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Te dwie płyty po 
raz pierwszy jeszcze w 
wersjach winylowych 
ukazały się w 1972 roku. 
Czesław Niemen nagrał 
je z muzykami słyn-
nej później grupy SBB 

– Józefem Skrzekiem, 
Anthimosem Apo -
stolisem i Jerzym Pio-
trowskim oraz dwoma 
renomowanymi jazz-
manami z kręgu awan-
gardy - nieżyjącym już 
dziś trębaczem Andrze-
jem Przybielskim oraz 
kontrabasistą Helmu-
tem Nadolskim. Teraz 
ukazują się zremaste-

rowane, odświeżone, odnowione wydane jako jednolite wydawnictwo. 
Pierwszy krążek otwiera suita Helmuta Nadolskiego „Requiem dla Van 
Gogha”. Jest tutaj także skomponowany przez Czesława Niemena do 
wiersza Cypriana Norwida „Sariusz” oraz kompozycja zbiorowa zespołu 

„Inicjały”. Drugą płytę otwiera utwór „Marionetki” również do wiersza Nor-
wida. Jej tytuł stanowił nieoficjalny tytuł albumu. Potem nieco dłuższa 
kompozycja Niemena do wiersza Jarosława Iwaszkiewicza „Piosenka 
dla zmarłej”. Dalej skomponowany do tekstu Leszka Aleksandra Moczul-
skiego utwór Józefa Skrzeka „Z pierwszych ważniejszych odkryć”, „Pta-
szek” skomponowany przez Niemena do wiersza Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej i wreszcie „Com uczynił” utwór skomponowany przez 
Niemena do wiersza Bolesława Leśmiana. Stanowił on ścieżkę dźwię-
kową do filmu Janusza Kondratiuka „Dziewczyny do wzięcia”. Całość to 
niezwykły konglomerat rocka, jazzu i muzyki aleatorycznej. Niezwykły 
jest nie tylko odświeżony dźwięk, ale także opis płyty. Teraz dopiero z 
opisu można się dowiedzieć, że w „Ptaszku” Niemen grał wyłącznie na 
lutni. Nie było tej informacji w opisie oryginalnym z roku 1972. Czyżby 
wtedy istniał cenzorski zapis na nazwę lutnia? 

Anna Treter 
To ja

Anna Treter 
to od lat woka-
listka świętującej 
w tym roku swe 
40-lecie grupy Pod 
Budą. Jej charakte-
rystyczny głos daje 
się łatwo rozpoznać. 
Ale oprócz nagrań 
z tym zespołem 
dokonuje ona też 
nagrań solowych z 
własną grupą. Ten 
podwójny album 
zawiera 34 kompo-
zycje spośród tych, 
które nagrywała ze swoim zespołem jak i tych, które nagrywała z grupa 
Pod Buda. Wszystkie je łączy postać Jana Hnatowicza, który towarzy-
szy Annie jako kompozytor, gitarzysta, autor tekstów i towarzysz życia. 
Album rozpoczyna dedykowana jemu piosenka „Na letni wiatr”. A potem 
pojawiają się takie szlagiery jak „Gdy mnie kochać przestaniesz”, „Pio-
senka na szary dzień”, „Blues o starych sąsiadach”, „Wywar z przywar” czy 

„Na południe”. Nic tylko słuchać i powspominać. A ciekawe, niebanalne 
aranżacje sprawiają, że słuchając tych utworów nie można się nudzić.
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Diana Krall  
Turn Up The Quiet 

Pianistka i wokalistka Diana Krall powraca albumem „Turn Up The 
Quiet”. To zarazem jej powrót do jazzu i standardów amerykańskich, a 
także do współpracy z producentem Tommy Lipumą. Diana Krall jest 
jedyną światową 
ar tystk ą,  której 
udało się umieścić 
aż 8 albumów na 
szczycie prestiżo-
wej listy płyt jazzo-
wych magazynu 
Billboard. Te znako-
mite albumy przy-
niosły jej aż pięć 
nagród Grammy, 
osiem nagród Juno 
Awards oraz dzie-
więć złotych, trzy 
platynowe i siedem 
multiplatynowych 
płyt na całym świe-
cie. Unikalny talent 
artystki sprawia, że 
jest ona dziś jedną 
z najbardziej rozpo-
znawalnych gwiazd 
muzyki na świecie. 
Ten krążek zawiera m.in. jej interpretacje tak znanych standardów jak 

„Night and Day” Cole Portera, Blue Skies Irvinga Berlina czy „No Moon at 
All” Redda Evansa i Davida A. Manna.  Artystce towarzyszy cała plejada 
wybornych instrumentalistów wspomnijmy choćby basistę Christiana Mc 
Bride’a czy gitarzystę Russella Melone. I tylko można żałować, że na świa-
towej trasie koncertowej 2017/2018 nie ma żadnego miasta w  

Polsce. Jest natomiast czeskie Brno. Nie pozostaje nic jak tylko włą-
czyć płytę i posłuchać, albo wybrać się na któryś z europejskich koncertów. 

Adam Bałdych i Helge Lien Trio 
Brothers 

„Brothers” to drugi album nagrany przez czołowego polskiego, mło-
dego skrzypka jazzowego Adama Bałdycha i norweskiej Helge Lien Trio. 
Gościem specjalnym na tym krążku jest jeden z czołowych norweskich 
saksofonistów Tore Brunborg. Większość utworów to kompozycje Adama 
Bałdycha. Zestaw ten uzupełnia jedna z najbardziej lubianych kompozy-
cji Leonarda Cohena „Hallelujah”. Płyta jest hołdem dla zmarłego w ubie-
głym roku brata Adama Bałdycha. Jego śmierć skrzypek niezwykle przeżył.   

Początek płyty to „Prelude”. Podobać się mogą nostalgiczne skrzypce, 
z którymi muzyczny dia-
log prowadzi fortepian. 

„Elegy’ rozpoczyna się od 
niezwykle energetycz-
nej  perkusji, z którą dia-
loguje fortepian.  Słychać 
też dostojnie brzmiące 
skrzypce jak również 
nieco figlarny saksofon. 
W utworze tytułowym 
zachwycić może współ-
brzmienie saksofonu 
i skrzypiec oraz poja-
wiający się jakby pod-
skórnie kontrabas. Zna-
komita płyta, po którą 
jestem przekonany się-
gną nie tylko sympatycy 
skrzypiec.
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Panie Rektorze, pod koniec każdego 
roku akademickiego prorektorzy ds. 
kształcenia tradycyjnie spotykają się, 
by wymienić się doświadczeniami, 
przedyskutować problemy. O  czym 
mówiono w tym roku? 

Wszyscy prorektorzy spotykają się 
w swoich gremiach nie tylko pod koniec 
semestru letniego, ale kilka razy do roku. 
Co najmniej trzy, cztery razy w  roku 
odbywa się Konferencja Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych. Poruszamy na 
niej różne tematy. Ostatnio koncentrowali-
śmy się na spotkaniach dyskusyjnych doty-
czących ewentualnych założeń do nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym. Jej wersja 
ministerialna ma zostać ogłoszona przez 
wicepremiera 19-20  września podczas 
Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Prorektorzy ds. kształcenia czy stu-
denckich często debatują nad jakością 
kształcenia, rolą Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej, nad sprawami związanymi z walką 
z  plagiatami. Poruszają nierozwiązaną 
nadal kwestię, czy studia powinny być 
jednolite czy dwustopniowe. O podziale 
mówiło się podczas procesu bolońskiego 
i dokonano go kilka lat temu, ale nie wszy-
scy są zadowoleni. To trudne tematy, ale 
rozwiązywane globalnie i mam nadzieję, 
że w sumie zmierza to do dobrego końca. 

Prorektorzy ds. nauki zawsze koncen-
trują się na sprawach naszych agencji, np. 
na próbach wnioskowania o  finansowa-
nie badań naukowych zarówno ze źródeł 
europejskich, jak i z naszych dwóch głów-
nych źródeł lokalnych, czyli z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju i z Narodowego 
Centrum Nauki. Zawsze trzeba podkre-
ślać, że na naukę w  Polsce jest o  wiele 
za mało pieniędzy, jeśli się myśli o silnej 
współpracy z  przemysłem w  przełoże-
niu na wyniki naukowe, późniejsze efekty 
i o prawdziwych innowacjach, zwłaszcza 
tych, które dotyczą nauk technicznych, 
w tym nauk Politechniki Poznańskiej, bo 
one przekładają się na gospodarkę w spo-
sób bezpośredni. Przy słabej gospodarce 
wszystko jest słabiej finansowane, dla-
tego misją szczególną uczelni technicz-
nych jest jej wspieranie i  dlatego burzę 

się, że w beznamiętny sposób 
rzuca się jeden algorytm finan-
sowania uczelni, także szkół, 
które w tej chwili nie produkują 
bezrobotnych, ale potrzebnych 
dla wsparcia gospodarki inży-
nierów, czyli ludzi pracujących 
w wyuczonych zawodach, a nie 
w  wybranych z  konieczności 
i wszystkich razem wrzuca się 
do tego samego garnka. I  ni 
stąd, ni zowąd nie finansuje się części 
studentów, bo na większości politechnik 
liczba uczących się przypadających na 
pracowników naukowo-dydaktycznych 
zatrudnionych w szkole przewyższa wska-
zaną w algorytmie „świętą” liczbę 13. U nas, 
a  jesteśmy jedną z  najczęściej wybiera-
nych polskich uczelni, na jednego pra-
cownika przypada 15 studentów i z tego 
względu musieliśmy obciąć rekrutację, np. 
w tym roku o kilkaset osób. To duży worek 
problemów, a gremia, o których mówimy, 
naprawdę robią pożyteczne rzeczy. 
W  pierwszej edycji Rankingu Studiów 
Inżynierskich 2017  – Perspektywy, kie-
runki prowadzone na Politechnice 
Poznańskiej znalazły się na wyso-
kich pozycjach. I  tak np. trzecie miej-
sce w  swojej kategorii zajęła inżynie-
ria chemiczna i procesowa na Wydziale 
Technologii Chemicznej. Wyłoniono też 
najlepsze studia w Polsce, dające tytuł 
inżyniera oraz magistra inżyniera, i oce-
niano 21 najpopularniejszych dyscyplin 
studiów technicznych. Czy przyszli stu-
denci kierują się rankingami? 

Dla tych, którzy nie znają do końca 
środowiska naukowego, porównania mają 
znaczenie. Ludzie lubią rankingi, lubią spoj-
rzeć: „O, to jest najlepsza szkoła, to gor-
sza”. Podstawą do ich przeprowadzenia 
są dwa warunki: dobra znajomość kryte-
riów i rygorystyczne ich spełnianie. Oczy-
wiście, kierunek prowadzony u  nas na 
Wydziale Technologii Chemicznej znalazł 
się na podium, inne nie, ale spośród pro-
wadzonych przez nas z  łatwością mogę 
wymienić te, które należą do wiodących 
w kraju. Wyniki można złożyć na karb tego, 
że to pierwszy ranking kierunków studiów. 

W moim odczuciu przyjęte kryteria wypeł-
nione są nierzetelnie. A  czy te mierniki 
właściwie wskażą, gdzie dany kierunek 
jest lepiej prowadzony, to sprawa dysku-
syjna. Nasi koledzy wypowiadali się na ten 
temat, rozmawiali z twórcami z Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy” i z przewodni-
czącym kapituły prof. Michałem Kleiberem 
i  zajmą się pracami nad jakością rankin-
gowania, bo to ważne. Nie chcę podawać 
kuriozalnych przykładów wyników, a takie 
się zdarzały, ale porównywanie ma pozy-
tywne strony, tylko trzeba omówić jego 
przebieg. Osoby obeznane ze środowi-
skiem, jak choćby dziekani prowadzący 
dane kierunki studiów, powinny przedsta-
wić swój punkt widzenia i  stworzyć ran-
king dla danego kierunku, z wyłączeniem 
własnej uczelni. Wtedy mielibyśmy wia-
rygodniejszy obraz, niż gdyby np. pytać 
o ocenę pracodawców. Wiadomo, że pra-
codawca z Opolszczyzny wyróżni Politech-
nikę Opolską, a zaraz za nią Uniwersytet 
Opolski, pracodawca z Mazowsza wybie-
rze mazowieckie uczelnie, a gdy zapytamy 
kogoś z Poznania, okaże się, że nasza uczel-
nia jest najlepsza. Sensowny ranking musi 
być obiektywny, a to niełatwe. Oczywiście 
podstawą mogłyby być pytania: ile osób 
pracuje w swoich zawodach, ile po skoń-
czeniu studiów pełni ważne funkcje? Spo-
tykam się często z szefami znaczących firm, 
chociażby z  naszego regionu, i  po dłuż-
szych rozmowach okazuje się, że są absol-
wentami Politechniki. Gdyby jednym z kry-
teriów było zatrudnienie noblisty, to wygra 
Harward albo MIT. Jeśli jakaś polska uczel-
nia przyjmie noblistę na dowolny etat, to 
też natychmiast uzna się ją za najlepszą. 
Są specjaliści zajmujący się porównaniami, 
jak Waldemar Siwiński, szef Perspektyw 

Niewiarygodne 
rankingi,  
wiarygodne 
perspektywy

Z rektorem Politechniki 
Poznańskiej prof. dr. hab. 
Tomaszem Łodygowskim 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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i ekspert w gremiach międzynarodowych, 
ale do najważniejszych rankingów zaliczają 
się też te wspomniane przez Panią. 

Jeszcze nieco z  uśmiechem 
przypomnę o  rankingu 
reputacji polskich wyższych 
uczelni. Nasza Politechnika 
uplasowała się na 12 miejscu, 
a najlepsze okazały się repu-
tacje szkół warszawskich. 
Czy to może magia stolicy ?

Z  pewnością tak. Trudno 
porównywać brunetki z  blon-
dynkami. Dlaczego ta ma być 
lepsza, a tamta gorsza?
Podpisano nowe umowy 
z  firmami realizującymi stu-
dia dualne. Kto dołączył?

W  czerwcu podpisaliśmy 
umowy z  FlexLink Systems, 
Gestamp i  ROB-TEC, ale nie 
można przywiązywać do tego 
szczególnej wagi. Najważniej-
szymi graczami będą ci, którzy 
są nimi od początku. Istotne dla 
nas jest to, że prowadzimy stu-
dia o charakterze dualnym i że 

partnerzy w większej lub mniejszej skali, 
w zależności od wielkości firmy, poczuwają 
się do odpowiedzialności społecznej za 
kształcenie praktyczne młodego pokolenia. 
Nowe firmy wykazują chęć przejęcia opieki 
na jednym, dwoma kandydatami. Gra jest 
warta świeczki. Filozofia firm, które zapo-
czątkowały studia dualne, jak chociażby 
najważniejszy partner przemysłowy Poli-
techniki – Volkswagen, polegała również 
na podkreślaniu, że my naprawdę dobrze 
kształcimy, a oni cieszą się ze znakomitych 
pracowników. Dużo absolwentów naszej 
uczelni pracuje już w obu zakładach Volks-
wagena. Ale pracodawcom zależało też 
na jak najszybszym wprowadzeniu przy-
szłych podwładnych w życie przemysłowe 
zakładu. Wtedy twierdzili, że na zapozna-
nie się i  bycie pełnowartościowym pra-
cownikiem potrzeba około dwóch lat, ale 
kontakt z laboratoriami firmowymi, z urzą-
dzeniami na linii produkcyjnej poprzez 
studia dualne umożliwia szybsze podej-
ście do życia produkcyjnego. Ci młodzi 
ciężko pracują – dlatego, że zamiast waka-
cji odbywają płatne trzymiesięczne staże. 
Wypośrodkowane równoległe kształcenie 
teoretyczne i praktyczne daje duży profit 
firmom i nam.
Najlepiej rozwijający się start-up Woj-
ciecha Sikory, absolwenta Wydziału 
Informatyki, i jego portal Wasza Eduka-
cja, który miesięcznie ma 300 tys. wejść, 
zdobył nagrodę ufundowaną przez 
Santander Universidades oraz dziekana 
Wydziału Informatyki. 

Cieszy mnie, że w  ogóle mamy stu-
denckie start-upy. Próbujemy na szerszą 
skalę rozwinąć inkubator innowacyjności, 
a w zasadzie preinkubator, bo nie wlicza 

się tu jeszcze inkubowanie firm, które już 
mogą stanąć na własne nogi, ale unikal-
nych studenckich pomysłów jest masa. 
Próbujemy swoimi działaniami od czasu do 
czasu przedstawiać je potencjalnym inwe-
storom. Stosunkowo łatwo wychodzi to ze 
studentami informatyki, może dlatego, że 
nieraz do pokazania jakiegoś specjalnego 
produktu potrzeba najmniejszej inwesty-
cji. Najczęściej wystarczy superpomysł 
i dostępne, niezbyt wyrafinowane kompu-
tery. Trudniej preinkubuje się pomysły stu-
dentów z wydziałów mechanicznych czy 
elektrycznych, gdzie zwykle trzeba zbudo-
wać jakiś prototyp i zainwestować znacz-
nie większe pieniądze na początku. Ale 
te firmy to z pewnością nasza przyszłość. 
Przebicie się z pomysłami i z tym, że inten-
cją uczelni jest też ich wspieranie i budo-
wanie na ich osnowie małych firm, nie jest 
łatwe, ale robimy to na bieżąco. 
Dalszy ciąg nagród. Diamentowy Grant 
i ponad 124 tys. zł na podjęcie studiów, 
pomimo braku tytułu zawodowego 
magistra, otrzymała Daria Czuryszkie-
wicz. Proszę przybliżyć projekt.

Grant przyznaje się na realizację pierw-
szych samodzielnie stworzonych pro-
jektów. Daria Czuryszkiewicz zajmie się 
badaniem cieczy jonowych pochodze-
nia naturalnego z  anionem tryptofanu. 
W tym roku było sporo grantów, np. ostat-
nio w programie LIDER, gdzie na 34 granty 
nam przydzielono pięć. 
Na czym będzie polegać porozumienie 
na rzecz studentów niepełnosprawnych, 
podpisane między Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza, Uniwersytetem 
Przyrodniczym, Ekonomicznym i  Poli-
techniką Poznańską?

Każda z uczelni ma swoje źródła finan-
sowania dedykowane specjalnie tym oso-
bom, ale możemy też zabiegać o pieniężne 
wsparcie wspólnych działań środowisko-
wych, bo staramy się, żeby wszystkie osoby 
niepełnosprawne ze środowiska akade-
mickiego mogły uczestniczyć w naszych 
projektach. Jesteśmy uwrażliwieni na 
współpracę z nimi i nieraz organizowali-
śmy poważne imprezy, również sportowe. 
Na przykład latem odbyły się Mistrzo-
stwa Świata w Bocci!!! Wzięli w nich udział 
zawodnicy z 17 krajów, z poważnymi nie-
pełnosprawnościami, ale przy pomocy 
wind mogli z łatwością przemieszczać się 
po piętrach Centrum, więc wprowadzone 
udogodnienia się sprawdziły. Oczarowało 
ich nasze środowisko sportowe i  samo 
przygotowanie. Organizatorami głównymi 
były instytucje międzynarodowe, również 
mające swoje siedziby w Polsce, ale gości-
liśmy też osoby ze Stanów Zjednoczonych, 
z Anglii, Niemiec, z tych krajów, w których 
wcześniej dostrzeżono potrzebę współ-
pracy i pomocy niepełnosprawnym. Nawet 
uczestniczenie w roli widza uczy pokory. To 
było wyjątkowe wydarzenie. 

Mistrzostwa Świata w Bocci, które miały miejsce od 
6  do 9 lipca 2017 roku w  Centrum Sportu Politechniki 
Poznańskiej

Podpisanie umów z nowymi Partnerami 
realizującymi studia o profilu praktycznym 
na Politechnice Poznańskiej (studia dualne) – 
z FlexLink Systems Polska sp. z o. o., Gestamp 
Polska sp. z o.o. oraz  ROB-TECH. Uroczyste 
podpisanie umów z nowymi Partnerami miało 
miejsce 26 czerwca 2017 roku na Politechnice 
Poznańskiej

Najlepiej rozwijający się start-up Wojciecha 
Sikory (absolwenta Wydziału Informatyki)  
zdobył nagrodę ufundowaną przez Santander 
Universidades oraz dziekana Wydziału Informatyki

Prof. Krzysztof Alejski (dziekan Wydziału  
Technologii Chemicznej) z dyplomem dla  
najlepszego kierunku według Rankingu  
Studiów Inżynierskich „Perspektywy” 2017
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Panie Starosto, w  kwietniu radni powiatowi na XXX 
sesji wyrazili zgodę na złożenie przez powiat wrze-
siński wniosku o  dofinansowanie projektu „Budowa 
i  wyposażenie Centrum Badań i  Rozwoju Nowocze-
snych Technologii”…

Tak, będzie usytuowane w sercu wrzesińskiej strefy 
aktywności gospodarczej w Grzymisławicach. Jesteśmy 
w tej chwili już w fazie rozpoczęcia inwestycji. Podpisa-

liśmy umowy z  wykonawcą na 
realizację części budowlanej. 
Mają na to rok, druga część to 
wyposażenie. Pieniądze pozy-
skaliśmy z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go2014+„Inwestowanie w  roz-
wój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”.

,Ile się Panu udało wynegocjo-
wać?

Projekt został zakwalifiko-
wany jako kluczowy dla woje-
wództwa wielkopolskiego. Na 
podstawie złożonego wniosku 
otrzymaliśmy 73 mln dofinanso-
wania, pozostała część to udział 
własny. Projekt oprócz części 
związanej z  budową obiektu 
i  wyposażeniem obejmuje pro-
jekty dotyczące kształcenia 
zawodowego zarówno osób pra-
cujących, bezrobotnych, jak i mło-
dych, rozpoczynających drogę 
zawodową. Centrum będzie 

prowadziło przygotowanie zawodowe na porównywal-
nym poziomie technicznym, w jakim funkcjonują firmy, 
które są zainteresowane kształceniem swoich pracowni-
ków, stąd wielkość obiektu, jak i charakter wyposażenia 
oraz poziom zaawansowania technologicznego będzie 
odpowiadać temu, co dzisiaj jest w  najnowocześniej-
szych fabrykach zarówno naszego powiatu, jak i regionu.  
Kilkadziesiąt listów intencyjnych podpisanych z firmami 
pokazuje, że zainteresowanie nowym przedsięwzięciem 
jest znaczące.
Realizujecie Państwo wspaniałą rzecz dla gospodarki, 
ponieważ brakuje ludzi z  wykształceniem zawodo-
wym, dla tych, którzy potrzebują dobrego wykształ-
cenia, i  dla podmiotów, które potrzebują pracowni-
ków, tak że jest to taki hat trick w jednym meczu...

Uzupełniając Pani myśl, chciałbym powiedzieć, że 
stwarzamy coś, co na rynku pracy jest nową jakością. 
Gratuluję Panu przede wszystkim zaparcia, podobno 
walczył Pan jak lew.

