. Wielka Brytania chce uczestniczyć w strefie wolnego 
handlu, ale musi za to zapłacić, podobnie jak Norwegia czy Szwaj-
caria, oraz akceptować inne swobody, chociażby przepływu osób, 
czym żywotnie zainteresowana jest Polska. 
Czy to koniec Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, czy koniec 
Unii Europejskiej?

Nie jest to koniec ani UE, ani Wielkiej Brytanii, choć zarówno 
UE, jak i Wielka Brytania muszą dokonać wielu zmian, a najpierw 
wynegocjować „brytyjski rozwód” i na nowo określić relacje, 
co nie jest, jak widać, łatwe. Sądzę, że wiele odpowiedzi, nie 
tylko odnośnie do Wysp, przyniosą najbliższe miesiące, 

chociażby co postanowi Szkocja, która może ponownie zadecy-
dować w  sprawie swojej niepodległości. Taki scenariusz 
jest możliwy, ponieważ większość Szkotów to zwolennicy 
pozostania w UE. Mamy wiele niewiadomych i niełatwe 
zadanie dla Wielkiej Brytanii oraz dla UE na najbliższą 
przyszłość, a spoglądając na zaangażowane w pracę 
grupy ekspertów państw członkowskich, jak 
i Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Euro-
pejskiego, można sądzić, że nowe infor-
macje pojawią się już we wrześniu. 
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Jaką historię ma to specyficzne dla 
nauczania europejskiego wyróżnienie, 
jakim jest doktorat honoris causa?

Doktorat honoris causa, z  łaciny 
„dla zaszczytu”, to najwyższy honor, jaki 
uczelnia może wręczyć zasłużonej oso-
bie, uznając jej zasługi za ważne i godne 
wyróżnienia. Na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, podobnie jak na wielu innych 
uczelniach, przyjęło się, że tytuł ten otrzy-
mują wyłącznie osobistości, które nie obro-
niły doktoratu na naszym uniwersytecie. 
W  przypadku, gdy gremium koniecznie 
chce takiej osobie przyznać tytuł, wtedy 
najczęściej dokonuje się odnowienia dok-
toratu. Posiadanie zwykłego tytułu, nada-
nego po obronie pracy doktorskiej, nie jest 
warunkiem koniecznym do uzyskania dok-
toratu honorowego. Tę kwestię doskonale 
obrazuje przykład eksprezydenta Lecha 

Wałęsy, któremu przyznano wiele dokto-
ratów honorowych, a były prezydent dok-
toratu nigdy nie bronił. 
Jak został zapoczątkowany proces 
nadawania tego wyjątkowego tytułu? 

Jak podają źródła, pierwsze takie 
wyróżnienie otrzymał w XV wieku Lionel 
Woodville, na Uniwersytecie Oksfordz-
kim. Jednak w Polsce już w latach 60. XV 

wieku, na wzór doktoratu honoris causa, 
Akademia Krakowska przyznała doktorat 
teologii sławnemu iluminaturzyście Pio-
trowi Hirszbergowi, który jako cechujący 
się wyjątkową skromnością nie przyjął 
dyplomu. Dopiero w XIX wieku wzorem 
wszechnic niemieckich i austriackich zwy-
czaj ten zaczął się rozpowszechniać w Pol-
sce. Wówczas w  gronie polskich zasłu-
żonych znaleźli się: Feliks Bentkowski 

– historyk i nauczyciel Chopina, oraz Paweł 
Czajkowski – znawca literatury polskiej. 
Obydwa doktoraty przyznał Uniwersytet 
Jagielloński. W gronie wyróżnionych znala-
zło się wiele kontrowersyjnych postaci, jak 
następca tronu Austro-Węgier, arcyksiążę 
Rudolf Habsburg – znany hulaka (UJ), czy 
car Bułgarii Borys III (UW). Uniwersytet 
Jagielloński tytułem doktora uhonorował 
też znakomitego niemieckiego filozofa 

Hansa-Georga Gadamera czy autora zna-
nego planu ekonomicznego dla powojen-
nej Europy – Alfreda Marshalla, i tak dalej... 
i tak dalej.
Czym powinien wyróżniać się obdaro-
wany, pominąwszy warunki, o  których 
był Pan uprzejmy wspomnieć?

Wszystko zależy od panującej na danej 
uczelni konwencji albo od obyczajów. 

W  przypadku Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza kryteria są następujące: 
przede wszystkim musimy mieć do czy-
nienia z  uznanym autorytetem nauko-
wym czy moralnym, z  indywidualnością 
wyróżniającą się konkretnymi osiągnię-
ciami, niekoniecznie na gruncie naukowym, 
która powinna jednak być w jakiś sposób 
związana z  naszą uczelnią. Wyrazistość 
danej osoby może przejawiać się również 
poprzez działania na polu kultury, sztuki, 
polityki czy poprzez działalność społeczną.

Ostateczną decyzję o nadaniu tytułu 
podejmuje Senat w  drodze głosowa-
nia, mając na uwadze, że wybrana osoba 
będzie od tej chwili kimś naszym, kimś, 
kogo tutaj inkorporujemy przez ten sym-
boliczny zabieg. 

 Pierwszy doktorat honorowy został 
przyznany w  1922 roku Marii Skłodow-

skiej-Curie. Od tego się zaczęło. Nasza pre-
kursorka radiochemii w momencie przy-
znania doktoratu była już bardzo chora, 
przyjęła, ale nie odebrała wyróżnienia 
osobiście. Warto odnotować fakt, że nie 
przyjęła doktoratu honorowego z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, ponieważ gdy wró-
ciła z Paryża, w tymże uniwersytecie odmó-
wiono jej zatrudnienia. Na liście doktorów 

Doktorat 
honoris 
causa pod 
lupą Z dziekanem Wydziału Chemii  

prof. dr. hab. Henrykiem Koroniakiem  
rozmawia Mariola Zdancewicz
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UAM jest noblistka Wisława Szym-
borska, ale i Jan Nowak-Jeziorański, 
Jest i papież Jan Paweł II, są także 
przedwojenni politycy.
Jak działa gremium, które recen-
zuje nominowanych?

Konwent Godności Honorowych, 
któremu przewodniczy rektor, składa 
się z  pięciu, siedmiu zasłużonych, 
emerytowanych profesorów. Roz-
ważają oni wniosek, odpowiadając 
sobie na pytanie, czy akurat ten kan-
dydat jest dla nas kimś ważnym oraz 
czy z nami współpracuje. Każdy etap 
wyboru odbywa się w sposób sfor-
malizowany, bo na przyznanie dokto-
ratu muszą wyrazić zgodę wszystkie 
rady wydziałów, których jest piętna-
ście. Następnie głosuje Senat, w mię-
dzyczasie wyznaczani są recenzenci 
dorobku i wskazanych zasług. W koń-
cowej fazie odbywa się kolejne głoso-
wanie Senatu i wreszcie uroczystość 
wręczenia. Całość trwa zazwyczaj 
około roku, jeżeli nie dłużej.
Brałam udział w  uroczystości, 
podczas której doktorat otrzymał 
Al Gore. Jak to jest możliwe, żeby 
ktoś się tak niestosownie zacho-
wał? Al Gore nie chciał założyć 
biretu i  powiedział, że mamy się 
pospieszyć, bo on nie ma czasu 
na celebrowanie… 

Podczas wręczania tego dok-
toratu przebywałem za granicą. Co 
do biretu, najwyraźniej dba o  fry-
zurę, co zapewne ma coś wspól-
nego z kompleksem amerykańskim. 
A tak poważnie, może to nie był naj-

bardziej trafiony doktorat. Niewyklu-
czone, że wręczono go jednej z osób, 
które nie traktują nas jak swoich 
przyjaciół.
Wróćmy do naszego najnow-
szego doktora honoris causa, prof. 
Krzysztofa Matyjaszewskiego, 
który zmienia świat. Po uroczy-
stości wzruszona zapytałam, czy 

czuje się bosko. Podobno jest kan-
dydatem do Nobla.

 Komitet Noblowski udostęp-
nia nazwiska kandydatów nomi-
nowanych do nagrody pięćdziesiąt 
lat ich po zgłoszeniu, w  związku 
z  powyższym jeżeli docierają do 
nas jakiekolwiek wiadomości, to 
w  formie przecieków. Dowiadu-
jemy się co najwyżej, przez kogo 
lub przez jaką organizację kan-
dydat został zgłoszony. Nie każdy 
może jednak wskazać swojego 
kandydata. To zadanie wypełnia 
grono osób wyznaczonych przez 
komitet. Również Polacy są często 
proszeni o zajęcie głosu w tej spra-
wie, zresztą sam byłem parę razy 
proszony o  nominowanie. Jeśli 
chodzi o  Krzysztofa, to mógłbym 
wskazać co najmniej kilka osób, 
które wybrałyby go na kandydata 
do Nobla, ale nazwiska nominują-
cych również owiane są tajemnicą, 
dlatego muszę zachować dyskre-
cję, tym bardziej że podpisywałem 
odpowiednią deklarację, zobowią-
zującą mnie do zachowania pouf-
nych wiadomości dla siebie. 
Chemia przewodzi w  tej chwili 
w doktoratach honoris causa. 