Próbowano ten projekt mocno okroić, czyli próbo-
wano ograniczyć go do zbudowania tylko samego Cen-
trum, my natomiast mieliśmy świadomość tego, że bez 
bazy pobytowej, bylibyśmy zdani na hotele czy pensjo-
naty w okolicy. Grupa osób, która będzie uczestniczyła 
w szkoleniach, kursach czy kształciła się, musi mieć zaple-
cze pobytowe i to był jeden z elementów walki o ten roz-
budowany projekt. Tylko teraz musi się on zmaterializować.
Kiedy będzie się materializować?

Już się materializuje, wspomniałem o  podpisanej 
umowie na budowę Centrum, natomiast nie rozstrzygnęli-
śmy konkursu na część sportowo-dydaktyczną i pobytową, 
z tego względu że sytuacja na rynku wykonawczym jest 
dosyć trudna. Złożone w przetargu oferty znacząco prze-
kraczały wyliczenia kosztorysowe, stąd będziemy podej-
mowali następne próby wyłonienia wykonawcy.

Projekt na rozwój

Panie Dyrektorze, realizujecie Państwo 
ważne zadanie związane z  kształceniem 
zawodowej kadry i  zapotrzebowaniem 
rynku. Proszę opowiedzieć o projekcie.

Ideą było centrum, które będzie łączyło 
naukę i przemysł. Chcemy być takim wzor-
cem.  Centrum Badań i Rozwoju Nowocze-
snych Technologii, bo taka jest pełna nazwa, 
będzie wyposażone w szereg wyspecjalizo-
wanych pracowni, począwszy od zrobotyzo-
wanych stacji poprzez pracownię technolo-
giczną, metrologiczną czy wytrzymałościową 
i pracownię obrabiarek sterowanych nume-
rycznie. Chcemy przygotowywać przyszłych 
pracowników oraz wyposażać pracowników 
już obecnych w kompetencje, które są w tej 
chwili niezbędne na rynku pracy.

Centrum będzie znajdowało 
się w  Grzymisławicach, wśród 
firm, które już się tam znajdują, 
będziemy sąsiadami.

Pomieszczenia szkoleniowe, 
techniczne, socjalne, pomocni-

cze to ponad 5 tys. m2, Naszym celem jest 
przygotowywanie pracowników na sprzęcie 
wyposażonym w najnowocześniejsze techno-
logie, aby mogli się przenieść bezpośrednio 
na linię produkcyjną do zakładu przemysło-
wego. Ponadto w Centrum będą sale konfe-
rencyjne do nauki języków obcych, pracow-
nie IT, zaplecza socjalne, magazyny. Będzie 
też parking na ponad 200 miejsc oraz zaple-
cze gastronomiczne. 
Co będzie wchodziło w skład projektu?

Budowa nowego Centrum jest jednym 
z etapów dużego przedsięwzięcia, które reali-
zuje powiat wrzesiński. Oprócz tego będzie 
modernizowane obecne Powiatowe Centrum 
Edukacji Zawodowej, będą remontowane 

i  wyposażane bursy, które znajdują się na 
terenie Wrześni, i budowana sala sportowa. 
Pięć tych inwestycji stanowi całość.  
Na jakim etapie Państwo już jesteście?

W tej chwili jesteśmy na etapie wyłonie-
nia wykonawcy, jesteśmy po przetargu, lada 
moment rusza budowa w Grzymysławicach. 
Myślę, że w miesiącach jesienno-zimowych 
będziemy podchodzili do przetargu na wypo-
sażanie w niezbędne maszyny i urządzenia. 
Wiadomo też, że Państwa wspiera, można 
powiedzieć konsorcjum firm czy po pro-
stu firmy? 

Można powiedzieć partnerzy. W marcu 
odbyło się uroczyste podpisanie listów inten-
cyjnych  z  zakładami przemysłowymi, jak 
i placówkami naukowo-badawczymi. W tej 
chwili to już około 30 listów nie tylko z Wrze-
śni czy powiatu, ale też z innych miejsc w Pol-
sce.  Myślę, że będziemy doskonałym miej-
scem dla praktycznych zajęć, na przykład dla 
studentów. Mam też w  planach realizację 

Ze starostą wrzesińskim Dionizym 
Jaśniewiczem rozmawia Maja Netter

Z dr. inż. Przemysławem Boreckim, dyrektorem 
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii, rozmawia Maja Netter

Dionizy Jaśniewicz 
– starosta wrzesiński 
od 2002  roku. Początki 
jego k ar ier y  zawo -
dowej związane były 
z  pracą w  administra-
cji rządowej i  samorzą-
dowej. Jego priorytety 
to rozwój inwestycyjny 
powiatu możliwy dzięki 
aktywnemu pozyskiwa   
niu środków zewnętrz-
nych, rozwijanie lokalnej 
infrastruktury, wspiera-
nie szkolnictwa zawodo-
wego, budowanie szero-
kiej bazy społecznej we 
współpracy z  organiza-
cjami pozarządowymi. 
Dionizy Jaśniewicz do 
swoich szczególnych 
osiągnięć zalicza stwo-
rzenie nowej koncepcji 
funkcjonowania powia-
towej oświaty. Jego pasją 
jest żeglarstwo.
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dyplomowych prac inżynierskich. We Wrze-
śni jest wydział zamiejscowy Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej z Kalisza, kieru-
nek mechanika i budowa maszyn, co ideal-
nie wpisuje się w sferę możliwości Centrum. 
Chciałam jeszcze zapytać o  rolę Volkswa-
gena i firm współpracujących, jak hiszpań-
ski Gestamp… 

Nie ma co ukrywać, że jest to magnes, 
który przyciąga inne firmy, a co za tym idzie, 
my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.

Gestamp jest dostawcą blach dla modeli 
samochodów Volkswagena. Dodatkowo 
mamy też firmę Sitech, która jest producen-
tem systemów siedzeń, oczywiście Volkswa-
gen też podpisał z nami porozumienie. 
Czy będą coś dofinansowywać?

Jeśli chodzi o  samą odpłatność, to nie 
możemy prowadzić działalności komercyj-
nej ze względu na to, że mamy środki z Unii. 
Jeszcze pięć lat będzie boleć.

Czy Państwo też planujecie współpracę 
z rzemiosłem?

Tak,  jesteśmy otwarci.
A ofertę do nich wysłaliście? 

Oni wiedzą o  tym, że coś takiego 
powstaje we Wrześni. Żeby proces był kom-
pletny, współpraca jest niezbędna.
To kiedy będzie uroczysty start?

Planujemy uruchomienie na wrzesień, 
październik 2018 roku.

Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć 
jedną ważną rzecz. Mianowicie spotykam się 
czasami z pracodawcami, którzy się wahają, 
czy wysyłać pracownika na szkolenie. Uważają, 
że jeśli wyposażą go w niezbędne kompeten-
cje, to on odejdzie. A ja pytam, co on zrobi, jak 
nie odejdzie? Co zrobi firma, jeśli będzie miała 
niekompetentnych pracowników? Nama-
wiam wszystkich pracodawców, żeby posta-
wili sobie właśnie takie pytanie.

P
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Przemysław Borecki – doktor 
nauk technicznych (dyscyplina inżynie-
ria materiałowa, specjalność inżynie-
ria powierzchni), starszy wykładowca 
w PWSZ Kalisz, nauczyciel w Zespole 
Szkół Politechnicznych we Wrześni, 
egzaminator Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w  Poznaniu, wicedyrek-
tor Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej we Wrześni. Prowadzi zaję-
cia ze studentami w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w  Kaliszu na 
Wydziale Medyczno-Społeczno-Tech-
nicznym (kierunek mechanika i budowa 
maszyn). Dyrektor powstającego Cen-
trum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii – zajmuje się organizacją 
całokształtu prac związanych z powsta-
niem, funkcjonowaniem oraz tworze-
niem marki i wizerunku Centrum.
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Panie Dyrektorze, w  związku z  ogrom-
nymi planami powiatu wrzesińskiego 
Pana też obejmie restrukturyzacja... 

Tak. W  ramach projektu realizowanego 
przez powiat wrzesiński powstaje kilka obiek-
tów, m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowo-
czesnych Technologii, ale również zostanie 
przeprowadzana kompleksowa modernizacja 
istniejącego Powiatowego Centrum Eduka-
cji Zawodowej. Nasza placówka oświatowo-

-wychowawcza działa w  trzech zakresach: 
kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz 
dokształcania i  doskonalenia zawodowego. 
Modernizacja pozwoli na wyposażenie pla-
cówki w  nowe urządzenia oraz pracownie. 

Dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy 
we Wrześni, który ulega ogromnym zmia-
nom, ponieważ zaczyna dominować branża 
motoryzacyjna ze względu na największego 
gracza, jakim jest Volkswagen. Dzięki temu, 
że usadowił się tutaj, firmy, które kooperują, 

dostosowały się częściowo do jego produkcji, 
ale też uruchomiły działalność nowe przed-
siębiorstwa, żeby być jak najbliżej głównego 
dostawcy. Praktycznie wszystko, co łączy się 
z branżą motoryzacyjną, cały czas się rozwija 
i zazębia.
Nieco żartem zapytam, czy będziecie Pań-
stwo dla siebie konkurencją – stare cen-
trum i nowa placówka?

W zasadzie to pytanie do władz, a więc 
do starosty, ponieważ Powiat Wrzesiński 
zawiaduje obiektami. Na pewno będziemy 
współpracować, ponieważ obecne Cen-
trum po modernizacji przeznaczymy dla 
młodzieży i  pracowników młodocianych. 
Chciałbym jednak podkreślić, że mamy 
ogromne trudności ze zdobyciem wykwali-
fikowanej kadry do nauczania przedmiotów 
zawodowych. Centrum Badań i  Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii zostanie głów-
nie ukierunkowane na osoby dorosłe pracu-
jące i dokształcające się, ale również pozo-
stanie do dyspozycji młodzieży kształcącej 
się w zawodach realizowanych w Powiato-
wym Centrum Edukacji Zawodowej. Szerszy 
zakres przewidujemy u  kolegi, dyrektora 
Centrum. Obejmie on działalność komer-
cyjną dla osób dorosłych i edukacyjną dla 
młodzieży. Nie ma sensu wszystkiego dublo-
wać. Maszyny i urządzenia są w tej chwili 
drogie, niektóre w kwocie powyżej miliona 
złotych, więc byłoby nierozsądne, żeby np. 
nowoczesna pracownia obrabiarek sterowa-
nych numerycznie znajdowała się w dwóch 
miejscach położonych blisko siebie. 

Jak rozumiem, intensywnie Państwo 
współpracujecie, by funkcjonować na 
zasadzie kompatybilności?

Współpraca to podstawa. Wyposażenie 
stanowią drogie maszyny, urządzenia oraz 
sprzęt, a  nie tylko tablica i  kreda. Pracow-
nie w obydwu obiektach, nowym i moder-
nizowanym, zostały tak zaprojektowane, aby 
można je było wykorzystać do kształcenia w  
wielu specjalnościach oraz prowadzić dosko-
nalenie zawodowe dla wielu pracowników. 
W  obydwu obiektach poszczególne pra-
cownie będą przeznaczone do nieco innych 
zadań i generalnie wyposażenie ich będzie 
inne z możliwością wykorzystywania ich do 
kształcenia młodzieży, dokształcania mło-
docianych oraz doskonalenia zawodowego 
dorosłych. Rynek pracy ewoluuje, zmienia 
się zapotrzebowanie na poszczególne umie-
jętności pracowników i my musimy się do 
tego dostosować. Wyposażenie pracowni 
zostało tak zaplanowane, aby kształcąca się 
młodzież, gdy po ukończeniu nauki podejmie 
pracę, sprostała wymaganiom pracodawców. 
Myślę, że będziecie się świetnie uzupeł-
niać. 

Centrum musi oddziaływać na lokalnych 
przedsiębiorców i dostosowywać się do ich 
potrzeb. Ma promieniować nie tylko na Wrze-
śnię, nie tylko na powiat, ale przynajmniej na 
Wielkopolskę – na pewno będziemy zabie-
gać też o to, żeby korzystali z niego pracow-
nicy z całej Polski. 

Projekt na rozwój Z Markiem Dybą, dyrektorem Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej we 
Wrześni, rozmawia Maja Netter

Marek Dyba – absolwent Technikum Mle-
czarskiego we Wrześni i Politechniki Poznań-
skiej, dyrektor Powiatowego Centrum Edu-
kacji Zawodowej we Wrześni (od 2003 roku), 
organizator kształcenia zawodowego dla 
młodzieży, dokształcania zawodowego mło-
docianych i doskonalenia zawodowego osób 
dorosłych, koordynator projektów realizują-
cych kształcenie zawodowe dorosłych finan-
sowanych ze środków EFS.
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Powtarzamy niekiedy z nostalgią, że „czasy się zmieniają” i „kiedyś było ina-
czej”. Z czego wynika nasza tęsknota za tym, co minęło…? Prawdopodobnie znu-
dziła nam się obowiązująca masowość.  W czasach, kiedy ten sam sweter można 
kupić w Berlinie i Poznaniu, tęsknimy za oryginalnością… W dużej mierze ma 
to związek z zawodami, które powoli odchodzą w zapomnienie – niewiele osób 
zna dobrą modystkę, która uszyje niepowtarzalny kapelusz na wyjątkowy wieczór, 
czy stolarza, który ozdobi poręcz drewnianego łóżka według autorskiego pomysłu. 
Tęsknimy za indywidualnym podejściem do klienta i kawą, którą można wypić ze 
znajomym hydraulikiem, kiedy ten w cudowny sposób przekona naszą instalację 
do pracy na pełnych obrotach. 

Dobry hydraulik – towar deficytowy

Coraz rzadziej przychodzi do nas miły starszy pan, który po krótkim przeglądzie 
wie, jaki zawór trzeba uszczelnić i ile „śrubunków” przekręcić. Małe, rodzinne 
firmy rozrosły się do dużych, przemysłowych przedsiębiorstw, a w tych 
nie ma miejsca na indywidualne podejście do klienta. Dziś najczęściej 
jest to przedstawiciel firmy (od której kupiliśmy piec gazowy lub inny), 
który charakteryzuje się bez względu na okoliczności fakturą na 200 zł.

Produkcja masowa czy możliwość wyboru?

Jako konsumenci lubimy mieć możliwość wyboru, jednak zbyt czę-
sto sięgamy po produkty, które można kupić hurtowo. Ucierpiało na tym 
wiele zawodów – nie ma dziś czasu na indywidualną pracę z gliną, wypa-
lanie naczyń i pokrywanie ich kolorową glazurą lub zdobienie rytem. Być 
może trudno w to uwierzyć, ale do niedawna właśnie tak wyglądała pro-
dukcja ślicznych garnuszków czy miseczek… Dziś te nieco niemodne 
garnki niezwykle nam się podobają, jednak nie kupujemy ich często. Są 
zbyt drogie.

Modystka pilnie poszukiwana

Kiedy przedwojennym damom marzyła się śliczna ślubna woalka, 
udawały się do modystki – my na ogół kupujemy gdzie popadnie i nie 
myślimy o tym, że (być może) są jeszcze panie, które wyrabiają kapelusze, 
plotą białe wianuszki na komunię świętą i zajmują się repasacją pończoch. 
Kiedy jednak zechcemy oddać się w ręce modystki, będziemy musieli się 
jej długo naszukać – w Polsce można je policzyć na palcach jednej ręki.

Jedyna i niepowtarzalna...

...wyjściowa kreacja to ta, którą może uszyć zaufana krawcowa. 
Sukienka na miarę będzie niekwestionowanym hitem na każdym przy-
jęciu. Oddając się w ręce krawcowej, można mieć pewność, że uszyje ją 
tylko dla nas, bo nie może nas spotkać nic gorszego niż taka sama kre-
acja na ciele przyjaciółki podczas proszonego party...!!!

Drewno, czyli cuda na kiju

Drewno ma w sobie niepowtarzalną szlachetność. Do niedawna nie 
brakowało specjalistów, którzy z tym cennym surowcem potrafili zro-
bić wszystko – wyjątkowe krzesło czy atrakcyjne drzwi do salonu lub 
łazienki... Trudno dziś o prawdziwego artystę stolarza i modystkę jak 
za dawnych lat, a na co dzień często okazuje się, że zamiast komputera 
potrzebny jest ktoś, kto potrafi wbić gwóźdź (nawet łebkiem!) do ściany... Zwłaszcza, kiedy 
jest się drobną, zwiewną kobietką, czyli mną! 

tekst: Magdalena Marciniak
rysunki: Maria Liberek

Czy prawdziwych 
stolarzy już nie ma...?
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Musimy bardzo powoli zmienić system edukacji zawodowej. 
Po pierwsze, od września 2017 roku w miejsce zawodowej powsta-
nie szkoła branżowa. Młodzi ludzie podczas debat powiedzieli, że 
potrzebują tej zmiany z prostego powodu: ich rodzicom szkoła 
zawodowa kojarzy się bardzo źle. Jesteśmy pokoleniem wycho-
wywanym na zasadzie: ucz się, ucz, bo jak nie, to pójdziesz do 
zawodówy… To pierwszy powód. Drugi pokazuje cel tej zmiany, 
podobnie jak w Niemczech,  ma dążyć do indywidualizmu. Prowa-
dzimy z nimi rozmowy. Jestem też w stałym kontakcie ze Szwaj-
carami i  z  Austriakami, którzy bezwzględnie popierają naszą 
reformę i  sporo inwestują w  Polsce, więc potrzebują również 
dobrze wykształconych pracowników. W Niemczech w edukacji 
jest źle, ale szkolnictwo zawodowe plasuje się na wysokim pozio-
mie, dlatego że utworzono tam samorząd gospodarczy, w którym 
znaleźli się pracodawcy, i oni też dokładają się finansowo do edu-
kacji zawodowej. Podjęliśmy podobne, niestety nieudane próby, 
ale zamierzamy kontynuować rozmowy. To ważne dlatego, że pol-
scy pracodawcy chcą się dołożyć do systemu edukacji.  Prawie 
7 mld zł oraz  4 mld w ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych wydajemy na szkolnictwo zawodowe. Otrzymaliśmy jedyną 
i ostatnią okazję do jego naprawy, dlatego musimy maksymalnie 
wykorzystać następne dwa-trzy lata. W naprawie zawrą się dzia-
łania pracodawców, bo oni chcą tworzyć tzw. klasy patronackie. 
W lipcu w Ministerstwie Edukacji Narodowej ruszy kilkumiesięczny 
projekt europejski, oszacowany na 20 mln zł, gdzie będziemy 
liczyć rzeczywiste koszty, mam nadzieję, że wspólnie z Państwem, 
bo brakuje nam zaangażowania nauczycieli, dyrektorów i praco-
dawców w  projekty dotyczące podstaw programowych i pienię-
dzy w szkolnictwie zawodowym. Zapraszamy serdecznie. Projekt 
służy temu, byśmy już w 2019 roku mogli różnicować subwen-
cje oświatowe dla poszczególnych zawodów.  Uprzedzamy, że nie 
będziemy wydawać pieniędzy na zawody sklasyfikowane w Polsce 
jako potencjalnie bezużyteczne. Mamy kłopot ze szkołami poli-
cealnymi dla dorosłych, gdzie faktycznie kształci się przyszłych 
bezrobotnych i gdzie co roku wydajemy ogromne pieniądze na 
edukację 40 tys. osób do administracji! Nie można marnować 
środków publicznych na coś, co nie przynosi efektów. Wielki sza-
cunek i wielki ukłon dla Państwa, czyli zdeterminowanych praco-
dawców, oraz dla wytrwałych nauczycieli, dyrektorów i samorzą-
dowców, którzy nie zlikwidowali szkół zawodowych. Śmierć szkół 
zawodowych zaczęła się od 2000 roku, od utworzenia liceum pro-
filowanego. To był punkt krytyczny, gdy wszyscy zaczęli się od nich 
odwracać. 

Kolejna zmiana w  systemie to wprowadzanie  doradztwa 
zawodowego. Funkcji doradców nie będą już pełnić nauczyciele, 
bo jest ich bardzo mało. Budowanie doradztwa z prawdziwego 
zdarzenia, a przypomnę, że ono rozpoczyna się już w siódmej kla-
sie, zajmie nam około półtora roku, ale nowi pracownicy muszą 
rozumieć biznes i znać strukturę przedsiębiorstwa. Tego potrzeba 
w szkołach technicznych. Pracodawcy zauważają, że młodzi ludzie 
nie potrafią ze sobą współpracować, współodpowiadać za miej-
sce pracy. 

Od września będą też pieniądze na kompetencje miękkie dla 
uczniów. Jednocześnie nauczyciele o dowolnym wykształceniu, 
uczący w szkołach zawodowych – mam nadzieję, że związki zawo-
dowe się tutaj zgodzą – bo takie zmiany nastąpią – będą mogli 
zarabiać dowolne pieniądze pod warunkiem, że stosują właściwe 
sposoby kształcenia. Chcemy pozwolić, by pracodawcy dołożyli 
się do ich pensji, ale wiemy, że to są skomplikowane prawne pro-

cedury. Od 1 września w szkolnictwie zawodowym zaczniemy też 
budować tzw. korpus fachowców. Sięgamy po emerytów, to są 
wybitni fachowcy, świetnie wyglądający, świetnie mówiący, aż żal, 
że ten potencjał się marnuje . Oni są potrzebni i szkole, i pracodaw-
com, np. w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, z którymi rozma-
wiamy, a które dwa miesiące temu podpisały Deklarację Wałbrzyską, 
gdzie zobowiązują się do zaangażowania w szkolnictwo zawodowe. 
Jednocześnie będziemy Państwa uwalniać od papierologii, którą 
zafundowano Wam w 2012 roku, jeśli chodzi o podstawy progra-
mowe, programy i suplementy. To jest bardzo ostra walka, również 
z Komisją Europejską. Zmieniamy podstawy programowe i chcemy, 
by pracodawcy byli z nami przy ich tworzeniu. W tej chwili doko-
nujemy  odważnych zmian, żeby dać Państwu instrument, na pod-
stawie którego będziecie kształcić i który pozwoli uczniom na 
łatwiejsze zdawanie egzaminów. To kolejny hamulec szkolnictwa 

Wyzwanie 
cywilizacyjne

Od lewej: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Poznaniu Lucyna Białk-Cieślak, Minister 
Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wicewojewoda 
Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty 
Elżbieta Leszczyńska

Wystąpienie  
pani  minister 
edukacji narodowej 
Anny Zalewskiej 
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Konferencja „Doświadczenia w realizacji kształce-
nia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy” 
za nami. To duży sukces… 

Konferencja znakomicie połączyła kwestie doty-
czące pewnych zrealizowanych działań, które stały 
się asumptem do przyszłych przedsięwzięć. Najbar-
dziej konkretnym osiągnięciem spotkania jest pod-
pisanie porozumień patronackich z  dziesięcioma 
przedsiębiorstwami, wśród których znajduje się czo-
łowe i historycznie ważne dla regionu, a teraz ważne 
z punktu widzenia strategii państwa, porozumienie 
podpisane z Zakładami im. Hipolita Cegielskiego. Ono 
od 1 września przełoży się na programy dedykowane 
osobom, również w kształceniu ustawicznym, które 
podejmą wyzwania na rynku pracownika, nie pra-
codawcy. Niestety brakuje wykwalifikowanych pra-
cowników kształcenia zawodowego, którzy przeka-
zaliby absolwentom umiejętności, jakich oczekuje 
od nich rynek... Kolejna istotna kwestia to obecność 
minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, która 
przedstawiła krótki rys reformy szkolnictwa zawodo-
wego. I to, co bardzo cieszy, to podkreślenie znacze-
nia i roli nauczycieli kształcenia zawodowego w edu-
kacji zawodowej i podkreślenie szukania rozwiązań 
w zakresie dofinansowania dla nich. Ale z wypowie-
dzi pani minister wynikają jeszcze dwie dodatkowe, 
ważne dla naszego funkcjonowania sprawy. Po 
pierwsze docenienie roli centrów kształcenia usta-
wicznego i zawodowego dla reformy jako strategicz-
nych ośrodków kształcenia zawodowego, które pro-
wadzą naukę na rynku pracy poprzez zawiązywanie 
i promocję sojuszu bezpośrednio z pracodawcami. Po 
drugie, co jest dla mnie szalenie istotne, nawiązanie 
do wypowiedzi premiera Morawieckiego, że reforma 
szkolnictwa zawodowego i  m.in. programy staży, 
praktyk zawodowych, w tym zagranicznych, realizo-
wane również w ramach Erasmus+, są priorytetem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i zostały wpisane 
w strategię zrównoważonego rozwoju. Zatem konfe-
rencja miała dla Centrum wielostronny wydźwięk, bo 
nasze kierunki działań wpisują się w myśl toczącej się 
i wdrażanej reformy, a prowadzone dla rynku pracy 
kształcenie jest konieczne, ważne i będzie wspierane. 
W konferencji uczestniczyli również partnerzy zagra-
niczni, z którymi współpracujemy i którzy umożliwiają 
naszym absolwentom poznanie rynku pracy w Por-
tugalii i w Niemczech. Przyjechali też nieco spóźnieni 
partnerzy z Ukrainy. To ważne, bo stamtąd pocho-
dzą pracownicy zakotwiczeni na rynku. Obok tego 
spotkania miała miejsce konferencja minister edu-
kacji narodowej dla mediów, w której uczestniczyła 
wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska 
i wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. I znowu 
zaakcentowano wagę szkolnictwa zawodowego 
w kontekście otwarcia od 1 września branżowych 
szkół zawodowych. Padły ważne słowa, jeśli chodzi 
o politykę oświatową.

Po konferencji
Z dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Zawodowego Lucyną Białk-Cieślak 
rozmawia Mariola Zdancewicz

zawodowego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wie o projek-
cie zmiany egzaminów na bardziej praktyczne. Ta mania testów, teorii – co 
z tego, że ktoś napisze o grabiarce, jeżeli nie potrafi jej obsłużyć czy w razie 
awarii wymienić części. Dobrnęliśmy do szkoły zawodowej teoretycznej, a to 
jest absurd. Mamy sporo projektów dofinansowujących, z których mogą 
skorzystać nauczyciele i pracodawcy. Chcemy, żeby pracodawca mógł być 
egzaminatorem, żeby uczeń niektóre elementy egzaminu czy też cały egza-
min zdawał w miejscu pracy. Jednocześnie we wrześniu pokażemy mechani-
zmy prawne, które pozwolą Specjalnym Strefom Ekonomicznym na otwie-
ranie szkół branżowych. Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie warsztatem 
tak jak przedsiębiorstwo, bo istnieje taka ogromna potrzeba. Niestety, 
z moich rozmów z właścicielami hut i stalowni wynika, że w powiecie, na 
terenie którego się znajdują, nie ma ani jednej klasy, która dla tych wła-
ścicieli stanowiłaby propozycję. Mamy mnóstwo zawodów, gdzie doszło 
do powstania luk pokoleniowych. Potrzebujemy 30 tys. kierowców, 40 tys. 
informatyków, kolejarzy, a przecież kompletnie nie mamy młodych ludzi 
związanych z tą gałęzią przemysłu. Nie wspomnę o luce pokoleniowej 
branży energetycznej. Mogłabym tak mnożyć. To cywilizacyjne wyzwanie. 
Stąd edukacja i system edukacji znalazł się w strategii odpowiedzialnego 

rozwoju, gdzie m.in. zaczę-
liśmy współpracę pomiędzy 
różnymi ministerstwami, 
dlatego że z  rodziną roz-
mawiamy o młodocianych. 
Nie może być tak, że mło-
dociany dostanie 120  zł, 
dlatego że czasami jest to 
koszt biletów miesięcznych 
na dojechanie do miejsca, 
gdzie odbywa się praktyka. 
W  Niemczech młodociany 
otrzymuje 840  euro. Koło 
Dolnego Śląska zaczyna 
się odpływ dzieci, które 
chcą uczyć się w  niemiec-
kich szkołach zawodowych, 
więc tu trwają poważne 
rozmowy, m.in. na temat 
podniesienia czy zwiększe-
nia dla nich środków finan-
sowych. Bardzo aktywnie 
zaczęły się w  to włączać 
poszczególne minister-
stwa, bo one już mają swoje 
szkoły, które też dysponują 
dodatkowymi pieniędzmi 
i  w  których czasami na 
jedno miejsce przypada 
pięć osób, więc my te insty-

tucje wyciągniemy na sztandary. Szukam dodatkowych pieniędzy, które 
wejdą w  system szkolnictwa branżowego. Najkrócej mówiąc, chcemy 
szkolnictwa zawodowego zbliżonego do niemieckiego, choć go pewnie 
nie powtórzymy. Niemcom podoba się nasz trializm, to znaczy warsztaty 
kształcenia praktycznego, dlatego że w tej chwili maszyny kosztują kilkaset 
milionów złotych i istnieje ryzyko i obawa, że młodociany podczas pierw-
szego kontaktu z maszyną zwyczajnie ją popsuje. Musi mieć zapewnione 
ćwiczenia przed wejściem do całej linii technologicznej. Szkoły zawodowe 
i centra kształcenia, które też zmienią swoją funkcję w najbliższym czasie na 
dużo poważniejszą, będą zarabiać i będą w zintegrowanym systemie kwa-
lifikacji, gdzie umożliwione zostanie potwierdzanie umiejętności, czyli tak 
naprawdę obywatele wejdą w system uczenia się przez całe życie. Otrzyma-
liśmy zgodę premiera, szukamy tylko rozwiązań i pomysłów. Jednym z nich 
jest propozycja zwolnienia z podatku od darowizn firm, które np. chcą zaku-
pić sprzęt, bo to też jest pewien hamulec.  
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W przeszłości wiele mówiło się o jedno-
ści energetycznej Unii. Dzisiaj wraca się 
do tego tematu, ale kontekst jest tro-
chę niejasny. Czy jedność energetyczna 
Unii to ważne wyzwanie?

Rzeczywiście, od długiego okresu jest 
to istotny temat, a w szczególności nabrał 
znaczenia, kiedy doszło do kolejnych kry-
zysów gazowych w związku z zablokowa-
niem przez Gazprom przesyłu gazu – raz 
przez Białoruś, a drugi raz przez Ukrainę. 
Blokady dostaw były związane ze sporem 
o należności z tytułu zakupionego od Gaz-
promu gazu, których Ukraina i Białoruś nie 
uregulowały, czy też podobno uregulowały 

– to kwestia bilateralna, a skutki odczuwano 
w wielu krajach.
Pamiętam zimną zimę na Słowacji.

Nie tylko tam, zimno było aż po Chor-
wację. My też odczuliśmy skutki, nie tylko 
jako kraj tranzytowy, ale przede wszyst-
kim jako importer. Zbiegło się to z pierw-
szą na poziomie UE inicjatywą dotyczącą 
bezpieczeństwa dostaw. Co ciekawe, oby-
dwa kryzysy pomogły poprawić legisla-
cję przedstawioną przez Komisję Europej-
ską. Unaoczniły wiele słabości związanych 
z dostawami gazu ziemnego i że może to 

być istotnym elementem nacisku politycz-
nego i swoistą bronią gospodarczą. Kraje 
z  własnymi zasobami i  zróżnicowanym 
koszykiem energetycznym nie muszą się 
specjalnie tego obawiać, ale są kraje ewi-
dentnie uzależnione. Wówczas też zauwa-
żono, że nie mamy dobrych połączeń ener-
getycznych. Okazało się, że na niektórych 
gazociągach, funkcjonujących tradycyjnie 
w Europie Wschodniej, nie ma tzw. reverse 
flow, czyli zwrotnego przepływu, np. Jamał 
nie miał możliwości przesyłu od strony 
niemieckiej – więc żeby przesłać stamtąd 
surowce do Polski, trzeba było wszystko 
odbudować. W  wielu miejscach brako-
wało interkonektorów, przykładowo mię-
dzy wschodnią częścią Niemiec a Polską 
nie było połączeń z  ich systemami gazo-
wymi ani tras zwrotnych, podobnie z Pol-
ski na Ukrainę i w wielu innych miejscach. 
Funkcjonowała sieć Wschód-Zachód, ale 
połączeń Północ-Południe nie było. Trzeci 
element to tzw. izolowane wyspy ener-
getyczne, jak np. kraje bałtyckie, ale rów-
nież Hiszpania i Portugalia, które nie ucier-
piały na skutek kryzysów, ale otrzymywały 
dostawy tylko z jednej strony. To wszystko 
zmieniło sposób patrzenia na te sprawy.

Jakieś rozwiązania?
Jako jedno z pierwszych wprowadzono 

rozporządzenie dotyczące bezpieczeń-
stwa dostaw, uchwalone przez Parlament 
i Radę w 2010 roku. Wcześniej w obrębie 
Unii były tzw. pakiety energetyczne, które 
prowadziły do rozdzielenia dostawców 
surowców od tras przesyłu, żeby właści-
ciel surowców nie był również właścicie-
lem dróg transportowych, bo wówczas 
stawał się monopolistą. Powstał też kon-
cept tzw. Wspólnoty Energetycznej, który 
wykraczał poza Unię Europejską. Do niej 
dołączyły takie państwa jak Ukraina, Moł-
dawia czy kraje bałkańskie. Kolejny etap 
zasadzał się na tych samych podstawach: 
czyli zdywersyfikowanych źródłach dostaw 

– zróżnicowanych trasach przesyłu, i jak naj-
większej ilości źródeł własnych, plus oczy-
wiście zbudowanie infrastruktury, która 
umożliwiłaby dostawy z  różnych kierun-
ków. W  Polsce również nastąpiło wiele 
zmian, m.in. renowacja naszego systemu 
przesyłowego czy sukcesywnie powstające 

W drodze 
po energię

Z posłem do Parlamentu 
Europejskiego Andrzejem Grzybem 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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dodatkowe połączenia z  naszymi sąsia-
dami, ale przede wszystkim wybudowanie 
portu gazowego LNG.
Mówimy o gazie skroplonym...

Tak. Ten gaz może być dostarczony 
z Kataru, ale ostatnio ze Stanów Zjedno-
czonych, to też trwało kilka lat, kiedy oka-
zało się, że stały się samowystarczalnym 
producentem tego surowca z zasobów łup-
kowych i płynie do Polski również stamtąd. 
Terminale LNG są z jednej strony zabezpie-
czeniem w sytuacji kryzysowej, a z drugiej, 
już sam fakt wybudowania takiego portu, 
ma ogromny wpływ na negocjowanie 
cen, również długoterminowych, z poten-
cjalnymi dostawcami. Polska ma problem 
dotyczący cen w dostawach z Rosji, które 
są wygórowane. 
Są zachodnioeuropejskie, a  my zara-
biamy w złotówkach…

…one były nawet wyższe od tych, które 
płacili odbiorcy z zachodniej Europy. 

Należy podkreślić, że decyzja o zapew-
nieniu połączenia gazowego ze Skandyna-
wią, w szczególności ze źródłami norwe-
skimi, też jest rozwiązaniem, które, jeżeli 
zostanie zrealizowane, usytuuje nas w gro-
nie państw z  wielostronnym zasilaniem 
gazowym. Dużo o nim mówimy, bo jest to 
w tej chwili najbardziej newralgiczny suro-
wiec, ale ważne też jest zaopatrzenie rafi-
nerii w ropę, choć tutaj występuje mniej 
napięć, jak i o  infrastrukturze w zakresie 

wytwarzania i przesyłu energii elektrycz-
nej – tutaj przykładem jest chociażby pol-
sko-litewski projekt. Reasumując, budowa 
Unii Energetycznej to próba stworzenia 
jednolitego rynku energii.
Jak to w  takim razie będzie naprawdę 
wyglądać, ponieważ teoretycznie coś się 
dzieje, ale w  gruncie rzeczy nic się nie 
zmienia. Nord Stream 1, jak wiemy, omi-
nął Polskę. Ponosimy określone straty 
z tego powodu, a w tej chwili toczy się 

sprawa akceptacji Nord Stream 2. Są 
gospodarki mniej rozwinięte i  bardziej 
rozwinięte i  może to trudne do pogo-
dzenia rynki, ale z  drugiej strony, czy 
kwestie związane z  Unią Energetyczną 
nie są rozgrywane w sposób polityczny? 
Wspomniał Pan o  różnych napięciach. 
Czy ten stan nie powoduje, że Niemcy 
i Rosja się z nami nie liczą?

Na przestrzeni XX wieku dostęp do źró-
deł energii zawsze był przyczyną napięć, 
przy czym wcześniej dotyczyły one ropy 
naftowej, współcześnie gazu, ale ciągle ist-
niało wiele konfliktów, więc nihil novi sub 
sole. Rozwój gospodarczy limituje energia, 
ale też, czego sobie jeszcze nie uświada-
miamy, woda. Przykładem są konflikty na 
Bliskim Wschodzie czy w Afryce Subsaha-
ryjskiej, gdzie obserwujemy klęskę suszy. 
Wracając do naszych problemów, rzeczy-
wiście Nord Stream powstał wbrew zasa-
dom określonym w Unii Europejskiej, choć 
trzeba dodać, że projekt powstał nieco 
wcześniej. Jednak ten rurociąg narusza 
to, co nazwalibyśmy zasadą solidarno-
ści energetycznej, bo omija niektóre pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej, a inne 
uprzywilejowuje, a  głównym motorem 
napędowym jest biznes i reprezentujące 
go firmy niemieckie, francuskie, holen-
derskie i inne. Temat jest tak wrażliwy dla-
tego, że po przegranych wyborach na czele 
konsorcjum stanął socjalista, były kanclerz 

Niemiec, i  to oka-
zało się najbardziej 
symptomatyczne dla 
tej sprawy...

...oficjalnie mówi 
się też o  pracowni-
kach Stasi zatrud-
nionych na wyso-
kich stanowiskach… 
Np. Matthias War-
nig, dyrektor spółki 
Nord Stream...

...przede wszyst-
kim Nord Stream 
w y k o r z y s t y w a n y 
jest w  połowie swo-
ich mocy przesyło-
wych, a  powstaje 
drugi projekt, który 
miałby zapewnić tym 

samym stronom jeszcze większą dostęp-
ność do tras przesyłu. Dlatego wytworzyła 
się silna opozycja spośród krajów człon-
kowskich, w  szczególności Europy Środ-
kowej, ale też krajów bałtyckich, które nie 
akceptują tego projektu i uważają, że powi-
nien on spełnić wszystkie kryteria trze-
ciego pakietu energetycznego, w  szcze-
gólności w części, która dotyczy terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
i wód terytorialnych…

…ewidentnie jest łamana konwencja 
ONZ o prawie morskim…

Sprawa stanęła na forum Komisji Euro-
pejskiej, która zaprezentowała już pakiet 
oczekiwań, i wszyscy zgodnie przyznają, 
że te wymagania powinny być przedsta-
wione tak jak dla każdej innej inwestycji 
wykonywanej na terenie Unii Europejskiej, 
mianowicie żeby spełniała kryteria regula-
cji energetycznych, miała charakter bizne-
sowy, spełniała kryteria środowiskowe, nie 
zaburzała rynku dostaw energii, nie uprzy-
wilejowała żadnego dostawcy ani odbiorcy. 

Jeżeli tak określone kryteria zosta-
łyby postawione, to myślę, że ona nie 
będzie miała charakteru opłacalnego 
ekonomicznie. 
W  tej chwili mówi się, że zapotrzebo-
wanie na gaz w  Europie spadło o  23% 
z  powodu dosyć ciepłych zim, ale też 
ogólnie są mniejsze potrzeby…

Główna obawa wiąże się z  tym, że 
zbudowanie kolejnej infrastruktury dla 
Nord Stream 2, przy funkcjonującym Nord 
Stream 1, którego, jak wspomnieliśmy, 
i tak się nie wykorzystuje, może doprowa-
dzić do likwidacji obecnych tras przesyłu 
przez Białoruś czy Ukrainę i może pozba-
wić niektóre kraje, w tym kraje członkow-
skie UE, możliwości korzystania ze źródeł 
dostaw gazu, a  stąd obawa, że nastąpi 
pewna dominacja ze strony dostawcy, 
który będzie miał w jednym ręku i źródła, 
i  trasy przesyłu! To wyzwanie, które stoi 
przed projektem, jakim jest jednolity rynek 
energii. Jedna z najdalej idących propozy-
cji mówi o tzw. wspólnych zakupach, po 
to żeby zbalansować zróżnicowane ceny 
w  relacjach między dostawcą rosyjskim 
a odbiorcami z krajów członkowskich Unii. 
To trudne do zrealizowania dlatego, że nie 
ma mocnych argumentów za tym, żeby 
duzi odbiorcy biznesowi nie negocjowali 
samodzielnie cen dostaw surowców, skoro 
jest wolny rynek.

Żeby nie dochodziło do takich sytu-
acji, przedstawiono propozycję prezen-
towania uzyskiwanych cen, ale pytanie 
brzmi: w kontraktach na jakim poziomie 
cenowym powinno się tę zasadę stoso-
wać? Pojawia się tu kwestia tajemnicy 
handlowej i wiele zależności trudnych do 
obronienia w świetle prawa o swobodnej 
działalności gospodarczej w obrocie mię-
dzynarodowym. Wydaje mi się, że na razie 
nie uda się uzyskiwać tak zwanych ramo-
wych przedziałów cen, na podstawie któ-
rych powinno się kształtować ceny pod-
czas negocjacji z dostawcami. 
Mówi się też, że od początku Nord 
Stream nie jest opłacalny i  z  bizneso-
wego punktu widzenia nie powinien 
powstać, ale tu chodzi o to, że Rosja pro-
wadzi swoją politykę, a  my, jako Unia, 
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się podporządkowujemy. Myślę przede 
wszystkim o Niemczech, bo to głównie 
niemieckie firmy robią interesy...

Nie tylko. Jest cały konglomerat 
dużych firm odbiorczych. Każdy chce uzy-
skać dominującą pozycję na rynku, bo to 
generuje zyski, dodatkowe przywileje i eli-
minuje konkurencję. Dowodzi tego cho-
ciażby ostatni głos ze Stanów Zjednoczo-
nych i oferta dotycząca amerykańskiego 
LNG. Dlatego wszystkie przedsięwzięcia, 

o których mówiłem, są niezwykle ważne 
(zróżnicowane trasy przesyłu, odwrócony 
przesył, budowanie magazynów i  możli-
wość dzierżawienia w nich powierzchni – 
niewykorzystane magazyny gazowe ma 
Ukraina; budowanie infrastruktury dla 
gazu skroplonego, zarówno stałych, jak 
w Świnoujściu, ale i ruchomych, jak instala-
cje do rozprężania na statkach, jak choćby 
w Kłajpedzie; mówi się, że taka instalacja 
mogłaby powstać w Gdańsku; zbudowa-
nie infrastruktury Północ-Południe celem 
połączenia Morza Bałtyckiego z Morzem 
Adriatyckim, co dałoby połączenie licznych 
krajów, jak Chorwacji, Czech, Węgier i Pol-
ski). Rozmawialiśmy o tym z kolegami par-
lamentarzystami z Hiszpanii, którzy też są 
zainteresowani zdywersyfikowanymi źró-
dłami dostaw, więc temat energii będzie 
nas mocno zajmował. 

Istotne stanie się bezpieczeństwo 
dostaw.
A jeśli chodzi o Polskę?

Niezwykle ważna jest też kwestia 
transformacji energetycznej, dobrego 
rozwiązania, bo niewątpliwie będziemy 
potrzebowali rozwoju źródeł odnawial-
nych. Doskonałym uzupełnieniem byłaby 

kogeneracja, są to tzw. elastyczne źró-
dła, co pozwoliłoby na wytworzenie do 
10  tysięcy MW energii, w  zależności od 
tego, czy źródłem pierwotnym tej ener-
gii będzie węgiel kamienny, gaz czy 
inny surowiec.

Coraz większe znaczenie będzie 
miała również energia elektryczna, skoro 
w branży samochodowej chcemy przejść 
na samochody hybrydowe i elektryczne. 
Bundestag zaproponował, żeby po roku 

2030 nie rejestrować w Niemczech nowych 
samochodów z  silnikami spalinowymi, 
więc tu będzie się wiele działo. Jeżeli okaże 
się, że uda się zbudować wydajne akumu-
latory, które mogą kumulować energię 
wiatrową, słoneczną lub z rozproszonych 
źródeł, może to być bardzo interesujący 
projekt. Idąc dalej, będziemy potrzebo-
wać portów do ładowania pojazdów, co 
doprowadzi do rozwoju infrastruktury. Nie 
ulega wątpliwości, że wszystkie te działa-
nia muszą być korzystne dla środowiska. 
Czy w tym kontekście grupa Trójmorza 
będzie miała coś do powiedzenia? 

Ważne jest to, że projekt nie wykra-
cza poza Unię, której kraje członkow-
skie są zaangażowane we wzmocnioną 
współpracę energetyczną. Infrastruktura 
wschód-zachód jest lepsza, jeżeli cho-
dzi o trasy transportowe, a gorsza w ukła-
dzie północ-południe. I  tu zaplanowano 
szereg inwestycji na granicy polsko-cze-
skiej, polsko-słowackiej, ale to dotyczy 
również połączeń z  hubem gazowym 
w Austrii, dalej do Chorwacji i do Morza 
Adriatyckiego. 
Jako konkurent szykuje się Azerbej-
dżan. 