Nie, chyba nie. Proszę: jest aku-
styka, językoznawstwo, prawo, ese-
istyka, polonistyka, ekonomia, histo-
ria, matematyka – przeczytałem 
nazwy dziedzin z ostatnich lat, ale 
chemia nie wystąpiła. Dalej: litera-
tura angielska, matematyka, lite-
ratura polska, geologia, zoologia… 

Staramy się gospodarować tymi 
honorami w sposób zrównoważony. 
Gdyby jednak moja ocena się 
potwierdziła, nie byłoby to spe-
cjalnie dziwne, dlatego że chemia 
jest jedną z  najdynamiczniej roz-
wijających się nauk? 

Dziękuję, proszę to podkreślić 
i zapisać tłustym drukiem.
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Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu przyznał 
138. doktorat honoris causa. Tym 
razem obdarowany został świa-
towej sławy chemik, twórca poli-
meryzacji rodnikowej z  przenie-
sieniem atomu – prof. Krzysztof 
Matyjaszewski – zagraniczny 
członek Polskiej Akademii Nauk, 
już od kilku lat typowany przez 
serwis Thomas Reuters na przy-
szłego laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii. 

Na dorobek naukowy wyróżnio-
nego składa się przede wszystkim 
przełomowy, nie bez powodu prze-
bijający się w przemowach wygła-
szanych podczas gali wręczenia 
dyplomu oraz w  opiniach i  recen-
zjach profesorów, odkryty w 1995 
roku, proces polimeryzacji rodniko-
wej z przeniesieniem atomu, okre-
ślony jako Atom Transfer Radical 
Polymerization (ATRP), czyli najwięk-
sze od pięćdziesięciu lat osiągnięcie 
w  nauce o  polimerach, uhono-
rowane w  2015 roku prestiżową 
nagrodą Fundacji Dreyfusa. Aby sze-
rzej zobrazować ATRP, posłużmy się 
wyjaśnieniem, jakie przedstawił sam 
twórca metody: 

W  konwencjonalnej polimery-
zacji rodnikowej, która używana jest 
do syntezy niemal połowy wszyst-
kich polimerów syntetycznych, czas 
wzrostu łańcucha wynosi około jed-
nej sekundy. Dla porównania w poli-
meryzacji rodnikowej z  przeniesie-
niem atomu ATRP […] łańcuchy 
polimerowe mogą żyć dłużej aniżeli 
jeden dzień. Jest to możliwe dzięki 
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okresom chwilowego uśpienia, nawet na 
kilka sekund, które następują po jednej mili-
sekundzie aktywności. W ten sposób jedna 
sekunda aktywności rodnika rozciąga się 
jak akordeon do czasu kilku godzin z tysią-
cem przejściowych okresów uśpienia. To tak 
jakby ludzkie życie zostało wydłużone od stu 
lat aż do trzech tysięcy, pod warunkiem że 
każdy dzień aktywności byłby poprzedzony 
okresem miesięcznego uśpienia. 

Metoda prof. Matyjaszewskiego, defi-
niowana jako „szycie polimerów na miarę”, 
pozwala na projektowanie i  precyzyjne 
łączenie makrocząsteczek o różnorakich 
kształtach oraz właściwościach, na niewy-
konalne dotąd prowadzenie pro-
cesu polimeryzacji z powierzchni 
ciał stałych i biomolekuł, tj. DNA 
i RNA. Zakłada się, że polimery-
zacja rodnikowa będzie w przy-
szłości wykorzystywana w wielu 
gałęziach przemysłowych, m.in. 
w  medycynie, farmaceutyce, 
elektronice, biomedycynie czy 
w  branży kosmetycznej, cho-
ciażby do tworzenia nowej gene-
racji lakierów samochodowych, 
lepszej jakości kosmetyków 
czy sprzętu AGD. Na sukces zło-
żyło się olbrzymie zaangażowa-
nie profesora w pracę naukową, 
a o randze odkrycia świadczy nie-
wiarygodna wprost ilość poświę-
conych mu tekstów powstałych 
w  latach 1995-2015 (piętnaście 
tysięcy publikacji).

Kim jest Krzysztof Matyjaszew-
ski – syn doktora weterynarii Hen-
ryka Matyjaszewskiego, oraz Anto-
niny Matyjaszewskiej (z  domu 
Styss), zajmującej się pracą umy-
słową – który swoim fenomenal-
nym dokonaniem dał zalążek przyszłym 
rewolucjom przemysłowych oraz skierował 
kroki nie tylko specjalistów chemików, ale 
także fizyków na nowe tory badawcze? Otóż 
rodowity konstantynowianin nie poprze-
stał na uzyskaniu tytułu magistra inżyniera 
chemii ani na obronie rozprawy doktor-
skiej, poświęconej kationowej polimeryza-
cji tetrahydrofuranu, przygotowanej pod 
opieką prof. Stanisława Penczka, ponieważ 
rodzimy kraj stanowił właściwie przedpole 
do dalszych sukcesów uczonego; na ambit-
nego doktora, a przede wszystkim na jego 
dokonania, z niecierpliwością czekał wielki 
świat. Wiele powiedzą nam tak znane nazwy 
jak Uniwersytet Floryda w Gainesville, Uni-
wersytet Paryski czy Uniwersytet Carnegie 
Mellon w Pittsburghu, ale o wiele więcej 
mówią przyznane profesorowi wyróżnie-
nia, których zebrało się ponad pięćdziesiąt, 
m.in.: The Dreyfus Prize in the Chemical 
Sciences (2015), The Inaugural AkzoNobel 

North American Science Award (2013), 
Wolf Prize (2011), National Institute of 
Materials Science Japan Award (2014), Her-
mann F. Mark Award (2011), oraz liczne pol-
skie i europejskie uhonorowania profesora 
tytułem doktora honoris causa, a ponadto 
niebagatelna liczba cytowań jego prac, 
wynosząca ponad osiemdziesiąt  tysięcy, 
co oznacza, że wskaźnik Hirscha przekra-
cza sto trzydzieści. Tworzenie konsorcjów 
naukowo-przemysłowych oraz współpraca 
byłego studenta Politechniki Łódzkiej 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, 
z Centrum Badań Molekularnych i Makro-
molekularnych PAN w Łodzi, z Wydziałem 

Politechniki Łódzkiej oraz z  ponad pięć-
dziesięcioma międzynarodowymi przed-
siębiorstwami z Europy, Afryki Południowej, 
Ameryki Północnej, Japonii i Korei zaowoco-
wało pięćdziesięcioma dwoma amerykań-
skimi i 147 międzynarodowymi patentami, 
a także szesnastoma licencjami. 

Specjalista z dziedziny związków wie-
locząsteczkowych i  szeroko pojętej che-
mii, uznanej przez niego samego za dzie-
dzinę, która „pełni niezwykle ważną rolę 
w świecie nauki, umożliwia bowiem roz-
wój wielu dyscyplin”, w  niemałym stop-
niu sam wpływa na taki obrót rzeczy; 
przypomnijmy, że w  ciągu dwudziestu 
lat od obrony doktoratu Krzysztof Maty-
jaszewski miał już na koncie niemały 
dorobek naukowy – starczy wspomnieć 
rewelacyjne odkrycia dotyczące polime-
ryzacji kationowej i  syntezy polimerów 
krzemoorganicznych. 

Ogrom dokonań świadczy o  tym, że 
mamy do czynienia z wybitnym człowie-
kiem, znanym w kraju, jak i za jego grani-
cami, i mimo że głównym miejscem pracy 
profesora jest Carnegie Mellen Uniwer-
sity w Pittsburgu, gdzie objął stanowisko 
J. C. Warner Professor of Natural Scien-
ces i gdzie następnie przyznano mu tytuł 
University Professor, to, jak sam przyznaje, 
nadal czuje się przede wszystkim Polakiem. 
W  swoim przemówieniu wyraził podzię-
kowania rodzinie, w szczególności żonie, 
oraz Uniwersytetowi im. Adama Mickiewi-
cza, a także zaznaczył, że od wielu lat jest 
związany ze stolicą Wielkopolski poprzez 

świetnie układającą się współpracę 
z prof. prof. Bogdanem Marcińcem 
i Stefanem Jurgą, poświęconą pro-
blemom kontrolowanych polimery-
zacji rodnikowych. 