Wśród wielu projektów, które doty-
czą alternatywnych tras przesyłu, między 
innymi z basenu Morza Kaspijskiego, było 
szereg projektów związanych z Nabucco, 
które pewnie nie powstaną. W pewnym 
momencie zabrakło odwagi w Unii Euro-
pejskiej, żeby wyasygnować poważną 
kwotę – około 30 mld euro. Gdyby taka 
decyzja zapadła, to gazociąg łączący Morze 
Kaspijskie, Azerbejdżan, biegnący przez 
Gruzję czy Turcję pewnie dawno zostałby 

wybudowany. Ale oczywiście nie 
było to… 

…na rękę Rosji… 
Wielu pewnie nie byłoby na 

rękę. Brakowało też doświadcze-
nia i wiedzy na temat tego, co 
mogą spowodować kontrower-
syjne decyzje polityczne. Klu-
czowa była kwestia ryzyka inwe-
stycyjnego, którego nie chciała 
na siebie wziąć ani UE, ani Azer-
bejdżan, ani Turcja jako kraj tran-
zytowy. W  tej chwili jesteśmy 
mądrzejsi i wiemy, że to jest ele-
ment bezpieczeństwa każdego 
państwa i  każdego ugrupowa-
nia. W tym kontekście wszystko, 
co się dzieje na Bliskim Wscho-
dzie, ma ogromne znaczenie. 
Niestabilność i wojna w obrębie 
Iraku, Półwyspu Arabskiego, kon-
kurencja, która dotyczy nowo 
odkrytych zasobów w tzw. base-
nie Lewantu, pomiędzy Cyprem 
a Wybrzeżem Izraelskim, rodzą 

pytanie, jak się rozwinie ta sytuacja. Libia 
jest potencjalnie zasobnym energetycz-
nie państwem, ale niestabilnym politycz-
nie. Obecnie jest to państwo upadłe, które 
jeszcze długo będzie się podnosiło. Ważna 
w Północnej Afryce jest Nigeria, też z kry-
zysami w obrębie subsaharyjskim, gdzie 
dochodzi do zbrojnych aktów terroru, 
które destabilizują region. Poważnym gra-
czem na rynkach gazowych może być też 
Iran, który ze względu na charakter auto-
rytarnej władzy Ajatollahów jest w perma-
nentnym konflikcie z sąsiadami i w stanie 
mniej lub bardziej otwartego konfliktu 
z  krajami zachodu, przede wszystkim 
z USA.
Rosja miała też wybudować wspólny 
gazociąg z  Turcją i  ten plan przepada, 
zostaje jedna nitka bodajże... 

Relacje rosyjsko-tureckie nie do końca 
są w  tym aspekcie jasne, one ewoluują 
od ostrego starcia i  kryzysu aż po prze-
prosiny i wolę współpracy, niemniej Tur-
cja – potencjalnie ważny kraj tranzytowy 

– jest liczącym się – bo to druga armia 
w NATO – członkiem, więc nie należy od 
tego abstrahować, rozmawiając o  kwe-
stiach energetycznych.
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Ale z  doniesień wynika, że Rosja, jeśli 
dojdzie do realizacji Nord Stream 2, na 
pewno nie pozwoli, by gazociąg biegł 
do Turcji. 

Rosja jest krajem, w  którym funkcjo-
nuje zupełnie inny system podejmowania 
decyzji i w zależności od sytuacji możemy 
powiedzieć, że mamy do czynienia z decy-
zjami o charakterze uprzedzającym albo 
reaktywnym, które w  zdemokratyzowa-
nym systemie mają zupełnie inny przebieg. 
Musimy to respektować i doceniać własne 
zasoby, w tym również węglowe, nie prze-
sadzać z  twierdzeniem, że powinniśmy 
się opierać tylko na jednym źródle. Nasze 
zasoby węglowe są pozyskiwane z coraz 
głębszych pokładów. Jeśli odnieść się do 
polityki amerykańskiej – oni nie potrzebują 
węgla, ale go eksploatują, a nawet myślą 
o ożywieniu niektórych kopalń, a w kon-
sekwencji znajdą się na rynku światowym, 
co może wywołać pewne presje na ceny 
węgla. Część energetyki trzeba oprzeć 
także na węglu, tak żeby to było opłacalne. 
Górnictwo to nie tylko węgiel energe-
tyczny, ale również koksujący. Część węgla 
z pokładów Jastrzębia na Śląsku przezna-
cza się do skoksowania w  stalowniach. 
Za kilka lat prawdopodobnie skończą się 
zasoby węgla koksującego w  Czechach, 
gdzie też są stalownie, więc powinniśmy 
w sposób roztropny tym dobrem gospo-
darzyć. Być może niektóre szyby z kopalń, 
które obecnie są jeszcze w  eksploata-
cji albo w  których eksploatacja została 
ukończona, należałoby wykorzystać do 
zbudowania tzw. elektrowni szczytowo-

-pompowych. Zaczyna się je projektować 
w Niemczech i w Polsce też się o tym myśli. 
Szyb kopalniany może być wykorzystany 
też jako miejsce do spuszczania wody, 
poruszania turbin, wytwarzania energii, 
a  wodę wypompowuje się z  powrotem. 
Choć jest to projekt z technicznego punktu 
widzenia trudny do przeprowadzenia ze 
względu na głębokość zamykanych kopalń, 
przekraczającą gdzieniegdzie 1000 m, ale 
można osiągnąć spiętrzenie wody niemoż-
liwe do uzyskania na powierzchni w kon-
wencjonalny sposób.
Może warto byłoby węgiel przeznaczyć 
dla wysokich technologii, gdzie pozy-
skuje się na przykład włókna węglowe, 
z których buduje się samoloty…

Znają się na tym specjaliści, ja nie 
jestem specjalistą, słucham, co ci ludzie 
mówią, ale warto rozważyć sposób moder-
nizacji wytwarzania energii elektrycznej 
w Polsce. Pytanie, czy koniecznie musimy 
budować tysiącmegawatowe bloki, jak 
mówią naukowcy z AGH, czy nie roztrop-
niej odbudowywać dwustumegawatowe, 
bo tutaj technologia jest polska, a  tam 
musimy kupić licencję. 

Co ‘Ogród Marzeń’ i Pan, jako znawca 
tematu, może zaproponować wła-
ścicielom działek lub przydomo-
wych ogrodów, ogródków, balko-
nów czy tarasów, którzy obawiają 
się, że gdy wyjadą na wakacje, ich 
rośliny uschną? Jak zabezpieczyć je 
przed suszą, żeby poniosły jak naj-
mniej szkody?

Zabezpieczanie zaczyna się już od 
momentu sadzenia roślin. Powinniśmy 
zadbać, aby podłoże było możliwie 
próchniczne, utrzymujące wilgoć. Obec-
nie na rynku dostępne są tzw. hydrożele, 
które miesza się z ziemią. Chłoną one 
wodę i oddają  wtedy, kiedy w glebie 
występuje jej niedobór. Inne zabezpie-
czenie przed suszą polega na przenie-
sieniu roślin posadzonych w donicach 
i  w  skrzynkach na tarasie w  miejsce 
zacienione. Czasami wystarczy zdjęcie 
korytek z poręczy na balkonie i posta-
wienie ich na dole, by operacja sło-
neczna została na tyle zmniejszona, 
że możemy ograniczyć podlewanie. 
Warto pamiętać, że niektóre gatunki 
wymagają rzadszego podlewania, inne 
częstszego. Do tych pierwszych należą 
najpopularniejsze właściwie kwiaty bal-
konowe, czyli pelargonie bluszczolistne 
czy rabatowe. Natomiast dużo wilgoci 
potrzebują surfinie. W upalne dni ten 
gatunek wymaga dwukrotnego podle-
wania. Nie należy również zapominać 
o  nawożeniu nawozami mineralnymi 
bądź organicznymi – tzw. biohumu-
sem. Jest to środek, który w  sposób 
komplementarny zapewnia roślinie 
wszystkie składniki potrzebne do roz-
woju. Przy roślinach tarasowych bądź 
posadzonych do gruntu w  miejscach 
o większym zapotrzebowaniu na wodę 
w  okresie letnim warto zainstalować 
nawadnianie automatyczne, które każ-
dego dnia uruchamia się bez naszej 
ingerencji. 
Ma pan na myśli takie ogrody Semira-
midy?

Takie bardzo współczesne… (śmiech) 
są to tak zwane elektrozawory, monto-
wane na zwyczajnym kranie do wody, 
gdzie programuje się otwieranie zaworu. 
Najpierw montuje się wąż grubości fi 
16, a później cienkie wężyki ze szpikul-
cami, po których raz na dobę przez pół 
godziny czy przez godzinę o określonej 
porze zawór zacznie podawać wodę. Jej 
ilość i zasięg zależy od przekroju kranu. 
Przy typowym  – o  wielkości ¾ cala, 
wody w zupełności wystarczy do prawi-
dłowego nawodnienia do stu roślin. 

A jak nawadniać rośliny na balkonie? 
Można zastosować metodę z wyko-

rzystaniem grawitacji, czyli na wyż-
szym poziomie montuje się zbiornik 
z wodą, od którego prowadzi się rurki 
do poszczególnych roślin. Ale to sposób 
mniej doskonały…
Załóżmy, że nie udało nam się dobrze 
zabezpieczyć roślin. Pogoda była lep-
sza, niż się spodziewaliśmy, kwiaty 
zastaliśmy w  słabej formie. Jak przy-
wrócić im pełnię życia? 

Najczęstszym błędem popełnianym 
przez wracających z urlopu, którzy widzą 
swoje ulubione rośliny w opłakanym sta-
nie, jest to, że zaczynają je intensywnie 
podlewać, co najczęściej czyni więcej 
szkody niż pożytku. Rośliny trzeba pod-
lać, ale nie tak, żeby pływały w wodzie, 
bo to skutkuje zatopieniem korzeni 
i  uduszeniem rośliny. Zarówno część 
podziemna,  jak i   nadziemna każdej 
rośliny do normalnego rozwoju potrze-
buje tlenu i podlewanie nie może być 
zbyt intensywne.

Z  przesuszonych roślin usuwamy 
uschnięte fragmenty, a pozostałe podle-
wamy umiarkowanie, a więc tak, aby cała 
bryła wchłonęła wodę i stała się wilgotna. 
Później czekamy dwanaście godzin i po 
tym czasie bądź dopiero po dwudzie-
stu czterech godzinach, w zależności od 
pogody i temperatury, ponownie poda-
jemy wodę. Często jest tak, że żona widzi 
suche kwiaty, podlewa je, po chwili poja-
wia się mąż, też podlewa, i tak dalej…

Z  wszystkim musimy postępować 
ostrożnie i  zachować umiar, również 
z podlewaniem. Wymiana jest ostatecz-
nością, kiedy jednoznacznie widzimy, że 
rośliny są suche i brzydkie. Te, które już 
od kwietnia czy maja rosły w naszych 
korytkach czy donicach i przez dwa tygo-
dnie troszeczkę ucierpiały, po siedmiu, 
dziesięciu dniach mają szansę znowu 
być ładne.  

Pamiętajmy 
o ogrodach

Centrum Ogrodnicze ‘Ogród Marzeń’
ul. Kirkora 2 (za stacją BP i McD)
62 – 020 Swarzędz k. Poznania

Centrum Ogrodnicze ‘Ogród Marzeń’ 
poza sprzedażą roślin i artykułów ogrod-
niczych zajmuje się również projektowa-
niem, zakładaniem ogrodów, pielęgna-
cją zieleni na terenie całej Wielkopolski. 
Świadczy również wszelkiego rodzaju 
usługi związane z  ogrodnictwem, jak 
usługi brukarskie czy wykonywanie 
murków oporowych. Oferta dostępna na 
stronie http://www.ogrod-marzen.pl



Z  ramienia Automobilklubu realizuje 
Pani projekt „Senior to samodzielny 
i bezpieczny kierowca”… 

Inicjatorem i koordynatorem projektu 
w ramach Wielkopolskich Innowacji Spo-
łecznych jest Automobilklub Wielkopolski, 
a naszym głównym partnerem jest Ośro-
dek Doskonalenia Techniki Jazdy Škoda 
Autodrom. W klubie działania wspierające 
kierowców seniorów są prowadzone już 
od kilku lat. Generalnie statystyki poka-
zują, że to najmłodsi kierowcy powodują 
najwięcej wypadków, więc skupiono się 
głównie na tej grupie wiekowej. Najpierw 
podwyższono wiek osób, które mogą sta-
rać się o prawo jazdy. Do niedawna granica 
ta wynosiła 17, wcześniej nawet 16, teraz 
wynosi 18  lat. Następnie ustawodawca 
wprowadził obowiązkowe doszkolenia 
dla młodych kierowców. Niestety działania 
związane z bezpieczeństwem ruchu drogo-
wego omijają osoby starsze, a w naszym 
społeczeństwie jest ich coraz więcej… 

…i czujemy to na drodze. 
Zdecydowanie tak. Gdy sięgniemy do 

statystyk, widać, że w ostatnich latach roś- 
nie liczba wypadków drogowych z winy 
kierującego autem osobowym, w wieku 
powyżej 60  lat. W  2011  roku seniorzy 
spowodowali 14,1% takich wypadków, 
a w 2016 już 19,6%. Do „problemu” senio-
rów za kierownicą można podejść róż-
nie. Najprościej jest ustalić wiek, po któ-
rego przekroczeniu kierowca traci prawo 
do prowadzenia pojazdu. Takie głosy się 
pojawiają. 65  lat – odebrać prawo jazdy, 
bo „dziadki” już nie umieją jeździć. Ale, nie 
tędy droga. 
65 lat już dawno przestało być granicą 
intelektualną. Na Zachodzie mówi się, 

że 65-latkowie to młodzi ludzie. Takie 
dyskryminowanie byłoby okropne. 

Pomysł odbierania prawa jazdy w dniu 
65 urodzin jest absolutnie nie do przyjęcia. 
Nie da się ustalić granicy, od której czło-
wieka uznaje się za niezdolnego do pro-
wadzenia samochodu. Jednak problem ist-
nieje i trzeba coś z nim zrobić. W zeszłym 
roku Automobilklub Wielkopolski wspól-
nie z Urzędem Miasta realizował na Torze 
Poznań szeroką akcję uświadamiającą 

„Poznaj swoje możliwości – kieruj świado-
mie”. Zapraszaliśmy starsze osoby, żeby 
w miłej atmosferze poddały się komplek-
sowym badaniom i zorientowały się, jakimi 
naprawdę są kierowcami. Każdy senior 
wykonywał kilkanaście prób obejmują-
cych szereg aspektów psychofizycznych 
bezpośrednio wpływających na umie-
jętność bezpiecznej jazdy. Pewne i  bez-
pieczne kierowanie pojazdem wymaga od 
kierowcy równoczesnego zaangażowania 
oraz współdziałania wielu różnych funkcji 
organizmu. Z wiekiem ulegają one pew-
nym ograniczeniom; u  każdego tempo 
i charakter zmian może wyglądać trochę 
inaczej. Braki w  jednym obszarze są do 
pewnego stopnia, a niekiedy całkowicie, 
kompensowane przez inne umiejętności. 
Dlatego poznanie swoich mocnych i słab-
szych stron jest, a przynajmniej powinno 
być dla kierowców ważne. 
Ten projekt był wstępem?

Poniekąd. Kiedy robiliśmy badania, 
stwierdziliśmy, że tylko diagnoza kierow-
com nie wystarcza. Mając napisane czarno 
na białym, z czym sobie nie radzę, zasta-
nawiam się, co mam z tą informacją zrobić. 
Przestać jeździć czy raczej podąć jakieś 
działania naprawcze? Fizjologia człowieka 

i umiejętność jeżdżenia są bardzo złożone, 
dzięki czemu mamy znaczne możliwo-
ści radzenia sobie mimo pewnych prze-
ciwności. W zeszłym roku złamałam lewą 
rękę i przez kilka tygodni jeździłam z ręką 
w gipsie. W codziennej jeździe zbytnio mi 
to nie przeszkadzało – świadomie wybie-
rałam drogi mniej ruchliwe, godzinę mniej 
tłoczną, zostawiałam sobie większą odle-
głość do poprzedzającego auta...

W  zeszłym roku spora grupa ludzi, 
mimo licznych zachęt, nie chciała się pod-
dać badaniom. Bali się, że gdy coś wyjdzie 
źle, utracą prawo jazdy, a wraz z nim nieza-
leżność. Ten strach był bezpodstawny, jed-
nak trudny do przezwyciężenia. Gdy na 
rynku są wykonywane bezpłatne badania 
ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru 
itp., ustawia się kolejka chętnych; gdy pro-
ponowaliśmy bezpłatne badanie dla kie-
rowców, którego realny koszt wynosi mini-
mum 200 zł na osobę, mieliśmy problem 
z zebraniem chętnych. Czekam na moment, 
gdy również w tej kwestii zadziała mecha-
nizm: „czuję problem, diagnozuję go i pró-
buję działać”.
Wszystko wiąże się z  pieniędzmi. Za 
późno zaczynamy i  nie zdążyliśmy się 
do tego przyzwyczaić, a  w  Poznaniu 
jest więcej samochodów niż w  cztery 
razy większym Berlinie. W  Niemczech 
zaczynali dawno temu i  wiedzą, czego 
się spodziewać. 

Jeśli chodzi o osoby aktywnie jeżdżące 
i  dobrze czujące się za kierownicą, nie 
widzę wskazań do uczestnictwa w naszym 
projekcie. Te działania są skierowane głów-
nie do osób, które czują się niepewnie za 
kierownicą, bo np. są po udarze, długo 
nie jeździły, bo mąż zawsze kierował, ale 

Z dr Barbarą Pospieszną z Automobilklubu Wielkopolski  
rozmawia Mariola Zdancewicz 

Superkierowca  
po sześćdziesiątce 
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zmarł, uległ kontuzji, i  co? Mam samo-
chód, chcę jechać do sklepu, do lekarza, 
teatru, ale pojawiają się wątpliwości. Aktu-
alnie nie ma żadnego mechanizmu działa-
nia ani instytucji, która by się takimi oso-
bami zajęła. 
Można wziąć lekcje...

Tak, ale to nie wystarcza – my proponu-
jemy podejście kompleksowe.

Ideą jest stworzenie modelu postępo-
wania, uniwersalnego narzędzia dla kierow-
ców, przede wszystkim starszych, które ma 
im pomóc ocenić możliwości oraz popra-
wić wiedzę i umiejętności, by poczuły się 
pewniej za kierownicą. Wraz z  uczestni-
kami zamierzamy ustalić ilość i tematykę 
zajęć z psychologiem, z instruktorem, tera-
peutą czy policjantem. Kraje, które poczy-
niły największe postępy w sferze polityki 
senioralnej, mają różne sposoby wspierania 
starszych kierowców. Przeciętnie na takie 
spotkania poświęca się od dwu do sze-
ściu godzin, z podziałem na część diagno-
styczną i szkoleniową. W większości z tych 
państw dodatkowo ustalono limit wieku – 
70, 75 lub 80 lat – po którego przekrocze-
niu prawo jazdy wygasa. Osoby, które chcą 
je przedłużyć, muszą pokazać, co umieją, 
jak się poruszają, a następnie otrzymują 
komplet informacji, choćby jak zmieniły 
się przepisy ruchu drogowego, że wpro-
wadzono nowe znaki… Ja mam prawo 
jazdy od 20 lat i nikogo nie interesuje, czy 
znam nowe znaki, czy umiem się zacho-
wać na czteropasmowym rondzie, czy moja 
sprawność intelektualna stwarza możli-
wość prawidłowej oceny sytuacji i gwaran-
cję bezpiecznej jazdy. Zawodowy kierowca, 
jeżdżący autobusem czy ciężarówką, regu-
larnie musi przechodzić testy psychomoto-
ryczne. A pozostali kierowcy? 40 czy 50 lat 
społecznego zaufania, że umieją? 

Fińskie badania pokazują, że jest 
wielu takich, którzy przechodzą weryfika-
cję w wieku 70 lat, a już później nie chcą 
przyjść, dokonują samooceny i  świado-
mie rezygnują. Inni, ci zdrowsi i sprawniejsi, 
z powodzeniem ją dalej przechodzą i cie-
szą się urokami samodzielnego prowadze-
nia pojazdu nawet do setnych urodzin… 
Wiedzą z wyprzedzeniem, co ich czeka i że 
to nie jest „egzamin na prawo jazdy”.

Takich przepisów nie można wpro-
wadzać od jutra, jak to często u nas bywa. 
Brakowałoby choćby wyszkolonej kadry 
i  miejsc do prowadzenia takich działań. 
Dodatkowo to nie są łatwe do podjęcia 
decyzje, ponieważ iluś wyborców poczuje 
się dotkniętych, niezadowolonych. 
Czy program będzie dostosowany do 
braków, które wyjdą podczas badania?

Nasz program z natury rzeczy nie może 
być zbyt zindywidualizowany, 
gdyż jego istotą jest uni-
wersalność. Na etapie 
diagnozowania zostaną 
wykazane zarówno 

czynniki limitujące, jak i  wspomagające 
sprawne kierowanie pojazdem. Jeżeli 
w części szkoleniowej nie będzie można 
w pełni naprawić wspomnianych proble-
mów – medycznych, fizycznych, psycho-
logicznych, mentalnych, czy umiejętności 
praktycznych, kierowca otrzyma wyraźne 
wskazówki, co powinien robić dalej.
Czym zakończy się ten projekt?

Projekt zakłada realizację dwóch czę-
ści, każda z udziałem 10-, 15-osobowych 
grup roboczych, złożonych ze starszych 
kierowców. Po części będą to osoby, z któ-
rymi już współpracowałam, po części nowe 

– grupy docelowe utworzymy na początku 
przyszłego roku. Pierwszy etap będzie 
polegał na wymyśleniu odpowiedniego 
modelu postępowania, a  drugi na prze-
testowaniu jego funkcjonalności. Pyta-
nie, czy po opracowaniu strategii wzbudzi 
ona szersze zainteresowanie? Czy na przy-
kład nasze władze miejskie czy wojewódz-
kie uznają naszą innowację za ważną spo-
łecznie i zechcą nas wspierać w dalszych 
działaniach... 
Czyli nie macie Państwo żadnego zaple-
cza? Nic nie jest zapewnione?

Na tym etapie nasz pomysł jest 
wśród 27  innowacji społecznych 
rekomendowanych do dofinanso-
wania. Intensywnie pracujemy nad 
projektem, współpracujemy z zarzą-
dzającym grantem Regionalnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Poznaniu, by 2 października pod-
pisać umowę na realizację. Głęboko 
wierzymy, że w przyszłym roku zreali-
zujemy nasz pomysł. Co będzie dalej? 
Nie wiemy.

Mamy oczywiście mnóstwo 
pomysłów, ale też i  pytań na przy-
szłość. Czy każdy starszy kierowca 
powinien w  takim programie brać 
udział obligatoryjnie, czy dobrowol-
nie? Czy taki udział powinien być 
odpłatny, czy finansowany z budżetu pań-
stwa? W wielu krajach europejskich jeżeli 
osoba w wieku siedemdziesięciu lat jest 
zainteresowana przedłużeniem upraw-
nień, musi się zgłosić na weryfikację ogól-
nej sprawności psychofizycznej i zdolności 
do bezpiecznej jazdy. Uważam, że w Pol-
sce kierowcy powinni mieć możliwość 
weryfikacji swoich możliwości i  doszko-
lenia umiejętności. Może warto poświę-
cić na ten cel na przykład równowartość 
baku paliwa? 
Myślę, że kierowca to też człowiek inte-
ligentny, więc może każdy pomyśli, że 
jeśli mało jeździ, to warto się spraw-
dzić...