Wiadomość, jaką chciałbym prze-
kazać młodszym pokoleniom obec-
nym dzisiaj na tej sali, jest taka, iż 

pasja jest niezwykle potrzebna w pracy 
naukowca, bez niej nic nie jest moż-
liwe. My wszyscy powinniśmy ciężko 
pracować, działać, nieustannie próbo-
wać, nie tracić swojego, jakże cennego, 
czasu przed ekranem telewizora. Nasza 
pasja i twórcza postawa wobec życia 
mogą przynieść pozytywne zmiany 
i przekształcać nasze otoczenie, naszą 
planetę w lepsze miejsce.

Włączenie jednego z  najwy-
bitniejszych chemików świata do 
grona doktorów honoris causa jest 
dla Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza wielkim zaszczytem, tym bar-
dziej że uhonorowany uznawany jest 
za człowieka przyjaznego i  otwar-
tego na współpracę z innymi, w tym 
z  poznańską uczelnią; szczególnie 

podkreśla się jego skromność i  serdecz-
ność, a te zalety są niezmiernie ważne, co 
doskonale ujęli w swojej przemowie prof. 
dr hab. Antoni Wójcik i prof. dr hab. Henryk 
Koroniak, akcentując „[…] aktywność [pro-
fesora] wspierającą badania naukowe i roz-
wój młodych kadr w Polsce, w macierzy-
stym ośrodku łódzkim, a przede wszystkim 

– w ośrodku poznańskim. […] Dzięki panu 
profesorowi w naszych doktorantach i stu-
dentach utrwala się cenne skojarzenie osią-
gnięć naukowych światowego poziomu ze 
sposobem bycia pełnym skromności, wraż-
liwości i otwartości”. 

Bogumiła Hyla

W tekście wykorzystano materiały z publi-
kacji Christophorus Matyjaszewski. Doctor Hono-
ris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae 
Posnaniensis, seria Doktorzy honoris causa nr 62, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016. 

fot. Maciej Męczyński - ŻU

Christophorus 
Matyjaszewski
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Europejskie Konferencje Badań Ope-
racyjnych i  Systemowych odbywały się 
już w  osiemnastu krajach, w  tym roku 
po raz pierwszy konferencja miała miej-
sce w Polsce. Czy to wyróżnienie dla Poz-
nania?

Tak, ale tak naprawdę to kolejny pre-
zent poznańskiego środowiska akademic-
kiego dla naszego miasta. Kiedy staraliśmy 
się o powierzenie nam organizacji konferen-

cji, żadna z osób decydujących nie wiedziała, 
gdzie dokładnie leży Poznań i jak można się 
tu dostać. Podobnie uczestnicy. Nasze mia-
sto jest bardzo słabo promowane, jego wła-
dze i mieszkańcy nie powinni zapominać, że 
20% populacji stanowią studenci, a uczelnie 
należą do grupy największych pracodawców. 

Stolica Wielkopolski ma korzystne 
położenie geograficzne, piękne zabytki 
i wspaniałą historię, której w ogóle się nie 
eksponuje. Tu miało miejsce jedyne pol-
skie powstanie zakończone sukcesem, 

zdobyciem największego w dziejach łupu 
wojennego i początkiem naszego narodo-
wego lotnictwa; tu zaczęła się Polska. To tu 
działa się wielka historia! Wielu obcokra-
jowców słyszało o  Krakowie, o Warszawie, 
niektórzy o Gdańsku, natomiast odnośnie 
do Poznania zawsze słyszę pytanie: gdzie 
to jest? W Stanach Zjednoczonych na przy-
kład podziwia się miasteczko słynące z nie-
potwierdzonej zresztą historii o jakimś kow-

boju i wokół tej opowiastki mnożą się liczne 
atrakcje turystyczne. A  my mamy wielkie 
fakty z  polskiej historii, o  których nawet 
u nas niewiele się wie. To, że udało się zor-
ganizować EURO właśnie tutaj, jest zasługą 
bardzo silnej grupy pracowników Instytutu 
Informatyki, specjalizującej się w badaniach 
operacyjnych, kierowanej przez prof. Jana 
Węglarza – prezydenta EURO w końcu lat 90. 
Z kolei prof. Roman Słowiński jest redakto-
rem naczelnym (Co-ordinating Editor) „Euro-
pean Journal of Operational Research”, czyli 

Association 
of European 
Operational Research 
Societies (EURO) 
– Stowarzyszenie 
Europejskich 
Towarzystw Badań 
Operacyjnych 
jest regionalną 
formacją zrzeszoną 
w ramach IFORS 
(Międzynarodowej 
Federacji Towarzystw 
Badań Operacyjnych), 
założoną w roku 1975. 
Jego członkami są 
krajowe towarzystwa 
badań operacyjnych, 
wśród których 
Polskę reprezentuje 
Polskie Towarzystwo 
Badań Operacyjnych 
i Systemowych. 
Konferencje IFORS 
odbywają się co trzy 
lata, a w pozostałych 
latach organizuje 
się regionalne 
konferencje EURO. 
Dwudziesta ósma 
konferencja EURO 
odbyła się 3-6 lipca br. 
w Poznaniu i została 
zorganizowana przez 
Politechnikę Poznańską. 
Organizatorem 
technicznym były 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie.

Poznań – 
gdzie to jest?
EURO 2016
Z prorektor prof. Joanną Józefowską z Politechniki 
Poznańskiej rozmawia Mariola Zdancewicz 
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sztandarowego pisma tego stowarzyszenia, 
a prof. Błażewicz jest jego aktualnym wice-
prezydentem. Wybór Poznania na miejsce 
przeprowadzenia kolejnej – dwudziestej 
ósmej konferencji to zasługa tych właśnie 
osób. 
Poznańska Politechnika stała się euro-
pejskim centrum analizowania decyzji, 
optymalizacji i  projektów menedżer-
skich. Pani, Pani Prorektor, przewod-
niczyła Komitetowi Organizacyjnemu, 
a  Daniele Vigo Komitetowi Programo-
wemu. Jakie refleksje?

To była nie tylko promocja miasta, ale 
też świetna promocja samej Politechniki. 
Otrzymaliśmy już kilka propozycji nawiąza-
nia współpracy i wielu młodych ludzi inte-
resowało się kontynuacją u nas studiów 
na II i III stopniu, ponieważ infrastruktura 
uczelni zrobiła naprawdę dobre wrażenie. 
Daniele Vigo w jednym z wywiadów, któ-
rego udzielał lokalnemu radiu, powiedział, 
że jako pracownik najstarszego w  Euro-
pie uniwersytetu w Bolonii zazdrości nam 
takiej infrastruktury. Wiekowe uniwersy-
tety posiadają pewną tradycję, ale obec-
nie mają trudności z utrzymaniem starej 
bazy w dobrym stanie, natomiast polskie 
uczelnie w ostatnich latach, głównie dzięki 
funduszom strukturalnym, pozyskały wiele 
nowych budynków. Ogromne zalety jako 
miejsce organizacji konferencji ma kampus 
Warta – lokalizacja praktycznie w centrum 
miasta, blisko rzeki i  terenów rekreacyj-
nych wokół Malty, a przy tym z nowocze-
sną infrastrukturą – więc mógł się podo-
bać, i  z  powodzeniem pomieścił ponad 
pięćdziesiąt sesji równoległych. Najbar-
dziej obawialiśmy się tłoku, np. przy wyda-
waniu posiłków, jednak dobra organiza-
cja pozwoliła na uniknięcie kolejek. Tylko 
jedno wydarzenie – Centralny Wykład Ple-
narny, odbyło się poza uczelnią. Jedna 
z atrakcji towarzyszących – wycieczka do 
centrum logistycznego Amazon, cieszyła 
się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba 
było dwukrotnie zwiększyć liczbę dostęp-
nych miejsc, i w sumie skorzystało około 
350. osób, więc to było już ogromne przed-
sięwzięcie samo w sobie. 

Wśród prelegentów był laureat 
Nagrody Nobla.