O tym właśnie mówimy. Choć nasze 
doświadczenia wskazują na niechęć do 

weryfikacji, a raczej na modyfikację spo-
sobu jeżdżenia… Starsi unikają jazdy 

w godzinach szczytu, niekoniecznie 
jadą autostradą czy przez duże rondo, 

wolą boczkiem, bo 
tam czują się pewniej. 
Zdają sobie sprawę, że 
brakuje im podzielności 
uwagi, refleksu czy widze-
nia przestrzennego. Wielu 
kierowców zna swoje możliwości i  świa-
domie redukuje zagrożenia, wielu jednak 
z premedytacją zaprzecza pojawiającym 
się ograniczeniom.
Myślę, że w ogóle słabo jeździmy, może 
dlatego, że mamy stare samochody 
i  jesteśmy nieuprzejmi, nie wpusz-
czamy … 

Aż tak nie można wszystkich potępiać, 
choć faktem jest, że wielu kierowcom się 
wydaje, że są mistrzami kierownicy, wielu 
się zawsze spieszy, każdy jest sprytny. 
Jest też wiele innych kłopotów, damsko-

-męskich czy międzypokoleniowych. Do 
tego dochodzi mnóstwo poustawianych 
znaków drogowych, niekiedy bardzo 
utrudniających ocenę sytuacji na drodze... 

Naszym celem jest przekonanie star-
szych kierowców, że z  pewną pomocą 
mogą jeszcze wiele lat być dobrymi kie-
rowcami. Żeby nie wstydzili się wybierać 

innych, łatwiejszych dróg. Gdy nie czujesz 
się pewnie, skręcając na ruchliwym skrzy-
żowaniu w lewo, wybierz trzy razy w prawo. 
Masz czas, jesteś na emeryturze. W więk-
szości są to proste rady, ale nie każdy 
potrafi je wymyślić i świadomie stosować. 
My chcemy przede wszystkim pomóc, dać 
wytyczne, jak sobie radzić i jak kompenso-
wać braki. 
Proszę opowiedzieć o sobie. 

Z  wykształcenia jestem doktorem 
nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutą 
i  dietetykiem. Z  zainteresowania spor-
towcem i pilotem nawigacyjnych rajdów 
samochodowych. Na co dzień naukow-
cem i nauczycielem akademickim, człon-
kiem i  zawodnikiem Automobilklubu 
Wielkopolski. Od lat interesuje mnie fizjo-
logia człowieka, wszechstronna aktyw-
ność osób starszych i  kwestie motory-
zacji. W  międzyczasie realizuję pasje 
społeczno-turystyczno-rekreacyjne. 
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Wasz zespół realizuje nie-
zwykle interesujący, inter-
dyscyplinarny projekt na 
Politechnice Poznańskiej. 
Opowiedzcie o nim...

Monika Bartnikowska: 
Nasz projekt jest interdyscy-
plinarny, ponieważ zespół 
zrzesza 35  studentów z  dzie-
więciu wydziałów Politechniki 
Poznańskiej. Dzięki takiej róż-
norodności jesteśmy w stanie 
dzielić się swoimi umiejętno-
ściami i wiedzą. Specyfika pro-
jektów typu Formuła Student 
powoduje, że interdyscypli-
narność staje się niezbędna, 
ponieważ w pracach nad pro-
jektem, poza stroną techniczną, 
zajmujemy się także kwestiami 
organizacyjnymi, takimi jak 
pozyskiwanie sponsorów, kon-
trolowanie finansów i promo-
cja przedsięwzięcia. Dobra 
inżynieria to jedno, ale wie-
dza, jak ją sprzedać,  jest rów-
nie cenna. 
Pracujecie w  sześciu gru-
pach projektowych: marke-
ting, silnik, elektryka, zawie-
szenie, konstrukcja nośna 
i aerodynamika. Która z nich 
ma najwięcej do zrobienia? 

Łukasz Buława: Nie można 
tego jednoznacznie stwier-
dzić. Bierzemy udział nie tylko 
w konkurencjach technicznych, 
ale też w  statycznych, w  któ-
rych wymagane jest przygoto-
wanie innego rodzaju…

M :  …część statyczna 
składa się z  trzech etapów: 
przedstawienia kosztorysu 
wykonania konstrukcji, jej 
designu, a  także pomysłu na 
biznes, który uwzględni sprze-
daż seryjną. Odbywa się to 

w ramach konkurencji Design Event, Cost 
Event oraz Business Plan Presentation. 
Podczas pierwszej konstruktorzy bronią 
projektu. Uzasadniają dobór materiałów 
i technologię wykonania samochodu. Na 
ostateczną ocenę duży wpływ ma wygląd 
zewnętrzny pojazdu. Musimy też przed-
stawić szczegółowe koszty wykonania 
bolidu, określić koszt każdej śrubki i pod-
kładki. Ostatnia konkurencja, czyli tzw. pre-
zentacja biznesowa, polega na połączeniu 
produkcji z innowacyjnymi rozwiązaniami 
biznesowymi i stworzeniu koncepcji firmy, 

która mogłaby sprzedać seryjnie zaprojek-
towane przez nas auto. Podczas dziesięcio-
minutowego wystąpienia trzeba przeko-
nać sędziów, aby zechcieli zainwestować 
w tę wizję i dostrzec w niej potencjał... 

Ł:... natomiast rywalizacje dyna-
miczne, podczas których ocenia się jazdę 
samochodu, składają się z  czterech eta-
pów. Pierwszy – przyspieszenie – polega 
na pokonaniu w  jak najkrótszym czasie 
prostego odcinka toru o  długości 75  m. 
Drugi etap to Skid Pad – samochód jeździ 
po torze w kształcie ósemki, który może 
być nawadniany w zależności od miejsca 
zawodów. Trzecia konkurencja  – Auto-
cross zwany Sprintem – polega na poko-
naniu toru o długości około jednego kilo-
metra. Od rezultatów tej konkurencji zależy 
kolejność wystąpienia w Endurance – to 
22 km jazdy wytrzymałościowej po podob-
nym torze. Przyznaje się punkty za zużycie 
paliwa. Inaczej liczy się je dla aut elektrycz-
nych, inaczej dla spalinowych. 
Skąd pomysł, żeby spróbować?

M: Nasi koledzy dowiedzieli się o  ist-
nieniu Formuły Student od wykładow-
ców z  Politechniki Poznańskiej podczas 
wycieczki do Instytutu Badań Pojazdów 
i Silników Spalinowych w Bielsku-Białej. Na 
świecie te zawody mają ponad 35 lat. My 
przystąpiliśmy do nich w 2014 roku, kiedy 
członkowie Koła Naukowego Inżynierii Wir-
tualnej i Koła Naukowego Silników Spali-
nowych poznali szczegóły przedsięwzięcia 
i stwierdzili, że nie ma na co czekać. Zaczęli 
realizować plan, zebrali osoby niezbędne 
do rozpoczęcia działań i w lipcu 2015 roku 
powstał nasz bolid Warta, którym wystarto-
waliśmy w pierwszych zawodach. 
A  już we wrześniu zaczęliście pracę 
nad kolejnym.

Ł: Koniec zawodów to właściwie począ-
tek następnego sezonu, w związku z tym 
nasz drugi bolid – Wilda – nie jest rewolu-
cyjną konstrukcją, tylko w pewnym sensie 
lepszą wersją Warty. Rozwiązania, które 
sprawdziły się w pierwszym samochodzie, 
zostały zmodyfikowane, ulepszone – sku-
piliśmy się na zapewnieniu bezawaryjno-
ści pojazdu, co w dużej mierze się powio-
dło. Świadczy o tym fakt, że w tym roku 
mieliśmy bardzo mało tzw. sytuacji kryzy-
sowych. W tej chwili kończymy prace nad 
trzecim pojazdem – Cybiną – i myślimy już 
o czwartym bolidzie... 
Co za tempo!

Ł: Tak to wygląda. Na każde zawody 
przygotowujemy nowy model. Bolid 
Cybina jest już gotowy. Wzięliśmy z nim 
udział w  trzech rundach zawodów: 

Formule Student IMechE w Wielkiej Bryta-
nii, Formule Student Czech Republic oraz 
Formule Student Hungary. Przy realizacji 
tego modelu przede wszystkim nabrali-
śmy doświadczenia i ponownie zastosowa-
liśmy nowe rozwiązania techniczne, co na 
pewno doceniają sędziowie podczas kon-
kurencji statycznych. Liczy się też odwaga 
inżynierska i plastyczność umysłu w wymy-
ślaniu innowacyjnych koncepcji, niestoso-
wanych jeszcze w  Formule Student czy 
ogólnie w motosporcie. 
To bardzo ciekawe! Podajcie przykłady 
takich pomysłowych rozwiązań. 

Ł: W Cybinie taką ciekawostką jest np. 
system zmiany biegów sterowany powie-
trzem, czyli pneumatycznie. Porwaliśmy się 
na coś takiego po raz pierwszy i fantastycz-
nie się to sprawdziło. Chcemy konstrukcji 
niezawodnej technicznie, co planujemy 
osiągnąć przez dużą liczbę testów w maju 
i czerwcu przyszłego roku. Tym sposobem 
najlepiej można sprawdzić pojazd i  traf-
ność pomysłów. Zawody są taką wisienką 
na torcie. Teraz skupiamy się na testowa-
niu Cybiny, żeby lepiej poznać działanie 
poszczególnych układów i dowiedzieć się, 
jaki potencjał drzemie w tym bolidzie…

M: … i  cały czas przygotowywać 
naszych kierowców na kolejny sezon. 
Gdzie odbywają się testy? 

Ł: Najczęściej u Sobiesława Zasady na 
lotnisku w Bednarach, ale również w Cen-
trum Szkolenia Kierowców w  Dolsku 
i w Aeroklubie Poznańskim w Kąkolewie. 
Teren powinien być otwarty, bezpieczny, 
to znaczy w miejscu zakończenia asfaltu 
nie może być żadnych chodników, krawęż-
ników, lasu, i tak dalej. Wypadnięcia z toru 
raczej się nie zdarzają, ale lepiej dmuchać 
na zimne, bo podczas startów łatwo o nie-
szczęśliwy wypadek. Np. w  tym sezonie 
z powodu słabych zabezpieczeń podczas 
zawodów na Węgrzech samochód nie-
mieckiego zespołu Fast Forest z Deggen-
dorf rozbił się na latarni , która znajdowała 
się zbyt blisko toru. Roczna praca wielu 
ludzi poszła na marne, ale na szczęście 
nikomu nic się nie stało... 

M: Kilka razy jeździliśmy w Gądkach, 
ale tor jest tam mniejszy, a my potrzebu-
jemy dużej przestrzeni. 

Ł: Tamta nawierzchnia nie do końca 
odpowiada oponom. One są miękkie, przy-
stosowane do sportu motorowego i gdy 
delikatnie się nagrzeją, łatwo przyklejają 
się do nich kamienie, które niezbyt dobrze 
wpływają na jakość jazdy i stan opon. Im 
czystsza powierzchnia, tym lepiej. Szukamy 
toru położonego bliżej nas, ponieważ 
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Z Moniką Bartnikowską i Łukaszem Buławą z zespołu wyścigowego 
Politechniki Poznańskiej PUT Motorsport rozmawia Magdalena Marciniak

Monika Bartnikowska – Wydział Inżynierii 
Zarządzania, kierunek: inżynieria zarzą-
dzania (5  rok), specjalista ds. finansów 
i marketingu w PUT Motorsport

Łukasz Buława – Wydział Maszyn Roboczych i Trans-
portu, kierunki: mechanika i budowa maszyn (4 rok) 
oraz transport (absolwent), project manager w PUT 
Motorsport
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podróż do każdego z  tych miejsc trwa 
przynajmniej półtorej godziny, a wiadomo, 
że w motosporcie liczy się czas.
Łatwiej zaczynać czy bazować na zdo-
bytym doświadczeniu?

M: Zaczynając, nie mieliśmy pojęcia, 
jak wyglądają regulaminy zawodów, jak 
dostosować do nich fizyczną konstrukcję. 
W procesie budowy okazuje się, że dużo 
rzeczy wymaga korekty. Trzeba przygoto-
wać się na takie sytuacje.  

Ł: Czym innym jest zaprojektowanie 
pojazdu na komputerze, a  czym innym 
realne połączenie elementów. Niemniej 
bez wsparcia programów komputerowych 
nasza praca byłaby mocno utrudniona, na 
etapie produkcyjnym potrzebowalibyśmy 
przynajmniej dwa razy więcej osób. Osta-
tecznie ścieramy się z technologią wyko-

nania i  wychodzą niuanse, z  których na 
początku nie zdajemy sobie sprawy.

M: Pierwszy sezon dał nam dobrą lek-
cję na kolejne lata. Przetarliśmy ścieżkę 
i poznaliśmy specyfikę tego świata. Wyko-
rzystamy to wszystko w najnowszej, czwar-
tej konstrukcji, która na razie jest bezi-
mienna… (śmiech) 
Mam pomysł, może czwarty bolid 
nazwiecie Merkuriusz...?!

(śmiech)
Imponujące jest to, że już po trzech 
latach zajęliście piąte miejsce w  zawo-
dach w Silverstone, co więcej – wyprze-
dziliście Oksford...

M: To dla nas niemały sukces. Porów-
nując się z  innymi zespołami zagranicz-
nymi i polskimi, możemy powiedzieć, że 
nasze trzyletnie doświadczenie jest stosun-
kowo małe. To nie przeszkodziło nam osią-
gnąć wysokiej noty na zawodach w Anglii, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem 
drużyn ze sporym bagażem doświadczeń 
w Formule Student. Wcześniej najlepszą 
pozycję w  ogólnej klasyfikacji – 23  miej-
sce – uzyskaliśmy w pierwszym sezonie na 
Węgrzech, więc cieszymy się z tego dużego 
przeskoku między wynikami. Wcześniej na 

naszym koncie znalazła się bardzo ważna 
nagroda – trzecie miejsce w  konkuren-
cji Business Presentation w zawodach na 
Węgrzech w 2016 roku.
Na czym się skupiacie się w tym momen-
cie?

M: Potrzebujemy nowych sił i rąk do 
pracy, więc jesteśmy w trakcie prowadze-
nia rekrutacji do naszego zespołu. Przy-
mierzamy się też do oficjalnego ogłosze-
nia głównych celów na nowy sezon. 

Ł: Część z  dotychczasowego składu 
kończy studia albo wycofuje się z aktyw-
ności w zespole. Zostaje 17 osób. Szukamy 
ludzi, których będziemy mogli zarażać 
naszą pasją i przekazywać doświadczenia.
Chcecie powołać 35-osobową grupę? To 
sprawdzona liczba?

M: To nie jest warunek. W tym sezonie 

35 osób zupełnie nam wystarczyło, jed-
nak liczba członków zespołu niekoniecz-
nie przekłada się na wyniki. Weryfikuje 
to czas. Na początku zeszłego sezonu 
było nas około 50. Z czasem zostają ci, 
którym najbardziej zależy i którzy chcą 
się czegoś nauczyć. Pozostali w  natu-
ralny sposób wykruszają się.

Ł: W tym przypadku nie ma reguły. 
Na naszej drodze spotykamy różne 
zespoły, np. koledzy z Wrocławia mają 
ponad 50-osobową grupę. 
Podobno za każdym razem zmie-
nia się osoba, która prowadzi projekt, 
i  podobno nigdy nie kłócicie się, kto 
zostanie liderem...

M: Tak się składa, że co roku stery przej-
muje ktoś inny. Stawiamy na tych, któ-
rzy potrafią trzymać w  ryzach zarówno 
tę część organizacyjną, jak i  inżynierską. 
W tym sezonie „rządzić” będzie Łukasz... 

… w takim razie gratuluję!
Ł: Dziękuję. Przyznam, że to nie-

małe wyzwanie, ale w  dalszej perspek-
tywie możliwość zdobycia ogrom-
nego doświadczenia.

M: Nie każdy czuje się na tyle silny 
i  odważny, żeby się tego podjąć. Bycie 

liderem to swego rodzaju prestiż, ale też 
odpowiedzialność, ryzyko i poświęcenie. 
Okazuje się, że Wasza praca to nie tylko 
zbudowanie pojazdu, działania marke-
tingowe czy PR... Musicie też znaleźć 
sponsorów, to na pewno duże przedsię-
wzięcie.

Ł: Mamy to szczęście, że uczelnia ściśle 
współpracuje z naszym głównym sponso-
rem – Volkswagenem. Gdyby nie oni, praw-
dopodobnie realizacja naszych marzeń nie 
byłaby możliwa lub toczyłaby się znacznie 
wolniej. Tak szanowana firma w  gronie 
partnerów projektu daje nam też duży kre-
dyt zaufania u innych przedsiębiorców. Cie-
szymy się, że dotychczas tak wielu z nich 
nam zaufało i chce kontynuować współ-
pracę. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.  
Zdarzają się osoby, które same się do 
Was odzywają, żeby Was wesprzeć?

Ł: Najczęściej ma to miejsce na targach. 
Ludzie pasjonujący się motorsportem 
i rzadkimi w Polsce seriami wyścigowymi 
czują niezaspokojoną potrzebę brania 
w nich udziału. Przychodzą do nas, rozma-
wiamy i często wyrażają chęć współpracy 
czy wsparcia. To niesamowite uczucie, 
kiedy mamy świadomość, że ktoś podzi-
wia nas za wykonaną pracę i chce pomóc 

– chociażby merytorycznie.
W jakich targach braliście udział?

Ł: Głównie w  wydarzeniach poznań-
skich, tj. Motor Show czy Gran Turismo, ale 
nie tylko. Dzięki naszym sponsorom mieli-
śmy okazję uczestniczyć m.in. w warszaw-
skich Targach Inter Cars 2017 czy ProfiAuto 
Show w Katowicach. 

Czego sobie życzycie na tym etapie? 
M: Na pewno nowej wiedzy, która 

może nas doprowadzić do lepszych wyni-
ków. Chcielibyśmy przekroczyć własne gra-
nice, być lepszymi od samych siebie... 

...zostać inżynierami jutra i  wygrać For-
mułę 1.

Ł: (śmiech) W pewnym sensie nasi kole-
dzy już wygrywają Formułę 1. Jeden z zało-
życieli PUT Motorsport pracuje w zespole 
technicznym, który w zeszłym roku wygrał 
klasyfikację kierowców i  konstrukto-
rów. Spełnia swoje marzenia i  uczestni-
czy w świecie motorsportu z pierwszego 
rzędu. To dowód na to, że nasze działania 
mają sens.
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Za Państwem 
Dni Komornik…

… z   t e j  o k a z j i 
odbyła się uroczysta, 
poświęcona 720 rocz-
nicy lokacji, sesja Rady 
Gminy, której główną 
częścią było przed-
stawienie przez panią 
archeolog dr Justynę 
Żychlińską z  Uniwer-
sytetu im. Kazimierza 
Wielkiego w Bydgosz-
czy wydobytych na 
naszym terenie znale-
zisk. Okazuje się, że na 
długo przed lokacją 
żyli tu ludzie, odkryto 
ślady bytności z epoki 
brązu. Miejscowości 
gminne powstawały 
mniej więcej w  XIII, 
XIV wieku. Lokacja 

Komornik rozpoczęła się w 1290 roku pod 
rządami Piastów Wielkopolskich, a akt loka-
cyjny w 1297 roku podpisał biskup poznań-
ski Jan II Herbicz. Z historii tego wydarzenia 
zachowało się niewiele danych, ale doku-
menty z  archiwum archidiecezjalnego 
wskazują, że 720 lat temu lokowano wieś 
Komorniki, co upamiętniliśmy kamieniem 
w Ogrodzie Pamięci. 
Ale lokowanie na czele z  sołtysem 
odbyło się na prawie niemieckim, stąd 
został Pan historycznie obsadzony na 
stanowisku, które ma również 720 lat. 

Nie do końca, bo dziś wójt pełni nieco 
inne funkcje niż sołtys, który zawiaduje 

mniejszą jednostką niż gmina, ale można 
dokonać takiego porównania.
Oprócz rocznicy obchodzili Pań-
stwo 20-lecie współpracy ze słowacką 
gminą Smižany. Jak układają się wza-
jemne relacje?

Bardzo dobrze, okazujemy sobie 
wsparcie i szacunek. To najbardziej zaprzy-
jaźniona gmina partnerska. Każde spo-
tkanie w Smižanach czy w Komornikach 
to ważne wydarzenie, które przebiega 
w sympatycznej atmosferze. W międzycza-
sie wspólnie ze Smižanami i z Kamienicą, 
a zdarzyło się też, że z Winnicą i Podbrze-
ziem, rozszerzyliśmy współpracę o organi-
zację Spartakiady Młodzieży, która co roku 
odbywa się w innej miejscowości. W tym 
roku w  Smižanach, w  przyszłym u  nas. 
Dotąd w zawodach uczestniczyło 20 osób 
z naszego gimnazjum i delegację wysta-
wiało to jedno gimnazjum, teraz zastana-
wiamy się, jak wybrać reprezentację z pię-
ciu szkół. 
Ruszają wielkie inwestycje. 

Jest ich sporo. Wspólnie z powiatem 
zajmujemy się budową obwodnic w Cho-
męcicach i w Głuchowie. Czekamy na skoń-
czenie odcinka S11, bo liczymy, że dzięki 
temu „stara piątka” stanie się mniej uciąż-
liwa dla podróżujących i dla mieszkańców, 
którzy nie mogą się wydostać na tę wiecz-
nie zakorkowaną drogę ekspresową. Nie 
możemy puścić ruchu przez stare drogi 
powiatowe, przez centrum miejscowości, 
bo niektóre przedwojenne budynki stoją 
tam metr od jezdni i mogą się po prostu 
rozpaść. Realizujemy szacowaną na kilka 
milionów przyszłoroczną budowę ronda 

przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej oraz 
drogi łączącej ul. Młyńską i  Żabikowską, 
co zapewni ułatwienia wyjeżdżającym, 
bo ruch tamują korki przy ul. Zakładowej. 
Przebudujemy też ul. Kolejową na granicy 
Komornik i Plewisk.
Przy ul. Grunwaldzkiej, Twardogórskiej 
do Wołczyńskiej ma powstać kładka dla 
pieszych w  bezpośrednim sąsiedztwie 
z poznańskim Junikowem. 

Interesuje nas węzeł przesiadkowy, 
a  szczególnie tunel pod torowiskiem. 
Inwestycja obejmie również budowę zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego łączą-
cego komunikację autobusową z kolejową. 
Wszystko po to, by ułatwić przesiadki na 
komunikację miejską pasażerom wysiada-
jącym na pobliskiej stacji kolejowej Poznań 
Junikowo. Powstanie tam mała zajezdnia 
autobusowa umożliwiająca szybką i bez-
kolizyjną przesiadkę „drzwi w drzwi”, zapo-
wiadana jest budowa parkingu na około 
200  miejsc postojowych. Korzystanie 
z pociągu, który dociera do Dworca Głów-
nego w 12 minut i obecnie w godzinach 
szczytu kursuje mniej więcej co godzinę, 
nie będzie uciążliwe i pozwoli na łatwiej-
szy i szybszy powrót do domu. 
Czy u  Państwa też będą konsultacje 
społeczne związane z budową tunelu? 