Tak, to było bardzo ważne, że nasze 
zaproszenie zostało przyjęte przez pana 
profesora. Zaproszenia Komitetu Progra-
mowego do wystąpienia w roli spikerów 
kluczowych przyjęły również inne wybitne 
osoby, nie tylko ze środowiska akademic-
kiego, ale tak wygląda specyfika badań 
operacyjnych, czyli nauki wyrosłej z zasto-
sowań, w  której zastosowania są nadal 
główną inspiracją prowadzonych badań. 
Cieszy mnie, że wszystko poszło zgodnie 
z planem. Spodziewaliśmy się tłumów, bo 
przy pomocy miasta, w ramach programu 

„Akademicki i naukowy Poznań”, zobowią-
zaliśmy się zorganizować wykład otwarty 
dla Poznaniaków, dlatego należało go 
przeprowadzić w największej z sal – Sali 
Ziemi. Mimo że trafiliśmy na okres waka-
cji, publiczność dopisała, co potwierdzają 
zdjęcia i  filmy. Po raz pierwszy, dzięki 
współpracy z Poznańskim Centrum Super-
komputerowo-Sieciowym, wszystkie waż-
niejsze sesje transmitowano online oraz 
nagrywano, i już zostały udostępnione na 
internetowej stronie konferencji. Uczest-
nicy podziwiają wysoką jakość nagrań, 
które ich zdaniem stanowią ważny doku-
ment, jako wystąpienia o  dużej warto-
ści merytorycznej. Swoim interesującym 
wykładem prof. Aumann nieco prowoko-
wał, jeśli wziąć pod uwagę stawianie pytań 
o rzeczy najistotniejsze, odnoszące się do 
życia ludzkiego w kontekście optymalizacji. 
Taka forma prezentacji pobudza do myśle-
nia i dyskusji, które kontynuowano jeszcze 
następnego dnia w kuluarach. 
Interesujące tematy podjęli też inni 
mówcy. Rolf H. Möhring skupił się 
na optymalizacji Kanału Kilońskiego, 
podobnego problemu dotyczył wykład 
Marielle Christiansen, a  mianowicie 
planowania w  ramach transportu mor-
skiego. Jakie wnioski nasuwają się po 
takich wystąpieniach?

Trudne pytanie, dlatego że wcho-
dzimy w  obszar czysto merytoryczny. 
Przede wszystkim potwierdzenie znajduje 
teza, że badania operacyjne za pomocą 

zaawansowanych metod matematycz-
nych rozwiązują złożone problemy życia 
codziennego i prowadzą do konkretnych 
korzyści, głównie ekonomicznych, co wyni-
kało m.in. z wykładu prof. Möhringa, choć 
właściwie wszystkie 1600 referatów było 
utrzymanych w podobnym duchu.
A  jakie wystąpienie Pani uznałaby za 
najbardziej inspirujące?

To nic odkrywczego, ale wystąpienie 
prof. Aumanna, ze względu na jego nie-
konwencjonalną formę i dosyć ogólną, nie-
mal filozoficzną problematykę w nim poru-
szoną. Zresztą nie ukrywam, że wszystkich 
wystąpień nie byłam w stanie wysłuchać, 
więc może to najciekawsze mi umknęło. 
Przewidywano, że w  konferencji weź-
mie udział około 2 tys. studentów, 
badaczy i  praktyków; najwięcej z  Nie-
miec, Polski, z  Wielkiej Brytanii, a  naj-
mniej z Łotwy, Peru, Singapuru, Egiptu, 
Malezji, Malty…

Pojawiło się niemal 2 tys. gości z sie-
demdziesięciu krajów. Z  tych ostatnich 
państw prawdopodobnie po jednej oso-
bie. Dla mnie ważne jest to, że na drugim 
miejscu uplasowali się polscy badacze 

– 135 osób, to najlepszy wynik w  histo-
rii. Zwykle w konferencjach EURO bierze 
udział około trzydziestu osób z Polski. To 
też kwestia finansów. Do opłaty konferen-
cyjnej dochodzą koszty dojazdu i pobytu, 
jeśli nie są one tak wysokie, więcej osób 
młodych, zwłaszcza doktorantów i studen-
tów, może wziąć udział w spotkaniach. Jak 
istotny jest to czynnik, przekonaliśmy się, 
gdy okazało się, że wszystkie pokoje aka-
demickie zostały zajęte, przy czym cena 
za nocleg była oczywiście niższa niż ceny 
porównywalnych noclegów w  mieście. 
Czyli przyciąganie takich wydarzeń i uczo-
nych do naszego kraju ma sens, również 
dlatego że umożliwia naszej młodzieży 
bezpośrednie spotkanie z  naukowcami, 
których nazwiska znają tylko z publikacji. 
Podczas EURO 2016 nie zapomniano 
także o ofercie dla praktyków. Możliwo-
ści, jak można wnioskować z informacji, 
było niemało. 

Praktyce poświęciliśmy „Making 
an  Impact”, czyli wyróżniony podzbiór 
referatów skierowany do osób zaintereso-
wanych zastosowaniami badań operacyj-
nych, wystawę posterów i dyskusje okrą-
głego stołu. Na pewno zyskaliśmy nowe 
obszary zastosowań inspirujące do roz-
wijania nowych metod. Dobrym przykła-
dem dziedziny, gdzie wykorzystanie moż-
liwości badań operacyjnych można uznać 
za mało spodziewane, jest bioinformatyka, 
która sama dynamicznie się rozwija. Pro-
blem polega na tym, że zbudowanie mate-
matycznego modelu rozwiązania danego 
problemu wymaga dużych umiejętności: 
z  jednej strony musi opisywać sytuację 

EURO 2016
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w sposób możliwie precyzyjny, a z drugiej 
strony powinien być nieskomplikowany, 
aby umożliwić jego skuteczną analizę.
Na co postawiano największy nacisk 
przy organizacji, z  której wywiązano 
się znakomicie?

Podczas prac Komitetu Organizacyj-
nego największą wagę przykładaliśmy do 
takiego przygotowania od strony organi-
zacyjnej, żeby uczestnicy czuli się u nas 
dobrze. Za priorytet uznaliśmy ułatwie-
nie im pobytu w  Poznaniu i  na kampu-
sie, dostarczenie wszelkich niezbędnych 
informacji, zorganizowanie sesji tak, by 
osoby zainteresowane jedną tematyką 
nie musiały daleko szukać miejsca kolej-
nej sesji poświęconej podobnej proble-
matyce, oraz ułatwienie im poruszania się 
po Poznaniu, czemu służył darmowy bilet 
komunikacji miejskiej. Tu należą się podzię-
kowania Zarządowi Transportu Miejskiego, 
który umożliwił skorzystanie z tej oferty na 
bardzo przystępnych warunkach finanso-
wych. Dzięki temu uczestnicy mogli swo-
bodnie korzystać z komunikacji i odwie-
dzić znacznie więcej miejsc. Spotkałam się 
z wieloma komplementami dla miasta jako 
dobrego ośrodka akademickiego i nadal 
otrzymuję mnóstwo e-maili od osób, które 
chciałyby tu wrócić. 
Wręczono również wyróżnienia 
i  nagrody. Dlaczego wśród nagrodzo-
nych nie ma żadnego Polaka?

Do tych nagród pretendują osoby 
z trzydziestu krajów i trudno sobie wyobra-
zić, żebyśmy co roku byli wyróżniani. Co nie 
oznacza, że w ogóle nie odnosimy sukce-
sów. Laureatami Złotego Medalu są prof. 
Węglarz, prof. Słowiński i prof. Błażewicz. 
Trudno powiedzieć, czy jest w Europie inny 
ośrodek naukowy, w którym pracowałoby 
trzech medalistów. Dotąd przyznano dwa-
dzieścia kilka medali, więc trzy w Polsce 
w takim gronie to naprawdę dobry wynik. 
Również w konkursie na pracę doktorską 
mieliśmy w 2006 roku laureatkę – panią 
Martę Szachniuk, a  w  roku 2013 finali-
stę – oboje z  Instytutu Informatyki. Jury 
działa niezależnie od Komitetu Organiza-
cyjnego i nagradzanie Polaków na konfe-
rencji w Polsce byłoby czystym przypad-
kiem. Nie brakuje nam wyróżnień, uważam 
nawet, że między innymi dzięki dotychcza-
sowym osiągnięciom otrzymaliśmy możli-
wość organizacji tej konferencji. 
Ale wśród Polaków byli prelegenci?

Oczywiście, 90% uczestników przed-
stawia swoje referaty, ale niezręcznie 
byłoby obsadzać w roli autorów referatów 
zaproszonych gospodarzy. Komitet Pro-
gramowy starał się pozyskać osoby spoza 
EURO, z dużym doświadczeniem i dorob-
kiem, które rzadko pojawiają się na tego 
rodzaju wydarzeniach i nie można ich usły-
szeć, gdy wygłaszają referaty w zwykłych 

sesjach, jak np. Mauricio Resende – Prin-
cipal Research Scientist w  Amazon.com. 
Przy wyborze kluczowych prelegentów 
Komitet Programowy uwzględnił wiele 
kryteriów, niemal połowa zaproszonych 
pochodziła spoza Europy, byli wśród nich 
przedstawiciele nauki i praktyki, nie zabra-
kło kobiet. Zainteresowanie, jakim cieszyły 
się zaproszone referaty, potwierdzają traf-
ność wyboru. 
Jak Pani Profesor odbiera to, że na jed-
nym z portali internetowych przestrze-
gano, by nie mylić EURO 2016 z Mistrzo-
stwami Europy w piłce nożnej? 