W Poznaniu już się zakończyły, a u nas 
w  zasadzie trwają, bo inwestorem jest 
miasto Poznań, powiat poznański i gmina 
Komorniki. Wszyscy, a  głównie stojący 
przed zamkniętym szlabanem, czekają na 
powstanie tego tunelu. Konsultacje mają 
potwierdzać i potwierdziły, że inwestycja 
jest oczekiwana. Nie dotarły do nas głosy 

15 lat wójtowania
Z wójtem gminy Komorniki Janem 
Brodą rozmawia Mariola Zdancewicz
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przeciwne budowie. We wrześniu podpi-
szemy umowę na opracowanie programu 
funkcjonowania użytkowego. 
Jesteście Państwo pierwsi w Wielkopol-
sce, a na ósmym miejscu w Polsce pod 
względem przybywającej liczby miesz-
kańców. Czy wpłynęła na to troska 
o nich?

Coś w tym jest. Staramy się dużo dla 
nich robić. Jednak daje się nam we znaki 
presja budownictwa podmiejskiego. Nie 
nadążamy z  budową dróg osiedlowych 
i dojazdowych. Nasz relatywnie drogi grunt 
jest tańszy niż w Poznaniu, czyli inwestycja 
budowlana powinna być sumarycznie tań-
sza. Metr kwadratowy mieszkania kosztuje 
od 4 tys., a w Poznaniu od 5,5 do 6. Ta róż-
nica wpływa głównie na kupno mieszkań 
w Komornikach. 

Nie cieszy nas pierwsze miejsce w ran-
kingu, ponieważ to rodzi nowe wyzwania: 
dodatkowe miejsca w  żłobkach, przed-
szkolach, szkołach, presja jak największej 
pomocy rodzicom. Teoretycznie gdy dzieci 
dorosną, wykształcą się i zaczną zarabiać, 
będą przynosić dochód gminie. Z drugiej 
strony młodzież w  Polsce, która często 
kształci się za darmo, wyjeżdża za granicę 
i nie zwraca kosztów nauki. 

Gmina musi rozwijać się wielopłasz-
czyznowo. W tym roku minie 15 lat mojego 
wójtowania w Komornikach. Kiedy zaczy-
nałem, subwencja oświatowa w  zupeł-
ności wystarczała na płacę dla nauczy-
cieli i obsługę szkoły. Dzisiaj 
nie starcza nawet na płace. 
Limit dzieci w klasie wynosi 
25 osób, co rodzi pretensje. 
Tendencją są mniej liczne 
klasy, więc musimy budować 
szkoły i  zatrudniać nauczy-
cieli. Odmiennie niż w całej 
Polsce mamy nadmiar dzieci, 
a Poznań zaczyna się doma-
gać opłat za uczęszczające 
do ich szkół dzieci z naszej 
gminy. Dopłaty dla już przy-
jętych dzieci poprawiają 
poznańskie wskaźniki, rów-
nież wykorzystania nauczy-
cieli, którzy otrzymują jed-
nakową pensję niezależnie 
od liczebności klas, a  mia-
stu za każde dziecko przy-
pada dodatkowa subwen-
cja. Dlatego nie godzę się 
na dopłaty. Rozmawiałem 
na ten temat z prezydentem 
Jaśkowiakiem i myślę, że roz-
wiążemy to partnersko. 
Przywiązują Państwo dużą 
wagę do rekreacji, sportu, 
powstało wiele nowocze-
snych obiektów. 

Najnowszym jest boisko przy nowej 
szkole podstawowej w Plewiskach. Cieszy 
nas, że uczniowie będą mieli gdzie odby-
wać zajęcia wychowania fizycznego. Myślę, 
że, podobnie jak sprawdzające się orliki,           

i boisko przyszkolne będzie mieć wzięcie. 
Szkoły to główny prąd inwestycyjny, bo 
dzieci przybywa. Obydwie szkoły w  Ple-
wiskach są już obciążone. W  2018  roku 
skończymy rozbudowę szkoły w  Cho-

męcicach, a  budową 
sali gimnastycznej zaj-
miemy się potem. Ogło-
siliśmy też konkurs na 
koncepcję rozbudowy 
szkoły w Wirach. Obec-
nie w  obu szkołach 
dzieci uczą się w ogrze-
wanych, oświetlonych 
salach kontenerowych. 
Muszę koniecznie dodać, 
że w  przyszłym roku 
rozpoczniemy budowę 
Centrum Tradycji i  Kul-
tur y,  która potr wa 

około trzech lat. Kończymy projekt i  jeśli 
znajdziemy środki i zmieścimy się w przy-
szłorocznym budżecie, mury powinny 
szybko rosnąć.
Podejmuje Pan wiele wyzwań…

To konieczność, bo przecież nasz kli-
mat nie pozwala na prowadzenie zajęć 
w  namiotach. Istotnym wyzwaniem jest 
też poprawienie atmosfery wokół samo-
rządu, bo ciągłe szukanie potknięć związa-
nych z jego funkcjonowaniem nie pomaga. 
Powinniśmy skupić się na pracy, dbać, by 
radny czy wójt reprezentujący mieszkań-
ców współrządził, a nie rządził. Jeżeli wójt 

ma większość w radzie, to 
nie ma przeszkód do urze-
czywistnienia tego założe-
nia, ale wójt i  rada muszą 
umieć pójść na kompro-
misy. Dwa konie przypięte 
bez uprzęży do wózka nie 
pojadą, muszą być spięte 
i dążyć do wyznaczonego 
celu. W naszym przypadku 
jeden koń to wójt, drugi – 
rada, i wóz trzeba ciągnąć 
w jednym kierunku… Nam 
się to udaje.
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Chcielibyśmy porozmawiać o  silnikach 
spalinowych, o  których jest ostatnio 
głośno i  krótko zacząć od spektakular-
nego wydarzenia, jakim był czerwcowy 
kongres podejmujący tę tematykę. Na 
ile kongres spełnił misję zintegrowania 
naukowo-technicznego środowiska silni-
kowego?

W  dniach 27–29  lipca 2017  roku 
w Poznaniu odbył się pod patronatem Jego 
Magnificencji Rektora Politechniki Poznań-
skiej VII Międzynarodowy Kongres Silników 
Spalinowych (VII International Congress on 
Combustion Engines). Głównym organiza-
torem kongresu było Polskie Towarzystwo 
Naukowe Silników Spalinowych, którego 
prezesem jestem od blisko 15  lat. Na kon-
gresie było ponad 300 osób, w tym 45 osób 
z zagranicy, znane osobistości, powiedział-
bym sławy, goście z  tak odległych krajów 
jak: Japonia, Chiny czy USA. Naszą misją 
i głównym celem jest łączenie specjalistów 
z  uczelni i  przemysłu. Tak więc w  kongre-
sie licznie brali również udział przedstawi-
ciele koncernów samochodowych, między 
innymi takich jak: Fiat, Chrysler, BMW, Nis-
san, Solaris. Podobnie przedstawiciele firm 
badawczych branży motoryzacyjnej, w tym 
z zagranicy (np. AVL, FEV).

Od 2003  roku wydajemy kwartalnik  
„Combustion Engines”, który przedtem był 
wydawany przez Zakłady Cegielskiego. 
W  tym roku opublikowano w  nim blisko 
200 artykułów.

Pewnie Pani zapyta, jaka jest przyszłość 
silników spalinowych? Praktycznie do roku 
2050, takie są prognozy, silniki spalinowe 
będą stosowane w około 75% pojazdów.
Aż 75%? To bardzo dużo…

Proszę pamiętać, że pojazdy hybrydowe 
też mają silnik spalinowy,  nam się wydaje, że 
pojazd hybrydowy jest bezemisyjny… Nato-
miast silniki spalinowe ze względu na normy 
toksyczności, według mojej opinii, należą do 
jednych z „najczystszych maszyn cieplnych”. 
O wiele bardziej groźne są nasze piece czy 
przemysł, który emituje składniki toksyczne. 
Silniki mają tak wyśrubowane normy, że jeśli 
porównamy je z  zapalniczką, posiadającą 
propan-butan, to jest to tyle węglowodo-
rów, ile emituje 250 samochodów amerykań-
skiej klasy SULEV, czyli Super Ultra Low Emis-
sion Vehicle, w czasie testu, który ma około 
18 km, więc spaliny współczesnych silników 
są naprawdę bardzo czyste. Ponadto w przy-
padku samochodu, który już jest nagrzany 
i ma nagrzane systemy oczyszczania spalin 

– popularnie mówiąc katalizatory, pojazd 
oczyszcza powietrze z węglowodorów, czyli 
jest większa emisja na wejściu niż na wyjściu 
z silnika!
Wyśrubowane limity stały się m.in. powo-
dem afery w Volkswagenie…

Jeżeli na danym etapie robi się niere-
alne normy, to tak się to kończy. W tej chwili 
normy sprawdza się według testów europej-
skich czy amerykańskich i pojazdy Volkswa-
gena zostały im poddane. Pytanie: jak ten 
test ma się do rzeczywistych warunków eks-
ploatacji? Od dziesięciu lat nasz zespół bada 
pojazdy aparaturą do pomiaru toksyczno-
ści, rejestrując emitowane podczas jazdy 
składniki. Natomiast test toksyczności, tzw. 
zgodny z normami, wykonuje się w laborato-
rium, a więc w sztucznych warunkach, gdzie 
nie występują kałuże, dziury, deszcz, pia-
sek, objazdy itd. i w 22°C, a nie na przykład 
w  temperaturach ujemnych. Więc wyniki 
muszą się różnić. Fachowców nie dziwi, że 
zużycie paliwa w komfortowych warunkach 
laboratorium jest mniejsze niż w  rzeczy-
wistym ruchu, ale niefachowców tak. Przy 
piętnastominutowym postoju w korku, gdy 
mamy zerowy przebieg, to ułamek zużycia 
paliwa jest nieskończony. 
Pewnym novum jest ogłoszenie propo-
zycji Bundestagu, żeby po 2030 roku nie 
rejestrować w  Niemczech nowych samo-
chodów właśnie z silnikami spalinowymi.

Możemy także powiedzieć, że np. od 
roku 2020, 2030 nie będzie obowiązywać 
prawo ciążenia. (śmiech!!!) 

Można takie uchwały wprowadzać. 
Gdy się okaże, że nie ma czym jeździć albo 
dowieźć jedzenia, nastąpi powrót do aut 
z silnikami spalinowymi. W roku 2012 dla 
emisji CO2  w  autach zamierzano wprowa-
dzić normę – 120 gramów na kilometr. Ale 
nie można tego osiągnąć! Podobnie ma się 
sprawa z  pojazdami elektrycznymi. Elek-
tryczne taksówki czy autobusy, których wio-
dącym producentem jest Solaris, sprawdzą 
się w centrach miasta, ale nie na trasie, bo 
na razie ich zasięg, pomijając niektóre roz-
wiązania, wynosi 200 km. Wyobraża sobie 
Pani statek albo samolot na bateryjkę? Prze-
strzegałbym przed takimi a priori odezwami 
o zakazie rejestracji.
Czy w  takim razie auta wodorowe są 
lekarstwem na całe zło?

Są, tylko że najbliższa stacja wodorowa 
znajduje się w Berlinie. Więc jak  możemy 
mówić o autach wodorowych, jeśli nie ma 
gdzie tankować? W  przyrodzie, w  sensie 
dostępności, wodór nie istnieje. Na ogół 
trzeba go pozyskać metodą elektrolizy, a to 
są olbrzymie nakłady energetyczne. Trzeba 
go wysoko sprężyć do 700 barów – jedna 
metoda, lub skroplić w temperaturze minus 
253°C przez wysokie sprężenie i rozprężenie. 
Proszę sobie wyobrazić, że w zbiorniku krio-
genicznym musi być poniżej minus 253°C, 
a na dworze jest np. plus 50°C. Nie mówię nie. 
Wszystko jest do rozwiązania, ale w nauce 
czy w technice nie można postanowić, że 
każdy człowiek będzie ważył 50  kg. Nasz 
Instytut pracuje nad wszystkimi rodzajami M
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napędów. Obecnie panuje moda na zrów-
noważony rozwój. Transport miejski może 
być elektryczny, pozamiejski – hybrydowy, 
ale w  transporcie dalekosiężnym muszą 
pozostać silniki Diesla. Wyobraża sobie 
Pani ciężarówkę na benzynę? 
Ja w  ogóle kocham diesle, jeżdżę die-
slem.

Ja akurat kocham benzynę, ale w Insty-
tucie zajmuję się dieslami. One mniej palą, 
mają największą sprawność. Średnie zuży-
cie paliwa dla danego koncernu samocho-
dowego odpowiada emisji około 120 gra-
mów CO2 na kilometr, czyli wznosi poniżej 
5 litrów na 100 km. Podejrzewam, że Pani 
też tyle w mieście nie uzyska… 

… raczej nie.
Z  jednej strony chcemy mieć małe 

zużycie paliwa, a z drugiej nie chcemy die-
sli. Panowała kiedyś moda na obniżenie 
zużycia paliwa i  zakładano wprowadza-
nie małych silników o pojemności 1,4 litra 
zamiast trzech litrów. Tylko żeby zapewnić 
małemu dieslowi moc dużego diesla, on 
musi być turbodoładowany i  trzeba mu 
dostarczyć np. dwa razy więcej paliwa niż 
normalnemu silnikowi! Dlatego w tej chwili 
wszystkie koncerny wycofują się z  tych 
pomysłów i stawiają na pojemność i liczbę 
cylindrów odpowiednią do masy pojazdu.
I…

Porównywano opla z  silnikiem 1.0 
i  Mazdę z  silnikiem 2.2  i  okazało się, że 
Mazda pali mniej, bo ma silniczek o małych 
parametrach i można, jak to się mówi, wci-
snąć gaz do dechy. 
To dlaczego Toyota zajmuje się właśnie 
wodorem? 

Można sobie kupić toyotę mirai z ogni-
wem paliwowym, które na bazie tlenu 
i wodoru produkuje energię elektryczną, 
tylko, jak  już mówiłem, w Polsce nie ma 
wodoru. To tak jakby chciała Pani produ-
kować pojazdy elektryczne, a  za chwilę 
zabraknie kadmu. Tu trzeba stosować 
katalizatory, tutaj jest platyna, a jej też nie 
mamy w nadmiarze…
Poza tym jest droga.

Każda rewolucja w technice wywołuje 
koszty. Pytanie: czy ludzi będzie stać na 
takie auta? Na ogół ekologią zajmują się 
ludzie bogaci. Kiedy nie mają co robić, to 
się zastanawiają, jak zdrowiej żyć, biegają, 
chodzą do siłowni, kąpią się w oślim mleku 
jak Kleopatra, a biedni nie mają na to czasu 
ani pieniędzy.

Ja nie krytykuję wszystkich uchwał 
Bundestagu czy innego sejmu. Pozytyw-
nym aspektem jest skłanianie konstruk-
torów czy producentów do myślenia nad 
nowymi pojazdami. Obowiązuje na przy-
kład zakaz wjazdu do Berlina samocho-
dami z silnikiem Diesla, które nie spełniają 
wymogów normy emisji spalin Euro 6, ale 

mieszkańcy Berlina legitymują się odpo-
wiednią plakietką i  muszą tam wjechać, 
nawet jeśli ich auto nie odpowiada wymo-
gom... W każdym razie to nie dowód, że nie 
należy stosować pojazdów elektrycznych, 
natomiast hybrydowe na pewno, ogniwa 
paliwowe też. Jako zaplecze badawcze 
wspólnie z firmą Solaris przy pomocy Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju wypro-
dukowaliśmy autobus elektryczny z ogni-
wem paliwowym, czyli  doładowywaczem  
pozwalającym na pokonywanie dalekich 
odległości. Dzienny zasięg autobusu miej-
skiego powinien wynosić około 300 km, 
a na razie wynosi mniej. Pojazdy dołado-
wuje się na przystanku przy pomocy pan-
tografu czy przez tzw. wtyczkę. Granty 
otrzymuje głównie Solaris, a my jesteśmy 
ich zapleczem badawczym.
Nad czym Państwo teraz pracują?

Cały czas nad silnikami spalinowymi 
i  widać znaczny postęp. Ja pracuję na 
uczelni prawie 50  lat i  gdy rozpoczyna-
łem studia, wszyscy mówili, że silników 
spalinowych nie będzie, a oleju napędo-
wego starczy na 20 lat. W tej chwili minęło 
50  lat, silniki spalinowe nadal są, a olej 
napędowy według dzisiejszych prognoz 

ma starczyć na 50  albo 100  lat. Mamy 
jeszcze inne źródła napędu, np. sprężony 
gaz ziemny, czyli popularny metan. Bar-
dzo ciekawą inicjatywą jest pozyskiwanie 
biometanu z biomasy. Obecnie zbieramy 
odpady zielone –  skoszoną trawę, resztki 
jedzenia, liście – to wszystko po sfermen-
towaniu może go wytworzyć. Po spręże-
niu i załadowaniu do butli może napędzać 
autobusy miejskie. W Szwecji czy w kra-
jach skandynawskich te rozwiązania już 
się wykorzystuje. 
Myślę, że pracując w ogrodzie, doświad-
czyłam takiej produkcji metanu w moim 

kuble, gdzie złożyłam trawę, liście i inne 
resztki, zostawiłam zamknięte i coś tam 
zaczęło fermentować.

No właśnie. Więc wie Pani, na czym 
to polega. Rozwój musi być zrównowa-
żony. Możemy ustalić, że od któregoś roku 
zaczniemy produkcję miliona pojazdów 
elektrycznych, tylko kto je kupi, jeśli jedna 
sztuka kosztuje dwukrotnie więcej niż 
podobne auto nieelektryczne? Ja miesz-
kam w szeregowcu i gdyby wszyscy jego 
mieszkańcy nocą ładowali samochody, za 
chwilę wszystko by padło, bo moce elek-
tryczne są niewystarczające. W  Polsce 
brakuje prądu. Bo skąd mamy go wziąć? 
Węglowy jest niedobry, ponieważ emi-
tuje CO2. Co do wiatrowego – wiatr wystę-
puje w górach do 30%, ale nie zastawimy 
całego świata wiatrakami… W Niemczech 
mają bardzo dużo – prawie 20% energii 
odnawialnej i gdy nagle przez dwa, trzy 
tygodnie nie wiało, pojawiła się potrzeba 
budowy elektrowni dieslowskich, żeby 
w razie braku wiatru włączyć diesle, które 
dadzą go natychmiast.

To wszystko nie jest takie proste. Mówi 
się, że pojazdy elektryczne są bezemisyjne, 
bo się wydaje, że prąd jest z  gniazdka, 

ale trzeba go tam doprowadzić. W  przy-
padku Polski z elektrowni węglowych... My 
liczymy zużycie paliwa od dystrybutora 
w stacji benzynowej, a przecież na jego 
wyprodukowanie i  dostarczenie składa 
się cały proces. Najpierw trzeba wydobyć 
ropę np. w Arabii Saudyjskiej, przetrans-
portować do portów, przepompować na 
tankowiec, przewieźć do portu w  Gdań-
sku, potem rurociągiem do Płocka, z Płocka 
do rafinerii, gdzie następuje proces rafina-
cji, a stamtąd  samochodami do głównej 
bazy i stacji benzynowych. Wszystko to jest 
energochłonne i emisyjne.
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Od pierwszego festiwalu Akademii 
Gitary minęło w  tym roku dziesięć  lat. 
Czy na początku z  dyrektorem arty-
stycznym Łukaszem Kuropaczewskim 
wyobrażaliście sobie, że tak długo prze-
trwacie?

Nie. Chociaż, oczywiście, gdzieś 
w  marzeniach chcieliśmy, aby projekt, 
który zaczynał się od małego kursu gitaro-
wego obudowanego czterema, pięcioma 
koncertami, rozwinął się, ale nie spo-
dziewaliśmy się, że uda się zbudować tak 
duży festiwal, który przez lata wpisał się 
w kalendarz imprez w Wielkopolsce, ale 
także w środowisko gitarowe w Polsce i na 
świecie. 
Który z  festiwali był dla Was najtrud-
niejszy? 

Każdy w jakiś sposób był trudny, dla-
tego że model prowadzenia działalności 
poprzez projekty nie jest łatwy. Stowarzy-
szenie ubiega się o środki i musi zlecić to 

producentowi. Kiedyś tym producentem 
była moja agencja. Mam nadzieję, że 

aktualnie sytuacja się usta-
bi l izowała 

i  Good Taste Production będzie kolejny 
raz znakomicie organizować festiwal. 
Myślę, że dla wszystkich organizacji poza-
rządowych problemem jest tymczaso-
wość, czyli to, że dowiadujemy się o tym, 
iż będziemy mieli pieniądze na festiwal na 
wiosnę, tuż przed terminem. Dlatego trzy-
letni grant, który otrzymaliśmy od miasta 
Poznania bardzo to zmienił i dał nam sta-
bilność i  punkt oparcia. Możemy plano-
wać festiwal z większym wyprzedzeniem. 
Podobnie było w przypadku dwuletniego 
grantu otrzymanego od marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego z  funduszów 
europejskich. Zrobiliśmy wtedy pierwszą 
wielką imprezę, której towarzyszył kon-
cert Bryana Adamsa. Był to rok 2012. Było 
to bardzo ważne, bo festiwal został zauwa-
żony na arenie ogólnopolskiej.
Co byście zmienili w  Akademii Gitary 
po dziesięciu latach?

Chcemy zmienić formułę, bo w  tym 
roku po to, aby świętować festiwal, zorga-
nizowaliśmy ponad 100 imprez. To jest tro-

chę ponad siły i chcielibyśmy bardziej 
przekazać odpowiedzialność 

i  organizowanie koncertów 
naszym lokalnym part-

nerom, którzy świetnie 
sobie radzą, i  zmniej-

szyć liczbę imprez. 
Pięć tygodni w  tym 
roku to trwało tro-
chę za długo, ale 
było to 

po to, aby poka-
zać wagę festiwalu. 
Myślę, że wrócimy 
do formuły trzech, 

czterech tygodni. Zmniejszymy liczbę 
imprez, ale podniesiemy jeszcze ich jakość. 
Na pewno chcemy, aby festiwal miał jedno 
duże wydarzenie, które będzie z nim iden-
tyfikowane. Działania w  tym kierunku 
zostały podjęte na przyszły rok. 
A czy są rzeczy, które Wam nie wyszły?

Jeśli coś się nie udało, to widocznie tak 
miało być. Nie ma czegoś takiego, czym 
byłbym rozczarowany. Jestem pozytywnie 
myślącym człowiekiem i zapominam o nie-
dobrych rzeczach. Raczej widzimy dobre 
i się nimi cieszymy.
Jaki był albo jaki jest klucz doboru 
wykonawców?