Myślę, że ta zbieżność nazw, która 
wystąpiła przecież nie po raz pierwszy, nie 
przyniosła negatywnych skutków, a właści-
wie przyczyniła się do popularności wyda-
rzenia. Można powiedzieć, że ukontento-
waliśmy amatorów obu wydarzeń, gdy pod 
koniec Welcome Reception w  niedzielę 
obejrzeliśmy wspólnie jeden z  meczów 
ćwierćfinałowych. 
Po dostarczeniu dużej dawki nauki 
uczestników zaproszono do spędzenia 
wieczoru na Starym Rynku. Jakie wraże-
nie zrobiło na nich nasze miasto?

To był kapitalny pomysł. Każdy z uczest-
ników dostał bon na piwo i zakąskę wraz 
z mapą restauracji, w których mógł go zre-
alizować. Eksperyment w pełni się spraw-
dził, wszystko działało sprawnie, nawet 
w  niektórych momentach brakowało 
miejsc, ale i to goście przyjmowali z uśmie-
chem i szli do następnej restauracji. Oczy-
wiście nad wszystkim dyskretnie czuwali 
nasi wolontariusze, gotowi pomóc w poro-
zumieniu się z kelnerami lub w odnalezie-
niu wskazanego na mapie miejsca. Przy 
okazji goście zobaczyli piękne zabytkowe 
centrum i być może następnego dnia wró-
cili. Zwiedzali też inne miejsca. Kolega 
z Wielkiej Brytanii do dziś mi wypomina, 
że przeze mnie nie zdążył na sesję, tak się 
zasiedział w Muzeum Narodowym. Pomoc 
wolontariuszy zasługuje na wiele ciepłych 
słów. Dwadzieścia cztery osoby wykonały 
pracę, której spokojnie wystarczyłoby dla 
stu… I cały czas działali z uśmiechem na 
twarzy i z niezwykłą życzliwością. 

Jest szansa, że to nie ostatnie European 
Conference on Operational Research 
w Polsce?

Zdarzają się powroty, ale nie wcześniej 
niż po dwudziestu latach, więc raczej nie 
za mojej kadencji. O organizację kolejnego 
kongresu ubiegały się trzy z  trzydziestu 
towarzystw EURO. Wygrała Walencja, i tam 
spotkamy się za dwa lata.
Cel konferencji jest wielozadaniowy, 
wielowątkowy. Jak ktoś przeciętny 
może się tu odnaleźć?

To znaczące wydarzenie głównie dla 
młodych naukowców. Na pierwszej konfe-
rencji, w której uczestniczyłam, podobało 
mi się to, że w  jednym miejscu mogłam 
posłuchać referatów z  bardzo różnych 
obszarów badań operacyjnych, a znajdo-
wałam się na etapie wyboru mojej dalszej 
drogi i na etapie wyboru tematu, na któ-
rym chciałabym budować dalsze badania. 
To było doskonałe doświadczenie. Niezwy-
kle ważna jest możliwość spotkania wielu 
wybitnych osób związanych z tą dziedziną 
badań, zapraszanych z referatami plenar-
nymi, czy osobistości EURO. To są na ogół 
osoby znane z okładek książek, z tytułów 
twierdzeń czy metod, których uczymy 
się na studiach, i poznanie ich osobiście, 
posłuchanie czy spotkanie w czasie prze-
rwy kawowej stanowi ogromne przeży-
cie dla młodego człowieka. Organizatorzy 
mniejszych konferencji rzadko mogą sobie 
pozwolić na przyciągnięcie tak wielu zna-
nych nazwisk w  jednym momencie. Dla 
osób, które już od lat zajmują się bada-
niami operacyjnymi, to okazja do spotka-
nia przyjaciół z  całego świata, kontynu-
owania dyskusji czy inicjowania wspólnych 
projektów. Bardzo ważne są też wystawy, 
przede wszystkim głównych wydawnictw 
naukowych, takich jak Springer, Elsevier, 
Wiley czy Palgrave Macmillan. Można 
zapoznać się z najnowszymi propozycjami 
wydawniczymi w dziedzinie badań opera-
cyjnych i nawiązać kontakty z przedstawi-
cielami firm. 
I  za to wszystko w  imieniu redakcji 
i Poznania bardzo dziękujemy.

Bardzo dziękuję.
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IX Akademia Gitary tuż-tuż. Czym się 
będzie różniła od poprzednich festi-
wali?

Myślę, że nie będzie jakichś znaczą-
cych różnic, bo festiwal od początku ma 
jeden punkt wspólny – gitarę w roli głów-
nej. Pojawia się ona w tej najczystszej solo-
wej postaci, ale jako że to festiwal około-
gitarowy, również w towarzystwie innych 
instrumentów, zespołów czy śpiewaków. 
Tak aby każdy mógł posłuchać czegoś 
nowego. Pokazujemy różne style gitaro-
wego grania: ten najbliższy naszemu sercu, 
czyli klasyczny, ale też jazzowy, flamenco, 
rockowy i popowy. Jedynym nowym ele-
mentem jest firma Good Taste Produc-
tion, która zajmuje się produkcją festiwalu, 
znana w Poznaniu i w Wielkopolsce z orga-
nizacji koncertów alternatywnej muzyki 
rozrywkowej na wysokim poziomie.
Na otwarciu, tak jak dwa lata temu, 
razem z  Panem i  innymi muzykami 
będzie izraelski mandolinista Avi Avi-
tal. Proszę opowiedzieć o tym projekcie.

To także znacząca różnica w stosunku 
do poprzednich festiwali, bo przyzwyczaili-
śmy się do udziału w inauguracji orkiestry 
w składzie kameralnym lub symfonicznym. 
W tym roku zamierzaliśmy kontynuować tę 
tradycję, ale projekt, który chcemy zapre-
zentować – Ponte Vecchio z  udziałem 
instrumentarium orkiestrowego, straciłby 
swoją delikatność, swój kameralny cha-
rakter. A  właśnie o  ten nastrój spokoju 
i romantyzmu, który ma przenikać pieśni, 
chodzi. Duże instrumentarium zabiłoby 

to, a  instrumentarium naszego zespołu 
zostało dokładnie przemyślane, i stąd jego 
niezwykłość. Wystąpi Avi Avital, ale rów-
nież znakomity izraelski wiolonczelista 
Dávid Adorján, który na co dzień pracuje 
z Staatskapelle Berlin, a śpiewać będzie 
światowej klasy sopranistka, ulubienica 
Zubina Mehty i Davida Barenboima, zwią-

zana z Operą Wiedeńską i z innymi operami 
świata. Z Izraela pochodzi także Chen Reiss. 
Przez część roku mieszka w Tel Awiwie, 
a przez część w Wiedniu. Program spotkał 
się z ogromnym zachwytem publiczności 
na festiwalu muzyki operowej w  Heidel-
bergu. Ten zestaw dźwięków zebranych 
razem pięknie brzmi, a głos Chen Reiss jest 
po prostu zjawiskowy. Jestem przekonany, 
że weźmiemy udział w niezapomnianym 
wieczorze, i serdecznie zapraszam. 
Festiwal w  dużej mierze kojarzy się 
z happeningiem gitarowym. Tym razem 
zostawiliście go prawie na sam koniec. 
Dlaczego?

W  tym roku happening robimy we 
wrześniu, bo mamy pewność, że w  tym 
miesiącu wszystkie dzieciaki, które grają 
na gitarach albo nie grają, ale lubią ich 
brzmienie, będą już na miejscu, w Pozna-
niu, jako że zaczyna się szkoła. A to przecież 
4 września, początek nauki, i nie mają jesz-
cze zbyt wielu obowiązków, więc znajdą 
czas i chęć, aby poczuć magię przedłużo-
nych wakacji – spotkać się z nami na Sta-
rym Rynku i  spędzić tam cały dzień. Bo 
nie poprzestajemy na happeningu, który 
poprowadzi bardzo dobry polski wokalista 
i gitarzysta Krzysztof Zalewski – a jestem 
przekonany, że zrobi to świetnie – ale 
zaplanowaliśmy różne inne koncerty, więc 
wyniknie z tego coś fajnego.
Co wpłynęło na wybór przeboju The 
Cash – „Should I Stay or Should I Go”? 