Zawsze staramy się, aby był jakiś pro-
jekt flamenco i to z najwyższej półki. W tym 
roku było szczególnie dużo flamenco. 
Zawsze jest też ważny projekt klasyczny, 
inaugurujący festiwal. Ale z uwagi na to, że 
odbywa się latem, na świeżym powietrzu, 
staramy się, wychodząc od muzyki klasycz-
nej, pokazać ciekawe propozycje z gitarą 
na pierwszym planie czy to z muzyki blu-
esowej, jak niezapomniany koncert Jarka 
Śmietany czy projekt z  zespołem Z-Star, 
gdy śpiewali Jimiego Hendriksa, czy uku-
lele albo Marka Napiórkowskiego z  pro-
jektami raz bardziej jazzowymi, to znów 
rockowymi, czy też Krzysztofa Ścierań-
skiego i  Leszka Cichoń-
sk iego.  Charakter y-
styczne jest to, 

że Łukasz Kuropaczewski zaprasza na 
festiwal absolutną czołówkę gitarzystów 
klasycznych ze świata. To jest absolutnie 
pewne, że to najlepsi z najlepszych. 
Wspomniałeś o  grantach wieloletnich. 
Czy łatwo jest o środki na taki festiwal?

Z Przemysławem Kieliszewskim, przewodniczącym Rady 
Programowej Akademii Gitary, rozmawia Marek Zaradniak

Napinamy muskuły
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Nie jest łatwo, ale jest lepiej, kiedy festiwal 
zagości już na dobre i niesie pewne wartości spo-
łeczne, a wydaje mi się, że Akademia pełni takowe, 
bo mamy mocny element edukacyjny i integru-
jący – wspólne granie na Starym Rynku, warsz-
taty, profesjonalny kurs gitarowy, darmowe kon-
certy, zbieranie kilkudziesięciu tysięcy złotych 
na cele charytatywne dla dzieci z hospicjów... To 
wszystko buduje pewną nieodzowność festiwalu. 
Napinamy muskuły i dokładamy wszelkich starań 
ze znakomitym zespołem młodych menedżerów 
i udaje się zrobić więcej, niż oczekiwaliśmy.
Jakie po dziesięciu latach jest miejsce Akade-
mii Gitary wśród innych festiwali w Europie?

Jeżeli chodzi o  gitarę klasyczną w  Europie, 
myślę, że to największy festiwal. My się tak pozy-
cjonujemy i chcemy się trochę zmniejszyć, dla-
tego że to wszystko musi mieć artystyczne uza-
sadnienie. Jeśli komuś będzie bardzo zależeć, 
lokalnym partnerom, samorządom, to na pewno 
w takim miejscu festiwal będziemy robić, ale nie 
po to, aby walczyć o prymat wielkości. 
Czy możemy mówić o  jakichś gwiazdach na 
przyszły rok?

Jest na to za wcześnie. Jeszcze żadna umowa 
nie została podpisana.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tegorocznym 
festiwalu. Jak co roku część imprez była bile-
towana, ale większość bezpłatna.  Dlaczego 
bardzo dobry tegoroczny koncert inaugura-
cyjny z  Łukaszem Kuropaczewskim, Marci-
nem Wyrostkiem i  orkiestrą z  Berlina był tro-
chę mniej promowany niż pozostałe?

Nam jest trudno to ocenić. Gdy już się festiwal 
zacznie, to łatwiej jest go promować. Wtedy media 
piszą o tym wydarzeniu same z siebie. Pierwszy 
koncert w środku wakacji, przed długim weeken-
dem sierpniowym, w ogóle jest trudnym termi-
nem, ale musieliśmy go tak zorganizować z uwagi 
na terminy artystów. Być może trzeba było zacząć 
festiwal tydzień później. Nie jest też łatwy pierw-
szy weekend września, gdy wszyscy myślą tylko 
o szkole. Ale dynamika zainteresowania publicz-
ności jest nie do końca do przewidzenia. To jest 
bardzo różnie. Nie zapomnę sytuacji sprzed kilku 
lat, gdy zbliżał się koncert Los Angeles Guitar Quar-
tet. Opowiadam o tym studentom jako o działa-
niu marketingowo-promocyjnym. Wtedy Arek 
Berbecki zrastrował zdjęcie zespołu, powodując, 
że nabrało ono drapieżności, a Ty wtedy w „Gło-
sie Wielkopolskim” napisałeś piękny artykuł, tytu-
łując go „Desperados gitary”. Wtedy na Facebo-
oku jeszcze się nie funkcjonowało, ale po tekście 
w „Głosie” tak ruszyła sprzedaż, że był nadkom-
plet, a myśmy dwa tygodnie przed koncertem pła-
kali, czy sprzeda się połowa sali. A więc dynamika 
zależy od wielu czynników, a Twój artykuł uratował 
nam koncert. Wtedy uczyliśmy się sprzedaży przez 
internet. Było jak na  koncercie rockowym. Wielu 
stało pod drzwiami i nie mogło wejść. Czasami jest 
tak, że taki projekt trudno jest sprzedać w Pozna-
niu. Nie mamy tego problemu poza Poznaniem. 
Zainteresowanie takimi imprezami w mniejszych 
miejscowościach jest gigantyczne.

Fot. Grzegorz Dembiński
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Szkoła z 8 salami baletowymi, Teatr Cortiqué z miejscami dla 
300 osób, kilkadziesiąt spektakli w tym dwie megaprodukcje 
na ponad 100 artystów… wygrała Pani w totka, czy ma męża 
milionera? To musiało kosztować fortunę, a  przecież wia-
domo, że na kulturze się nie zarabia.

Teraz, jak to Pani wyliczyła, to zastanawiam się, czy to 
naprawdę o mnie. Uważam, że w życiu mam wiele szczęścia, ale 
zamiast liczyć na przypadek, zawsze przede wszystkim stawia-
łam na konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów. Mimo 
że w moim odczuciu jestem osobą z natury leniwą, to jednak, 
zabierając się za coś, muszę mieć pewność, że każdy detal został 
sprawdzony, jak również, że daję wychowankom szkoły i odbior-
com spektakli wszystko w najlepszej jakości. Mąż niestety nie jest 
milionerem, ale ogromnie wspiera mnie na każdym kroku i zawsze 
radzę się go we wszystkich przedsięwzięciach. Wie Pani, pieniędzy 
zawsze mogłoby być więcej, ale inspiracji i motywacji do działa-
nia one za nie nie kupię, a te są dużo ważniejsze przy projektach 
zarówno edukacyjnych, jak i artystycznych. 
Brzmi to wszystko pięknie, ale wciąż nie wyjaśnia, jak nazwi-
sko Anny Niedźwiedź stało się wzorem dla prywatnej edu-
kacji w  kraju. Pan Sławomir Pietras co jakiś czas na łamach 

„Angory” wychwala Panią, publiczne szkoły baletowe uznając 
za przeżytek, a Pani prywatną stawiając za wzór.

Zawsze interesowały mnie wzorce amerykańskie w prowa-
dzeniu biznesu, może dlatego, że gdy dorastałam, Ameryka była 
w Polsce wciąż traktowana jak ziemia obiecana, tamtejsze historie 
od pucybuta do milionera i amerykański sen silnie oddziaływały 
na wyobraźnię. Teraz ,jak na to patrzę, to historia mojej szkoły tro-
chę przypomina te zza oceanu. Zaczynałam ucząc jedną uczennicę 
w domu przy krześle. To było 23 lata temu. Następnie otworzy-
łam studio baletowe przy Rondzie Śródka, zaczynając od ucze-
nia osób niesłyszących. Było to niezwykłe doświadczenie, udało 
mi się poznać wspaniałych młodych ludzi i wykształcić najzdol-
niejszą uczennicę na zawodowym poziomie. Z roku na rok liczba 
osób chętnych do nauki rosła, tak że musiałam przenieść się na ul. 

Wieniawskiego. Do dziś pamiętam dwa słupy pośrodku sali, powo-
dujące, że ćwiczenie choreografii do spektakli wystawianych przez 
moją szkołę w Teatrze Muzycznym było znacząco utrudnione. Dla-
tego, gdy 5 lat temu trafiłam do budynku przy ul. Petera Mansfelda, 
byłam zachwycona warunkami i potencjałem, jaki kryły w sobie te 
mury, m.in. 120 m2 kwadratowa sala (teraz baletowa) wymarzona 
do ćwiczeń tańca klasycznego i ogromna aula o wysokości wystar-
czającej do uczenia akrobatyki aerial.
No właśnie, program Pani szkoły jest dość nowatorski – łącze-
nie baletu z  akrobatyką, zajęcia z  contortion, szarfy, kółka, 
trapezu. 

W polskim środowisku baletowym faktycznie takie podejście 
jest niekonwencjonalne. Jednakże rok temu podczas wizyty w Sta-
atliche Ballettschule w Berlinie okazało się, że tam takie połączenie 
również zafunkcjonowało kilka lat temu ze względu na wzajemne 
korzyści, jakie przynosi każdej z dziedzin (baletowi i akrobatyce) 
ich łączenie. Obserwując trendy na światowych scenach, coraz czę-
ściej dostrzegam potrzebę artystów o wielu talentach – na broad-
wayu aktorka, która podczas śpiewu wykonuje salto w powietrzu, 
po czym tańczy z grupą, to dość typowy dzisiaj widok. Dlatego sta-
ram się stworzyć możliwości rozwijania na zajęciach dodatkowych 
wielu posiadanych przez dziecko talentów, m. in. podczas lekcji gry 
na instrumentach, śpiewu, akrobatyki powietrznej i wielu innych. 
Czyli stworzenie artysty uniwersalnego jest rodzajem misji 
szkoły?

Celem szkoły jest kształcenie świadomego artysty, korzy-
stając z autorskiej metody szkoły sztuk, wprowadzającej dzieci 
i  młodzież nie tylko w  techniki baletowe i  dającej narzędzia 
potrzebne tancerzowi do wykonywania zawodu, ale także 
kształcącej go w  zakresie sztuk pokrewnych – akrobatyki, 
śpiewu, gry na instrumencie, scenografii, zajęć teoretycznych. 
Oferujemy zajęcia dla dzieci, których celem jest rozwijanie umie-
jętności tanecznych, zwiększanie kompetencji artystycznych, świa-
domości własnego ciała i umiejętności pracy w grupie poprzez 
udział w profesjonalnych spektaklach teatralnych, traktowanych 

Edukujemy 
artystycznie

Z Anną Niedźwiedź, właścicielką  
i dyrektor Szkoły Baletowej Anny 
Niedźwiedź, rozmawia Viola Ordon
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nie tylko jako wydarzenie artystyczne, ale przede wszystkim jako 
narzędzie edukacji artystycznej dziecka.
Z tego, co przeczytałam wynika, że szkoła to właściwie trzy 
szkoły, dobrze rozumiem?

Teraz staramy się raczej nazywać je wszystkie profilami jednej 
Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź. Profil zawodowy realizowany 
wg ministerialnej podstawy programowej dla szkół niepublicz-
nych, zajęcia tańca klasycznego odbywają się 4-5 razy w tygodniu. 
Dla osób niezainteresowanych dyplomem profil baletowy obejmu-
jący zajęcia dwa razy w tygodniu. Jak również profil artystyczno-

-akrobatyczny, w  którym zajęcia odbywają się również 2  razy 
w tygodniu, jednakże z większą ilością lekcji akrobatyki niż baletu.  
Mamy utytułowanych i  doświadczonych pedagogów, pośród 
tych szczególnie zasłużonych dla polskiego baletu i  edukacji 
tańca klasycznego należy wymienić Lilianę Kowalską, Beatę Wrzo-
sek-Dopierałę, Magdalenę Kossakowską, Iwonę Ratajczak, które 
swoim doświadczeniem wspierają również młodszą kadrę. Anna 
Suli, która zajmuje się akrobatyką i skończyła szkołę baletową, 
wspaniale łączy te dwie techniki wspierające zbalansowany roz-
wój młodych artystów. Niesamowitą osobą jest Wiera Szymańska 

– urodzona jako jedna z trojaczek jeszcze w ZSRR wraz z siostrą 
jako „dziewczynki gumy” występowały w cyrku Ilusion, z którym 
zjechała Azję wzdłuż i wszerz. Od tego roku jest również z nami 
Przemysław Grządziela znany  jako Teatr Pinezka, występujący na 
festiwalach w całej Europie. 
A skąd pomysł stworzenia własnej sceny, to chyba też niety-
powe, że przy Szkole Baletowej działa teatr?

Od lata obserwuję, jak ogromny wpływ na motywację uczniów 
do pracy i rozwój ich umiejętności mają występy w spektaklach. 
Jeszcze kilka lat temu była to jedna seria spektakli na koniec roku. 
Gdy rozpoczęliśmy współpracę z Teatrem Wielkim w Poznaniu,   
jasnym stało się, jak wiele korzyści niosą regularnie zdobywane 
doświadczenia na profesjonalnej scenie. Absolwenci szkół bale-
towych często przygotowywani pod kątem konkursów perfekcyj-
nie potrafią 2-3 wariacje prezentowane na konkursach, jednakże 
nie ma to nic wspólnego z realiami pracy w teatrze. W zawodo-
wej karierze tancerz nieustannie przygotowuje się do nowych ról, 
musi umieć łatwo odnajdywać się w nowej przestrzeni oraz być 
przyzwyczajonym do częstych publicznych występów – konkursy 
raczej mają z tym niewiele wspólnego. Stała kooperacja z Teatrem 
Wielkim jest dla nas przede wszystkim misją edukowania nowego 
pokolenia bywalców teatrów, którzy nie pomyślą, że opera to nuda. 
Cieszę się, że poznańska publiczność pokochała nasze wyprawy 

do świata baśni (Alicja w Krainie Czarów oraz Królowa Śniegu), co 
zaowocowało tym, że od pięciu lat gramy przy pełnych salach. Jed-
nakże osiem spektakli w dwóch turach  to wciąż za mało, żeby 
przygotować młodego profesjonalistę do przyszłej zawodowej 
kariery, postanowiłam otworzyć własny Teatr Cortiqué. Teraz 
w naszym repertuarze jest pięć spektakli, co roku powstają nowe 
i możemy dostosować ilość praktyki scenicznej do naszego pro-
gramu nauczania. 
Jakie tytuły jeszcze będą mogli zobaczyć widzowie w nadcho-
dzącym sezonie?

Najbliższym jest Cylia w Teatrze Cortiqué, 26 i 27 listopada. 
Następnie nowa odsłona Impresji Zimowych – tropem białej 
sowy na początku lutego w naszym teatrze. W marcu ponownie 
na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu wystąpimy z Królową 
Śniegu, tu szczególnie polecam pośpiech z zakupem biletu, bo 
już 80% z 3 tysięcy biletów zostało wyprzedanych, a do spektaklu 
jeszcze pół roku! To widowisko jest najbardziej monumentalnym 
z naszych produkcji, zaangażowanych jest ponad 200 wykonaw-
ców, w tym kilkunastu solistów, ponad 70 muzyków. A w czerwcu 
powtórzymy w Teatrze Cortiqué Naturalion ku Słońcu.
A co przyniesie przyszłość Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź 
i Teatrowi Cortiqué?

Planów jest mnóstwo. Boję się jedynie, czy na realizację ich 
wszystkich starczy czasu. Jednakże wymieniając tylko te najważ-
niejsze, w przyszłym roku szykujemy kolejne dwie premiery na 
jesień i wiosnę. Wkrótce inaugurujemy Poznańskie Spotkania Bale-
towe, w których będzie można zapoznać się z wybitnymi osobisto-
ściami polskiego baletu, zarówno twórcami, jak i solistami. Trwają 
rozmowy dotyczące kilku wyjazdów z naszymi spektaklami do 
innych ośrodków kultury, w tym zagranicznych. Planowanych jest 
kilka inwestycji w Teatrze Cortiqué, tak żeby jeszcze usprawnić jego 
funkcjonowanie. Chcielibyśmy również zrealizować własny festiwal, 
jego tematyki nie będę jeszcze zdradzać, ale z tego co wiem, będzie 
to jedyne takie wydarzenie w kraju. Wie Pani, to trochę tak u nas jest, 
że nie potrafimy spocząć na laurach i każde zakończone powodze-
niem przedsięwzięcie rodzi w całym moim zespole potrzebę kolej-
nych wyjątkowych projektów, które przynajmniej ten mały otacza-
jący nas wycinek rzeczywistości zmieniają na lepsze.

Anna Niedźwiedź
Reżyser i choreograf
Dyrektor naczelny i artystyczny Szkoły Baletowej Anny 
Niedźwiedź
Dyrektor artystyczny Teatru Cortiqué Anny Niedźwiedź

Siedziba: ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Telefon kontaktowy: 501065265
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Dzień był ciepły, wilgotny i pochmurny. W pałacu Szołdr-
skich  należącym do kompleksu Muzeum Narodowego  w Szre-
niawie jest gwarno. Panie Maria Dziopak i Danuta Król podej-
mują ponad stu gości przybyłych na wernisaż wystawy. Uderza 
lekki zapach perfum i nastrój wynikający z podziwu nad obra-
zami oddającymi urodę otaczającego nas świata. Co wiemy 
o sztuce bohaterek dzisiejszej uroczystości...?

Maria zachwyca feerią kolorów i światłocieni ulotnych chwil 
w parku, przyrodzie i pejzażu z architekturą w tle. Maluje morze, 
fiordy i góry, a temperament nadaje mięsistości kolorom. Artystka 
wprowadza nas w szampański nastrój i zaprasza do przeżywania 
na swój sposób miejsc uchwyconych i ukrytych w jej obrazach. 

Danuta przedstawia świat pozbawiony wad w często bajko-
wym entourage'u. Jej obrazy mają przynieść ukojenie, uwznioślenie, 
zamyślenie... Emanują ciepłymi barwami, spokojem, radością wyni-
kającą z podziwu artystki nad urodą świata. Publiczność z przyjem-
nością przychodzi patrzeć i wzruszać się przy ich oglądaniu. 

Obie Panie nie szukają poklasku i  odrębności twórczej za 
wszelką cenę. W ich sztuce dominuje malarstwo opisujące. 

Warto dodać, że  z dużymi sukcesami biorą udział w działalno-
ści charytatywnej. 

(za Ryszardem Kowalewskim,  
prezesem ZO ZPAP w Gdańsku)

Sobota, 
23 września,
jesień 2017
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1-3. Maria Dziopak
4-8. Danuta Król

9. Od lewej:   
Danuta Król,  
Maria Dziopak

2. 3.

5.
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 Panie Doktorze, po 
ostatnim zabiegu lase-
rem frakcyjnym przez 
kilka dni miałam czer-
woną skórę i  ogól-
nie mogłam straszyć 
(śmiech).

To często spotykany 
skutek uboczny, podob-
nie jak swędzenie i  pie-
czenie. Ogólnie zabieg 

polega na wypalaniu 
w skórze mikrootworów, 

które mają stać się nową tkanką, czyli mają 
przywrócić świeżą, jędrną, młodą skórę 
i wyrównać kolor. 
Na dłoniach też można?

Oczywiście, stosuje się go też przy bli-
znach potrądzikowych i pourazowych, roz-

stępach, w przypadku przebarwień i plam 
starczych i nie jedynie w obrębie twarzy, 
ale na całym ciele, choć najczęściej na 
twarz, szyję i dekolt. Praktycznie to duże 
termiczne uszkodzenie wywołane przez 
wiązkę, która naświetla fragment skóry 
i  w  sposób kontrolowany uszkadza jej 
powierzchnię, wywołuje stan zapalny, by 
indukować regenerację, ale nie dociera do 
pozostałych obszarów.

Czy to prawda, że i pod tym względem 
blondynki mają lepiej?

Rzeczywiście, laser ma to do siebie, że 
lepiej działa na skórę o jaśniejszym odcie-
niu, co nie znaczy, że nie działa na skórę 
o  ciemniejszej karnacji. Przeciwwskaza-
niem do wykonania zabiegu jest na przy-
kład mocna opalenizna. 
 To zabieg dosyć bolesny. Jak go przyj-
mują inne panie?

Kobieta dużo wytrzyma, a często, żeby 

dojść do należytego efektu, nie wystarcza 
jedna wizyta w gabinecie, ale dwie, a nawet 
trzy, tak jak w Pani przypadku. Wszystko 
zależy od rodzaju lasera. O wiele lepiej niż 
nieablacyjny działa ablacyjny, który obkur-
cza włókna kolagenowe i  odparowuje 
naskórek i górną warstwę skóry właściwej.
   A  jakiego Pan użył w  moim przy-

padku? Przyznam, że czuję 
się świetnie, i  uważam, że 
dobrze wyglądam.

Jakość Pani skóry mocno 
się poprawiła, nie tylko poprzez 
zabiegi laserowe, ale ogólnie 
przez wszystkie, które wyko-
naliśmy. Jest dużo lepiej niż 
na początku.
A  co Pan Doktor dzisiaj szy-
kuje za niespodziankę?

Musimy po raz kolejny 
odwrócić ten kącik, żeby twarz 
zyskała pogodniejszy wyraz, bo 
znowu zrobiła się Pani smutna. 
I zajmiemy się zmarszczkami, bo 
góra nie jest zła. 

A tu mam rozszerzone pory i tu, i tu…
Teraz nie możemy się nimi zająć, bo 

jest za ciepło. Przyzwyczailiśmy się, by nie 
wykonywać pewnych zabiegów latem, 
bo mogłoby to skutkować powikłaniami, 
poparzeniami albo nawet powstaniem 
blizn, gdyby promienie UV zetknęły się ze 
skórą. Głównie chodzi o takie zabiegi jak 
depilacja, usuwanie tatuaży i przebarwień, 
laserowy lifting twarzy. Tych zabiegów nie 

moglibyśmy wykonać na przykład w Bra-
zylii, gdzie ciągle trwa lato. Zimą ryzyko 
wystąpienia powikłań jest mniejsze, ale to 
wcale nie oznacza, że latem są one abso-
lutnie niewskazane. Jeśli któryś z  nich 
zostałby mimo wszystko wykonany, to po 
prostu trzeba wyeliminować na pewien 
czas opalanie.

A więc co robimy dzisiaj?
Dzisiaj peeling węglowy, trochę 

botoksu…
O matko!

…delikatnie.
A nie da się bez tego?

Nie da się, chyba że zrobimy  ultradźwięki.
Właśnie, to jest lepsze.

W  takim razie cztery aplikacje..., 
a tu ultradźwięki.

To genialny Albert Einstein w 1917 roku 
wskazał, że pobudzanie najmniejszych czą-
steczek materii do emisji światła nie jest 
wykluczone. Ale dopiero w  1954  roku Char-
les Townes, James Gordon i Herbert Zeiger 
odkryli, jak uaktywnić cząsteczki, by emito-
wały mikrofale, oraz stworzyli maser, który 
dawał możliwość sterowania ich wiązką. 
Przełom nastąpił sześć lat później, gdy The-
odore Maiman zbudował pierwsze urzą-
dzenie laserowe, które emitowało świat- 
ło, a nie mikrofale; ośrodkiem czynnym był 
pręt z rubinu umieszczony w lampie błyskowej. 
Dziś lasery mają zastosowanie w wielu dziedzi-
nach życia, w tym w medycynie estetycznej.