Rozmawialiśmy na ten temat w grupie. 
Zawsze zależy nam na wyborze piosenki, 

którą wszyscy znają i której zagranie nie 
jest zbyt skomplikowane. Musi był łatwa, 
rytmiczna, a chwyty proste, możliwe do 
zagrania dla każdego, kto miał coś wspól-
nego z  gitarą, ale też dla tych, którzy 
mimo nieznajomości nut, kojarzą pio-
senkę, bo wówczas szybko nauczą się cho-
ciaż wystukać jej rytm, uderzając w struny. 
Zachęcam wszystkich, bo znamy historie 
ludzi, którzy nie potrafili zagrać ani jed-
nej nuty, ale przychodzili na nasze hap-
peningi i  zauroczeni magią wspólnego 
muzykowania oraz ilością ludzi z gitarami 
u boku zakochali się w tym instrumencie 
i postanowili po wakacjach zacząć uczyć 
się na nim grać, co jest dla nas wielką 
radością. 
Jednym z  najbardziej oczekiwanych 
koncertów festiwalu jest jak zawsze 
koncert flamenco. Jaka jest pozycja 
Niño de Pury w świecie flamenco?

Kiedyś żartowałem, że z gitarzystów 
klasycznych pokazaliśmy wszystkich naj-
lepszych. Lista się skończyła, więc zabra-
liśmy się za gitarzystów flamenco. Zapro-
siliśmy już dwóch największych - Gerardo 
Núñeza rok temu i dwa lata temu Vicente 
Amigo. Zostało nam jeszcze trzech: Niño 
de Pura, Tomatito i Cavani Suarez. Pierw-
szy z nich uchodzi za najszybszego i naj-
sprawniejszego technika w tej piątce. Prze-
konamy się. Zaczęliśmy od de Pury, dlatego 
że przyjeżdża ze spektakularnym projek-
tem, w którym weźmie udział wielu ludzi. 
Będzie to największy koncert flamenco, 
jaki do tej pory organizowaliśmy. Nigdy nie 
słyszałem na żywo Niño de Pury, więc sam 
jestem ciekaw, jak jego występ spodoba 
się poznańskiej publiczności. Pamiętam, 
że koncerty flamenco zawsze wzbudzały 
wielkie emocje i kończyły się owacjami na 
stojąco oraz okrzykami. Mam nadzieję, że 
ta niezwykła atmosfera udzieli się publicz-
ności po raz kolejny. 

Gitara w roli 
głównej
Z Łukaszem Kuropaczewskim, gitarzystą, dyrektorem artystycznym 
festiwalu Akademia Gitary, rozmawia Marek Zaradniak
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Jedną z  niespodzianek będzie koncert 
Doroty Miśkiewicz i  zespołu Narciarze 
z Markiem Napiórkowskim.

Marek Napiórkowski to przesympa-
tyczny facet, zaprzyjaźniony z  naszym 
festiwalem. Grał koncerty, prowadził kurs 
w  Jarocinie, a  jego zajęcia z  improwi-
zacji cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem. Wieczorami spotykał się z młodzieżą 
w mniejszych grupach, ale spotykaliśmy się 
też wszyscy w hotelu, w sali konferencyjnej, 
i jamowaliśmy do rana. Nie trzeba go było 

dwa razy prosić, aby chwycił gitarę i impro-
wizował. Wszystkie piosenki grał z rękawa, 
atmosfera była fantastyczna. Marek swoim 
nazwiskiem zawsze firmuje projekty na 
najwyższym poziomie, więc nie zastana-
wialiśmy się ani chwili. Jego projekt bar-
dzo nam się spodobał. Występuje w nim 
moja ulubiona, prawdziwie jazzowa woka-
listka Dorota Miśkiewicz. Jako jedna z nie-
wielu polskich wokalistek za każdym razem 
śpiewa perfekcyjnie i nie jest tylko i wyłącz-
nie kolejną postacią z ruchu amatorskiego, 
ale prawdziwym wykształconym muzy-
kiem – ukończyła skrzypce na Uniwersyte-
cie Muzycznym w Warszawie. Kiedyś u nas, 
podczas kolacji w Puszczykowie, pokaza-
łem jej nuty utworu Pendereckiego, nad 
którym właśnie pracowałem, a ona a vista 
zaśpiewała cały temat z pierwszej linii. To 

był znak, że mam do czynienia z  wyso-
kiej klasy artystką, więc cieszę się, że u nas 
wystąpi. 
Wspomniał Pan, że Marek rok temu 
prowadził Kurs Mistrzowski. A jak zapo-
wiada się tegoroczny kurs? 

Myślę, że będzie najlepszy w  histo-
rii, ponieważ udało się nam zaprosić czo-
łówkę najważniejszych pedagogów gitary 
klasycznej z Europy. Wielu z nich bywało 
u nas wcześniej, ale pojedynczo. W Mozar-
teum w Salzburgu wykłada Marco Tamayo, 

w Konserwatorium Paryskim Judicaël Per-
roy, a  Weimarze Thomas Müller-Pering. 
Dla młodych ludzi spotkanie ich wszyst-
kich w jednym tygodniu to niesamowita 
gratka. Jednocześnie Aleksander Nowak 
będzie prowadził zajęcia z podstaw kom-
pozycji, które w zeszłym roku cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i  budziły 
zachwyt wśród uczestników, którzy pytali, 
czy w następnym roku też odbędą się takie 
zajęcia, i podkreślali, że wiele się nauczyli. 
Na zakończenie powstał krótki utwór, napi-
sany przez wszystkich uczestników pod 
czujnym okiem Aleksandra Nowaka. 
Jaka jest pozycja Akademii Gitary po 
dziewięciu latach?

Może nie mnie to oceniać. Nie chciał-
bym, żeby moje słowa zabrzmiały nie-
zbyt skromnie. Mogę tylko powiedzieć, że 

w każdym miesiącu dostaję kilka e-maili 
z propozycjami artystów z całego świata, 
którzy chcieliby u nas wystąpić. Wszyscy 
wiedzą, że festiwal istnieje od wielu lat 
i w świecie gitarowym jest jednym z naj-
ważniejszych. Nie znam drugiego, pod-
czas którego odbywałoby się czterdzieści 
koncertów w ciągu jednego miesiąca. Inne 
festiwale gitarowe zazwyczaj trwają od 
tygodnia do dziesięciu dni i prezentuje się 
na nich jeden lub dwa koncerty dziennie. 
U nas jest ich zdecydowanie więcej, więc 

możemy być zadowoleni z wysokiej pozy-
cji festiwalu.
Za rok jubileusz. Myślicie już o nim?

Oczywiście, w dużej części został już 
artystycznie zaplanowany. Jeszcze nie 
jesteśmy w 100% pewni co do inaugura-
cji. Chcemy pokazać coś spektakularnego, 
coś, co będzie domykać klamrą te dziesięć 
lat i postawi kropkę nad i. Pomysły są różne. 
Nie możemy się zdecydować na konkretną 
wersję, więc na razie pozostawiam to 
w tajemnicy. Jesteśmy dumni, że Akade-
mia Gitary trwa i oby trwała przez kolejne 
lata. To też zasługa ekipy – fantastycznych, 
ciepłych ludzi, dla których codzienna praca, 
od rana do późnych godzin wieczornych, 
jest przyjemnością. Tworzą niezwykłą 
atmosferę. Mieć ich w biurze organizacyj-
nym to wielkie szczęście. 

Z Łukaszem Kuropaczewskim, gitarzystą, dyrektorem artystycznym 
festiwalu Akademia Gitary, rozmawia Marek Zaradniak
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Z okazji 60-lecia Teatru Muzycz-
nego w  Poznaniu, którego działal-
ność zapoczątkowało wystawie-
nie 20 maja 1956 roku operetki 
Wiktoria i jej huzar Paula Abrahama, 
26 czerwca w  Auli UAM odbył się 
Koncert Jubileuszowy. W pierwszej 
części widowiska przypomniano 
przeboje z  tak znanych spektakli 
jak Skrzypek na dachu, My fair lady, 
Dziękuję Ci, Ewo, Skrzydlaty kocha-
nek, natomiast w  części drugiej 
zaprezentowano przeboje z wysta-
wianych na deskach poznańskiego 
teatru musicali, które w przeszłości 
odniosły wielki sukces, nie zabrakło 
tytułów takich jak: Phantom, Jekyll & 
Hyde, Evita czy Jesus Christ Superstar.

Koncert w  reżyserii Mariu-
sza Napierały, prowadzony przez 
Lilianę Skibińską, wraz z  gośćmi, 
m.in. z  Przemysławem Kieliszew-
skim, Piotrem Deptuchem i Jarosła-
wem Patyckim, z muzyką w wyko-
naniu Orkiestry Teatru Muzycznego 
pod batutą Agnieszki Nagórki 
(część operetkowa), Piotra Deptu-
cha (część musicalowa) oraz Rafała 
Renza, uświetnił występ solistów: 
Anny Lasoty, Joanny Horodko, 

A wszystko 
zaczęło się od 
Wiktorii i jej 
huzara…
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Agnieszki Wawrzyniak, Seweryna Wie-
czorka, Huberta Zapióra czy Włodzimierza 
Kalemby, zespołu i tancerzy teatru, dzieci, 
które wzięły udział w spektaklu Dookoła 
karuzeli, czyli dziecko potrafi, oraz zapro-
szonych gości. 

Podczas koncertu, będącego jedno-
cześnie zwieńczeniem sezonu 2015/2016, 
nie obyło się bez podziękowań obecnym, 
jak i byłym pracownikom teatru. Miłą nie-
spodziankę stanowiły wręczone Medale 
Gloria Artis i odznaczenia przyznane przez 
wojewodę, starostę oraz przez Towarzy-
stwo im. Hipolita Cegielskiego. O  jubile-
uszu Teatru Muzycznego nie zapomnieli 
przedstawiciele Teatru Polskiego, Teatru 
Nowego, Teatru Wielkiego i  Polskiego 
Teatru Tańca, jak również m.in. wrocław-
skiego Teatru Capitol i  warszawskiego 
Teatru Roma, śląc serdeczne życzenia. Nie 
zabrakło okazji do wspomnień i wzruszeń. 

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Wojewoda Wiel-
kopolski Zbigniew Hoffmann, Prezydent 
Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prze-
wodniczący Rady Miasta Poznania Grze-
gorz Ganowicz, a także Rektor Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. 
Bronisław Marciniak. 

red.

Fot. Piotr Pasieczny / FOTOBUENOe
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Wydarzeniem jesieni jest z  pewno-
ścią jedyny w  Polsce koncert genialnej 
i charyzmatycznej wokalistki Lizz Wright. 
Niezwykle zdolna amerykańska pieśniarka 
to dzisiaj symbol pokoleniowej zmiany, 
jaka dokonuje się w  wokalnej muzyce 
jazzowej. 

Wielkie i legendarne śpiewaczki od Billie 
Holiday, Niny Simone po Ellę Fitzgerald 
i  Bessie Smith – rekomenduje pieśniarkę 
Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu - ustą-
piły niegdyś miejsca równie wspaniałym 
gwiazdom, takim jak Dee Dee Bridgewater, 
Cassandra Wilson czy Dianne Reeves, ale 
teraz świat jazzowej wokalistyki należy do 
pokolenia młodych, wschodzących artystek, 
dla których śpiewanie jazzu jest naturalną 
konsekwencją fascynacji bluesem, gospel, 
muzyką soul czy wręcz folkowymi zaśpie-
wami prowincjonalnej Ameryki oraz inspi-
racjami czerpanymi z  egzotycznej muzyki 
etnicznej. Korzenie muzyki i  sztuki wokal-
nej Lizz Wright są odniesieniem do tego, 
czym fascynuje się i  czym kulturowo prze-
nika czarna społeczność amerykańskiego 
Południa. Rozkołysany soul, rhythm and 
blues, melancholia bluesa, impresyjność 
jazzu i  tradycja gospel zbudowały wrażli-
wość Lizz Wright. Córka pastora z  prowin-
cjonalnej Georgii najlepszą naukę odebrała, 
wtapiając się we własną kulturę i muzyczny 
obyczaj. Jako młoda dziewczyna wraz ze 
swoją rodziną i bliskimi śpiewała w chórach 
na całym Południu USA. Jako solistka bra-
wurowo zadebiutowała, występując w serii 

koncertów poświęconych pamięci jej wiel-
kiej mentorki – Billie Holiday. 

Może właśnie stąd wzięła się ogromna 
żarliwość jej sztuki wokalnej, zbudowanej 
na solidnych gospel-jazzowych podsta-
wach i artystycznej konsekwencji.

Pierwsze dwa albumy artystki – Salt 
i  Dreaming Wide Awake, zrealizowane 
z  uznanymi jazzmanami (m.in. z  Billem 
Frisellem, Chrisem Potterem, Danilo 
Pérezem), wzbudziły ogromne emocje 
wśród słuchaczy. Towarzyszące im kon-
certy stały się wielkim triumfem młodej 
wokalistki, a recenzent prestiżowego „The 
Wall Street Journal” określił jej głos mia-
nem „zmysłowego i  rozważnego”. Z taką 
rekomendacją Lizz Wright nagrała kolejny 
album The Orchard. Album ten CBS News 
Sunday Morning określił jako „jeden 
z najlepszych albumów 2008 roku” a „Los 
Angeles Times” – „przełomem artystycz-
nym w karierze Wright, której zmysłowa, 
matowa barwa głosu, znalazła w  końcu 
swoje właściwe miejsce”. Fellowship to 
kolejny album, który Lizz Wright konse-
kwentnie zapełnia tradycyjnymi nagra-
niami gospel oraz utrzymanymi w podob-
nym nastroju własnymi kompozycjami. 
Wielkim sukcesem okazał się projekt Four 
Women: Tribute to Nina Simone, który 
Lizz Wright zre-
alizowała wraz 
z Angélique Kidjo, 
L i s ą  S i m o n e 
i Dianne Reeves.

Fascynowała mnie głównie współczesna 
muzyka gospel, która rzeczywiście miała 
w sobie odcienie bluesa, rhythm and bluesa 
oraz jazzu – powiedziała artystka w  roz-
mowie z Agnieszką Antoniewską dla „Jazz 
Forum”. – I czuję się z tymi wszystkimi gatun-
kami po trosze związana. Chciałam jednak 
uciec od obowiązku definiowania siebie 
przez pomysły innych. Chciałam sama sie-
bie wymyślić. Dotrzeć do tego, czego ocze-
kuję od swojej muzyki. Zadawać sobie pyta-
nia. I powoli szukać na nie odpowiedzi. Ale 
nie na siłę. Zaczęłam mieszać te wszystkie 
gatunki, bo to mi najbardziej odpowiada. 
Nie chcę żadnych etykietek. Jestem woka-
listką i autorką piosenek. Teraz to ja wybie-
ram projekty, w które chcę się angażować. 
Nie jestem już tak bardzo uwikłana w moją 
osobistą historię. Muzyka i  jej Dusza są sil-
niejsze ode mnie.

Najnowszy album Lizz Wright  nosi 
znamienny tytuł Freedom & Surrender. 
Tym razem wokalistka proponuje rozko-
łysany soul, rhythm and blues, melancho-
lię bluesa, impresyjność jazzu i  tradycję 
gospel. Nie stroni od jazzu, improwiza-
cji, stylistyki folku, bluesa i country, sięga 
ochoczo po standardy. Taki właśnie pro-
gram charyzmatyczna wokalistka przed-
stawi na jedynym koncercie w Polsce.

Era Jazzu – Lizz Wright: Aquanet Jazz Gala
Poznań: Centrum Kongresowe UM
7 listopad 2016, godz. 20.00
Bilety (100-160 zł): ticketpro.pl oraz bilety24.pl 
Więcej: www.jazz.pl

Lizz Wright 
gwiazdą jesiennej 
Ery Jazzu
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Nazywanie jest władzą boską; rzeczy 
nienazwane nie istnieją, więc wywołanie 
nowego, a  zwłaszcza głośnego tematu, 
ma w sobie coś z działania boskiego. Ini-
cjator i  pierwsi komentatorzy wywołują 
i ustawiają wokół tematu debatę publiczną, 
która następnie toczy się już konformi-
stycznie – wytyczonym traktem. Publicy-
sta, który ma okazję wprowadzić temat 
w  obieg informacyjny, spija najwięcej 
śmietanki. Wszyscy podejmujący po nim 
temat łechcą ego, każdorazowo wskazując, 
że on „jako pierwszy napisał...”. Publicystyka 
to odmiana show-biznesu, gdzie najważ-
niejszym celem jest zwrócenie na siebie 
uwagi publiki, zain-
teresowanie sobą 
choćby na chwilę. 

Zajmowanie się 
teraz, po dobrych 
kilku tygodniach, 
sześćdziesiątą rocz-
nicą poznańskiego 
Czerwca ’56 wydaje 
się kompletnie bez 
sensu, no bo niby 
wszystko, co było 
do powiedzenia 
i pokazania, zostało 
już powiedziane 
i  pokazane. Tym-
czasem jest raczej 
tak, że wyczerpany 
został powód, by 
epatować publikę 

„nowościami”, miesz-
czącymi się w głów-
nym nurcie opowie-
ści o  Czerwcu ’56 

– nowościami, które są w stanie zaintere-
sować szerokie grono odbiorców. To, co 
osobne i szczególne albo odrębne lub nie-
pokorne, mogło znaleźć dla siebie miejsce 
niekoniecznie w tym głównym nurcie. 

Dla mnie poznański Czerwiec ’56 ma 
spore znaczenie sentymentalne, osobiste, 
a mógł mieć dla mojego życia znaczenie 
kategoryczne. Wtedy, dla jakiegoś innego 
wymiaru, byłby wydarzeniem najważniej-
szym, bo finalnym. 

W  czerwcu 1956 roku byłem bar-
dzo małym dzieckiem, miałem dzie-
więć miesięcy. Na podstawie przydziału 

z kwaterunku zajmowaliśmy z rodzicami 
(byłem jeszcze jedynakiem) jeden pokój 
w  dużym mieszczańskim mieszkaniu. 
W  kilku pozostałych pokojach kwatero-
wały inne rodziny; kuchnia i łazienka z ubi-
kacją były wspólne. Mieszkanie mieściło 
się na drugim piętrze secesyjnej kamie-
nicy, na poznańskich Jeżycach, przy ulicy 
Jana Kochanowskiego, w miejscu wówczas 
złowrogim, bo kilka kamienic od siedziby 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. 

Kiedy 28 czerwca wybuchł społeczny 
bunt robotników, „nasza” kamienica znala-
zła się w samym centrum walk i strzelaniny 

– leżący „po sąsiedzku” Urząd Bezpieczeń-

stwa był ostrzeliwany przez mieszkańców, 
którzy zdobyli broń we wcześniej opanowa-
nym przez nich więzieniu na ul. Młyńskiej – 
chodziły plotki, że zostali tam uwięzieni 
delegaci robotników. Według obecnych 
dowodów ogień najpierw otworzyła bez-
pieka, a  uzbrojeni protestujący zareago-
wali na ten atak. Później w rejonie pojawiło 
się wojsko z czołgami, także ostrzeliwujące 
okolicę. Strzały padały zresztą z  różnych 
stron, także od Zamku, i nie tylko. 

Według rodzinnego przekazu leżałem 
w łóżeczku, na wprost okna wychodzącego 
na ulicę Jana Kochanowskiego. W pewnym 

momencie po szybach poszła seria z kara-
binu maszynowego. Kule uderzyły w ścianę 
metr nade mną… Rodzice porwali mnie na 
ręce i schronili się w pomieszczeniach, któ-
rych okna wychodziły na podwórze. Trochę 
niżej i byłbym najmłodszą ofiarą poznań-
skiego Czerwca 1956. 

Nie bardzo jestem w  stanie zweryfi-
kować dziś tej historii. Rodzice dawno nie 
żyją, innych świadków nie znam, zresztą 

– skoro przeżyłem, to o  co chodzi? Gdy-
bym zginął (poległ...?) to temat byłby jak 
najbardziej do rzeczy. Czy groziłby mi los 

„bohatera” Czerwca ’56? Czy miałbym swoją 
ulicę i szkołę imienia Lecha M.? Pomnik na 

wzór Małego Powstańca? Czy i ewentual-
nie jak długo trwałyby poszukiwania bez-
pośredniego „zabójcy”? Może, ze względu 
na politycznie bardzo destrukcyjną dra-
styczność mojego hipotetycznego „pole-
gnięcia”, reżim znalazłby kozła ofiarnego 
i ktoś, winny lub nie, zapłaciłby za mnie 
głową? I nie do końca serio – czy nie powi-
nienem, jako że wciąż jeszcze jednak żyję, 
przystąpić do którejś z licznych organiza-
cji kombatantów Czerwca ’56? Albo zało-
żyć następną organizację, własną? 

„Mój” przypadek poniekąd potwierdza 
to, co mawiał mój ojciec, rzadko, bo rzadko, 

Przeżyć Czerwiec ’56 
w Poznaniu Lech Mergler

Okładka (fragment) komiksu ,,1956: Poznański Czerwiec"; © Zin Zin Press/komiksynazamowienie.pl/Krzysztof Wyrzykowski
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że bohaterowie nie żyją, a najczęściej zostali nimi, bo za 
bardzo wyrywali się do przodu. Ci za bardzo z tyłu też 
nie żyją, bo dostali w plecy od swoich, za maruderstwo. 
Moje utrwalone przekonanie, że na masową skalę lepsi 
żywi podatnicy niż martwi bohaterowie i ofiary wojny, 
ma, być może, źródło w ojcowskich, postwojennych 
refleksjach. Ojciec dużo o wojnie nie mówił, tamto poko-
lenie dobrze wiedziało, że za gadulstwo można było 
zapłacić więzieniem. A dzieci bez kontroli powtarzają to, 
co zasłyszane w domu, w szkole, na podwórku. Stalin 
umarł ledwie trzy lata przed Czerwcem ’56, ale system 
przez niego zaprowadzony wciąż jeszcze trwał i funkcjo-
nował, choć coraz wolniej i mniej sprawnie. Represje po 
poznańskim buncie mieściły się w stalinowskich „stan-
dardach” i miały zastraszyć ludzi na lata. 

Ojciec z rzadka wspominając Czerwiec ’56, wskazał 
wątek słabo chyba rozpoznany i nienazwany. W „naszej” 
kamienicy mieszkał milicjant. Ojciec mówił, że gdy na 
ulicy trwała zawierucha, milicjant włamał się do sklepu 
znajdującego się na parterze i wynosił z niego workami 
cukier, mąkę (wtedy sprzedawano na wagę) i inne dobra 
żywnościowe. Nikt mu się nie przeciwstawił, bo stano-
wił władzę i wszyscy się bali. Ile było takich przypad-
ków – sytuacji w mieście, że udziałowcy aparatu represji 
albo zwykłe bandziory skorzystały z walk i chaosu, żeby 
łupić sklepy albo i zwykłych mieszkańców? W pokoleniu 
mojego ojca wszyscy mężczyźni noszący nasze rodowe 
nazwisko, ale także niektóre kobiety, walczyli w Armii 
Krajowej, niektórzy, w tym ojciec, przeszli z frontem aż 
do Berlina. Wiedzieli, co to śmierć, lęk, walka i potra-
fili sobie z tym radzić. Dla nich dzisiejsze traktowanie 
symboli takich jak kotwica Polski Walczącej albo opa-
ska powstańcza – jak ozdobnych gadżetów – to świę-
tokradztwo. Kiedyś to mogło bardzo dużo kosztować... 

Sporą naiwnością jest oczekiwanie, że w warunkach 
tak zdecydowanej walki politycznej jak obecnie rocznica 
Czerwca ’56, rocznica bardzo polityczna, może ona nie 
być wykorzystana politycznie. Każda taka okoliczność 
historyczno-patriotyczna jest jak szachownica, na której 
uczestnicy politycznej konfrontacji rozstawiają własne 
pionki i figury, żeby rozegrać swoją partię. Jeśli nie, to 
zrobi to polityczny przeciwnik. Niestety. Takie są realia, 
demokracja to nie ustrój liryczny. 

I wydaje mi się nierzetelne i nadmiarowe formato-
wanie buntu poznańskich robotników jako kolejnego 
powstania narodowego, w  tym przypadku antyko-
munistycznego. Obecnie zapanowały takie niebywałe 
wyobrażenia, że jak nie jesteś „powstańcem”, to w ogóle 
nie ma wartości to, czego dokonałeś. Bez powstania nie 
ma patriotyzmu ani patrioty. A przecież poznański Czer-
wiec 1956 roku to był przede wszystkim bunt poznań-
skich robotników z zakładów H. Cegielskiego (wtedy im. 
J. Stalina) i ZNTK (Zakładów Naprawczych Taboru Kole-
jowego) oraz innych – przeciwko podłym i coraz gor-
szym warunkom pracy i płacy. Oraz życia. Niemal ćwierć 
wieku później w Gdańsku podpisano dwadzieścia jeden 
Porozumień Sierpniowych, w ogromnej części także 
dotyczących warunków życia i pracy... Historia zatoczyła 
koło, ale do tyłu – porozumienia są wciąż aktualne, czyli 
do realizacji, a zakładów, z których robotnicy protesto-
wali w  1956 roku, już w większości nie ma. 

Ilustracja (fragment) komiksu ,,1956: Poznański Czerwiec"; ©Zin 
Zin Press/komiksynazamowienie.pl/Jacek Michalski

34





Łódź
Fabryczna

25 lat

www.opal.com.pl