Piotr i Jakub Curie uznawani są za ojców ultra-
dźwięków, ponieważ to oni pod koniec XIX wieku 
odkryli działanie piezoelektryczne. Badaniem 
oddziaływania na żywe organizmy fal mechanicz-
nych, o częstotliwości tak dużej, że nie są słyszalne 
dla ucha ludzkiego, zajął się w 1927 roku Paul Lan-
gevin. Natomiast w roku 1938 Pohlmann zastosował 
je do leczenia rwy kulszowej. Za przełomowy uznać 
należy rok 1952, w  którym ultradźwięki zaczęto 
wykorzystywać w lecznictwie i w technice. Wówczas 
powstały pierwsze diagnostyczne urządzenia ultra-
sonograficzne. I pomyśleć, że zatonięcie ponoć nie-
zniszczalnego Titanica dało w 1912 roku impuls do 
podjęcia takich badań. 

Część bardzo ważna,  
czyli kobieta zmienna…  

podsłuchany dialog egzystencjalno-
kosmetologiczny, czyli kobieta dojrzała  
pod okiem kosmetologa estetycznego
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Ultradźwięki to rewelacja, podobnie jak 
pobudzanie naskórka, bo to naturalny 
sposób pobudzania skóry i mięśni…

…mięśni nie do końca, ale ultradźwięki 
rzeczywiście delikatnie zmniejszają ich 
napięcie i odprężają. 

Za pierwszym razem lekko spuchłam, 
jednak mięśnie też grają tu jakąś rolę. 

Ale obrzęk nie jest związany z  mięś- 
niami, tylko z  tkanką podskórną i  skórą. 
To takie przypalanie skóry, ale od drugiej 
strony. Czyli na powierzchni nie widać 
żadnych zmian, a  „od spodu” zostaje 
pobudzona do regeneracji. Ultradźwięki 
służą poprawie metabolizmu i pH, dobrze 
wpływają na krążenie, usuwają obumarłe 
komórki i  przebarwienia, skóra staje się 
bardziej chłonna. Zabieg nie powoduje 
skutków ubocznych, ale dla efektu końco-
wego ważne jest, by podczas mikromasażu 
użyć oleju parafinowego albo żelu do USG. 
Ooo, o! Troszeczkę tu. Ooo. 

…aż w  zębach czułam. Bardzo fajnie, 
bo górna warga i  dolna to też newral-
giczny punkt. Są różne rodzaje ultra- 
dźwięków?

Są różne głowice, różna częstotliwość: 
głębsza, płytsza. W tej chwili to jedna z naj-
nowszych technologii. Za referencyjne 
uznaje się urządzenia typu Ulthera albo 

ultrasonograficzne. To wszystko na dzi-
siaj. Skóra ładnie się poprawia, ale właści-
wie to nie ja powinienem oceniać, tylko 
Pani sama.

…przecież już chwaliłam… czuję się 
super. Może dlatego, że nie wyobrażam 

sobie, że zaraz będę wyglądać 
jak modelka.

Efekty pojawiają się powoli. 
Taaak… 
Zależy mi, żeby Pan mi poprawił 
wygląd szyi. I tu troszeczkę.

Tutaj też trochę przejedziemy…
Pani jest wytrzymała. Jakby się 
coś działo, to krzyknąć. 

I  jeszcze tu. Ooo… pięknie. Ja 
wiem, że to boli. Tak, teraz tu. Śliiicz-
nieee. Uwaga. Wytrzymuje Pani?
Tak… szyja mnie boli. A tu?!

To tu też zrobimy…
Daliśmy czadu. Jesienią wró-

cimy do lasera. Następny termin za 
dwa miesiące.
Bardzo dziękuję.

***
KONIEC ODSŁONY TRZECIEJ

spisała Viola Ordon

Doktor Sebastian Kuczyński wykłada w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody 
i Edukacji w Poznaniu oraz jest kierownikiem Pracowni Kosmetologii Praktycznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Działalność rozpoczął 
w 2002 roku. Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii 

lekarskiej. 
 

Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej przy ulicy Stani-
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Zauważyłam, że w polskich przekazach 
ze świata kompletnie nie ma informacji 
o  Tybecie. Kiedyś bulwersowały samo-
spalenia bądź inne zabiegi dyskrymina-
cyjne. Jaka jest tego przyczyna?

Samospalenia, których było już 150, 
amerykańscy dziennikarze uznali w  ich 
apogeum za „najbardziej przemilczaną 
historię”. Zatem nic się tu nie zmienia poza 
gigantycznym zwiększeniem nakładów 
na budowanie wizerunku Chińskiej Repu-
bliki Ludowej pod rządami przewodniczą-
cego Xi Jinpinga. Zdaniem amerykańskich 
ekspertów przekraczają one 10 miliardów 
dolarów rocznie – i wydaje się, że w dużym 
stopniu właśnie w  tej kwocie kryje się 
odpowiedź na to pytanie. 

Najbardziej widowiskowe konsekwen-
cje ma to w  Hollywood. Z  wielu filmów 
wycinane są dziś sceny lub znikają wątki, 
które mogłyby się nie podobać chińskiej 
cenzurze. Zaszliśmy już tak daleko, że 
w  ekranizowanym komiksie tybetański 
mędrzec zmienia się w Europejkę. Trudno 
się dziwić, że w finansowanych przez takie 
same koncerny mediach coraz trudniej 
o informacje, które zdaniem przywódców 
z Pekinu „godzą” w wizerunek Chin. 
 W  ubiegłorocznych wyborach premie-
rem został 43-letni prawnik z Harvardu 

– Lobsang Sangay, pełni też funkcję 
następcy Dalajlamy XIV, który przygo-
tował rozdzielenie władzy świeckiej od 
duchowej i  sam nadal jest przywódcą 
duchowym Tybetu. Nowy premier nie 
zna Tybetu i  nigdy tam nie był, kogo 
zatem reprezentuje? 

Kiedy Dalajlama – ratując wolność, jeśli 
nie życie, gdyż pałac, który opuścił, został 
wkrótce potem zbombardowany przez 
chińską armię – znalazł się w  1959  roku 
w  Indiach, oświadczył: „Gdziekolwiek 
jestem ja i mój gabinet, dla narodu tybetań-
skiego jesteśmy rządem Tybetu”. Od tego 
czasu działa tybetański rząd na wychodź-
stwie, który od początku był przez Dalaj-
lamę konsekwentnie demokratyzowany. 
Ostatnim elementem procesu przekazy-
wania dawnych, „buddokratycznych” prero-
gatyw instytucjom demokratycznym było 
wycofanie się Jego Świątobliwości z życia 
politycznego w 2011 roku. Tybetańska dia-
spora wybiera dziś parlament i, bezpośred-
nio, szefa gabinetu, ale nie można nazywać 
go „następcą” Dalajlamy, tak jak po zmianie 
systemu politycznego prezydent nie jest 
nowym królem. 

Możemy patrzeć na to z  dwóch per-
spektyw. Liderów diaspory wybierają Tybe-
tańczycy, którzy żyją na wychodźstwie 

– 150 tysięcy osób wobec sześciu milionów 
rodaków w Chinach. W tym wielu młodych, 
którzy rzeczywiście nigdy nie widzieli ojczy-
zny rodziców i dziadków. Z drugiej strony, 
te instytucje stanowią kontynuację daw-
nego, jak najbardziej legalnego rządu 
Tybetu, co daje im formalny tytuł do repre-
zentowania ziomków. Mimo to, znaczyłoby 
to zapewne tyle, co nasz rząd w Londynie 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
gdyby nie Dalajlama, który sam nazywa sie-
bie „wolnym rzecznikiem” swego narodu, 
uosabiając nadzieje i  aspiracje rodaków. 
Trudno wyobrazić sobie bardziej przejmu-
jący dowód lojalności i oddania niż testa-
menty i  ostatnie słowa samospaleńców, 
którzy idą w ogień, wołając o powrót Jego 
Świątobliwości. Krzyczą też o wolność, czyli 
możność decydowania o sobie, co z kolei 

Z Adamem Koziełem z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka rozmawia Mariola Zdancewicz

Czekaliśmy na Dalajlamę na przełę-
czy. Modliliśmy się. Jego świętobliwość 
uważnie na nas patrzył, na nasz ekwipu-
nek. Byliśmy uzbrojeni po zęby.

Ucieczka Dalajlamy XIV do Indii, 1959 r.

Bez tytułu…
Rok w rok, jakby dla ponurego żartu, Lhasa 
wygrywa plebiscyt na „najszczęśliwsze 
miasto Chin”. Na zdjęciu żołnierze 
paramilitarnej Ludowej Policji Zbrojnej 
obok Dżokhangu, najbardziej czczonego 
sanktuarium Tybetu, i stanowisko ze 
sprzętem – gaśnicą i hyclowską pętlą – 
do „zwalczania samospaleń”. 
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stanowi najlepszy dowód, że w  żadnym 
razie nie czują się reprezentowani przez 
rząd chiński. 
Oprócz nowego premiera jest też młody 
Panczenlama, którego nominowały wła-
dze chińskie, nazywany chińskim albo 
fałszywym lamą. Jaka jest jego rola, 
skoro mieszka w Pekinie i nie jest akcep-
towany przez swoich rodaków? 

Wszystko zależy od niego, chociaż nic 
nie zmieni faktu, że w  oczach rodaków 
nigdy nie będzie przywódcą, w  którego 
roli obsadził go Pekin. Po prostu nie może 
stać się Panczenlamą, bowiem tego, zgod-
nie z wiekową tradycją wskazał w 1995 roku 
Dalajlama, a władze chińskie natychmiast 
uprowadziły, czyniąc zeń najmłodszego  – 
dokładnie sześcioletniego więźnia poli-
tycznego na świecie. W gruncie rzeczy nie 
wiemy nawet, czy jeszcze żyje – tak zwany 

„wolny świat” miał dla niego wyłącznie puste 
gesty i symboliczne protesty, za którymi nie 
szły żadne realne działania, mogące zmusić 
przywódców Komunistycznej Partii Chin do 
opamiętania i przestrzegania międzynaro-
dowych zobowiązań (wynikających choćby 
z Konwencji Praw Dziecka). 

 Natomiast Gjalcen Norbu, nominant 
Pekinu, z  pewnością może przestać być 
marionetką i okazać się prawdziwym tybe-
tańskim patriotą pokroju swego wielkiego 
poprzednika, Lobsanga Czokji Gjalcena. 
Pół wieku wcześniej komunistyczne Chiny 
miały udział także w jego intronizacji, ale 
potem ciężko zapracował na miłość, odda-
nie i lojalność swoich rodaków, o których 
prawa walczył do końca życia. Zapłacił za 
to straszną cenę, spędzając kilkanaście 
lat w najcięższym więzieniu Chin. Był nie-
ustraszony, waląc pięścią w stół, domagał 
się uznania prawa Tybetańczyków do posia-
dania własnej tożsamości, religii, kultury 
i języka. Nikt nie zrobił w tej sprawie więcej 
od niego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
Gjalcen Norbu poszedł w jego ślady, wybił 
się na niezależność i  został rzecznikiem 
swoich rodaków, którego potrzebują dziś 
nie mniej niż w latach osiemdziesiątych. 
Wydaje się, że zaostrza się polityka 
Chin wobec Tybetu. W połowie stycznia 
w  indyjskiej Bodh Gaja – miejscu prze-
budzenia historycznego Buddy, władze 
w Pekinie robiły wszystko, aby uniemoż-
liwić tybetańskim buddystom udział 
w  uroczystości zwanej abhiszeka. Kon-
fiskowano paszporty, zakazano orga-
nizowania wycieczek biurom podróży, 
uszczelniano granice, zmuszano do 
powrotu do kraju, grożąc karaniem 
całych rodzin, i  wreszcie zdelegalizo-
wano samo wydarzenie. Tybetańczycy 
oskarżają władze chińskie o blokowanie 
granicy z Nepalem i z Indiami, aby unie-
możliwić spotkanie z  Dalajlamą, który 

prowadzić miał Kalaćakrę – jedną z naj-
ważniejszych ceremonii dla buddystów 
tybetańskich. Dlaczego tak się boją?

Dobre pytanie. Jeden z chińskich inte-
lektualistów powiedział, że Komunistyczna 
Partia Chin nie jest ani tak potężna, jak to 
się wydaje za granicą, ani tak słaba, jak 
sama się boi. Powiedziała Pani, że Chiny 
zaostrzają politykę wobec Tybetu. Chiny 
w ogóle zaostrzają politykę wewnętrzną 

i  zewnętrzną. Kończy się kadencja prze-
wodniczącego Xi Jinpinga, który konsoli-
duje władzę i przygotowuje grunt do przy-
padającego w tym roku zjazdu partii. Wielu 
uważa, że nie pali się do przekazania wła-
dzy po drugiej kadencji. Jeśli rzeczywiście 
myśli o wariancie putinowskim, z pewno-
ścią przykręci śrubę jeszcze bardziej. 

W  ostatnim czasie wiele mówiło się 
o  prześladowaniach adwokatów, obroń-
czyń praw kobiet czy niezależnych wydaw-
ców – zalążków społeczeństwa obywatel-
skiego, ale najwyraźniej widać je chyba 
w ujgurskim Xinjiangu, do którego przenie-
siono sekretarza partii z Lhasy. Chen Quan-
guo w ekspresowym tempie zaczął wpro-
wadzać tam mechanizmy kontroli, które od 
kilku lat szlifowano w Tybecie. I tak w czasie 
ostatniego ramadanu zakazano muzułma-
nom poszczenia, zmuszając ludzi do spoży-
wania posiłków w stołówkach i wywiesza-
jąc na korytarzach listy, na których musieli 
zaznaczać, że jedli. Zabroniono też nosze-
nia „ostentacyjnych” bród i nadawania dzie-
ciom „ekstremistycznych” imion, takich jak 
Mohamed .To posunięcia czysto totalitarne. 

Nie wiadomo, czy powinniśmy się 
śmiać czy płakać, gdy nasi politycy snują 
przed nami wciąż te same wizje profitów 
z  wielkiego chińskiego rynku i  mitycz-
nych inwestycji. Kolejne ekipy umizgują 
się do przywódców w  Pekinie, a  deficyt 
jak rósł, tak rośnie, niezależnie od tego, czy 
triumfalnie nazywamy go „partnerstwem”, 

Dwudziestodwuletni Ngałang Norpel 
i starszy o dwa lata Tenzin Khedrup, 
świeccy, podpalili się 20 czerwca 2012 roku 
w miasteczku Dzato (chiń. Zaduo), 
w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej 
Juszu (chiń. Yushu) prowincji Qinghai. 
Trzymali zakazane tybetańskie flagi, wołali 
o niepodległość oraz długie życie i powrót 
Dalajlamy, a przechodnie krzyczeli: 

„zawsze będziemy z wami” i „spełnimy 
wasze marzenia”. 

Siedemnastoletnia mniszka Senge 
Dolma zginęła, dokonując samospalenia 
25 listopada 2012 roku w Cekhogu (chiń. Zeku), 
w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej 
Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai. 
Pożegnalny list włożyła do koperty ze 
zdjęciem, na którym napisała: „Dla dobra ludu 
Krainy Śniegu, jej umiłowanych synów i córek 

– nie zapominajcie, żeście dzielni” (a na ręce 
wypisała sobie: „Tybet niepodległy kraj”). 
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„strategicznym partnerstwem”, czy „wszech-
stronnym strategicznym partnerstwem” 
z ChRL, która nie tyle inwestuje, co po pro-
stu kupuje i zatrudnia swoich ludzi. W tym 
samym czasie – i o tym nasi liderzy milczą 
jak zaklęci – ten „wszechstronnie strate-
giczny partner” ogłasza na najlepszych, eli-
tarnych pekińskich uczelniach kampanię 

„zwalczania szkodliwych zachodnich wpły-
wów”. Czyli idei takich jak powszechność 
praw człowieka, które są fundamentem 
ładu międzynarodowego od czasu przy-
jęcia ich Deklaracji w 1948 roku. Nie ulega 
wątpliwości, że ten porządek zaczyna Chi-
nom dolegać, ponieważ uważają, że nie 
pisały jego zasad, i  coraz bardziej osten-
tacyjnie chcą grać według swoich. Wspo-
mnijmy choćby o wieloletnich sankcjach 
na Norwegię za wyróżnienie Pokojową 
Nagrodą Nobla (przez niezależny w końcu 
Komitet) chińskiego dysydenta, szanta-
żowanie Mongolii za przyjęcie Dalajlamy 
przez tamtejszych buddystów, konflikty 
z  Indiami, także na niezmiennie spornej 
granicy, czy budowanie wysp-lotniskow-
ców na Morzu Południowochińskim. 
W  ubiegłym roku Dalajlama podczas 
wizyty w  Strasburgu apelował do Unii 
o  konstruktywną krytykę Chin. Czy to 
odniosło jakiś skutek?

Społeczeństwo w  Polsce jest bardzo 
spolaryzowane. Jak 33 procent kraju mówi 

„białe”, to tyle samo odpowiada „czarne”, 
a  reszta woła „szare” albo nie ma zdania, 
niemniej niezależnie od tego, jak chcemy 
patrzeć na własne podwórko, bez wątpie-
nia za granicą jesteśmy dziś postrzegani 

jako państwo, które odwraca się od idei 
praw człowieka. 

Nie tak dawno szef gabinetu politycz-
nego w  Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych mówił, że Chiny rozliczyły się ze swoją 
komunistyczną przeszłością lepiej niż Pol-
ska. Sprawująca niepodzielne rządy Komu-
nistyczna Partia Chin – sama nazywająca się 

„demokratyczną dyktaturą ludu”! – skazała na 
11 lat więzienia Liu Xiaobo, którego zbrod-
nia polegała na opublikowaniu w interne-
cie sześciu artykułów, wzywających władzę 
do przestrzegania ustanowionego przez nią 
prawa do demokratyzacji i walki z korupcją. 
Jak to możliwe, że kraju, który dał światu 
Solidarność i impuls do globalnej transfor-
macji, nie stać dziś na jeden gest wsparcia 
dla noblisty, umierającego właśnie na raka, 
bo jego oprawcy nie zapewnili mu za kra-
tami elementarnej opieki medycznej? I dla 
jego żony, Liu Xii, którą przez osiem lat trzy-
mano – zupełnie bezprawnie, nie stawiając 
choćby wyssanego z palca zarzutu – w aresz-
cie domowym?

Od prezydenta Kwaśniewskiego przez 
Komorowskiego po Dudę zdradzamy swoją 
przeszłość, swoją tożsamość i swój najwięk-
szy kapitał, jakim są idee wolności, solidar-
ności i praw człowieka.

Świat podziwiał nas i  szanował, gdy 
mieliśmy te hasła na sztandarach i nie były 
one tylko pustymi słowami. Jest w  tym 
coś niesłychanie smutnego i  gorzkiego, 
że razem z innymi demokratycznymi pań-
stwami wspieramy autorytarne Chiny, które 

– nie próbując już nawet niczego udawać 
i zachowywać żadnych pozorów – coraz 
bardziej przykręcają śrubę swoim obywa-
telom i coraz mocniej rozpychają się łok-
ciami na arenie międzynarodowej także 
kosztem Indii, równie wielkiego, atrakcyj-
nego gospodarczo i jak najbardziej demo-
kratycznego partnera. 
Dalajlama, będąc w  Unii Europejskiej, 
zachęcał też do odwiedzania Tybetu 
w  dowód poparcia dla narodu tybetań-
skiego... Czy jest jakiś odzew? 

Dalajlama powtarza, że warto do 
Tybetu jeździć, warto rozmawiać, warto 
zobaczyć. Prawdę mówiąc, nie zgadzam 
się z  tym. Gdyby była Pani polską parla-
mentarzystką, a  ja Tybetańczykiem zna-
jącym angielski, nie zdołałbym się spo-
tkać z Panią w Lhasie, żeby opowiedzieć 
prawdę o  sytuacji w  moim kraju. A  gdy-
bym był wystarczająco nierozsądny, żeby 
spróbować, trafiłbym za to na wiele lat do 
więzienia, do którego nie mogłaby mi Pani 
nawet wysłać paczki. Przed chwilą mówi-
liśmy o losie noblisty, a na co może liczyć 
anonimowy Tybetańczyk? Z  dosłownie 
wszystkich otrzymywanych przez nas rela-
cji z pierwszej ręki wynika, że w Chinach 
areszt i więzienie zawsze oznaczają bicie 

i  tortury. Wielu skazanych zostaje okale-
czonych fizycznie i psychicznie. 

Dobrym przykładem tego, co oznacza 
dziś dla Tybetańczyków turystyka, jest tra-
gedia obozowiska klasztornego Larung Gar 
w Sichuanie, największego ośrodka rene-
sansu buddyzmu na ziemiach tybetań-
skich, z którego władze już drugi raz wyda-
lają tysiące mnichów i mniszek, burząc ich 
domy, żeby nie mieli dokąd wracać. Teraz 
zmieniono jednak strategię. „Ostatecznym 
rozwiązaniem” problemu, za jaki Pekin 
uznał to niezwykłe miejsce, nie będzie, jak 
można by sądzić, otoczenie go drutem kol-
czastym i odcięcie od świata. Przeciwnie 

– następnym stadium pacyfikacji będzie 
zbudowanie sieci luksusowych hoteli, dróg 
dojazdowych i parków tematycznych. Pro-
mowane przez państwo chińskie turystyka 
i komercjalizacja nie pomagają w zachowa-
niu tożsamości i dziedzictwa Tybetu, tylko 
pogłębiają marginalizację jego rdzennych 
mieszkańców – obywateli drugiej kategorii, 
politycznie podejrzanych, rozmyślnie wyzu-
wanych z własnego języka, kultury i wiary. 

Zgadzam się natomiast w  pełni z  Ai 
Weiweiem, jednym z  najważniejszych 
dziś artystów na świecie, który mówi: „Nie 
zamierzam jechać do Tybetu, póki nie 
pozwolą wrócić tam Dalajlamie”. 
Dalajlama ma nadzieję na współpracę 
Trumpa z Putinem w sprawie pokoju na 
świecie. Chciałby też spotkać się z prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych…

Jeśli mogę znów nie zgodzić się z Dalaj-
lamą: im mniej współpracy prezydenta 
Trumpa z prezydentem Putinem – przynaj-
mniej w stylu, do którego zdążyli nas przy-
zwyczaić – tym będzie się nam żyło raźniej 
i spokojniej. 

A już zupełnie poważnie, takie są konse-
kwencje obrania za strategię trwania w nie-
stosowaniu przemocy, zabiegania o  dia-
log, szukania rozwiązania korzystnego dla 
obu stron. Nawet część społeczności tybe-
tańskiej uważa, że taka ugodowość, aczkol-
wiek szlachetna i piękna, nie jest skuteczna, 
o czym świadczy tragiczny los Tybetu. To 
także świadectwo szczerości intencji Dalaj-
lamy i mądrości tych wszystkich, którzy od 
lat próbują tłumaczyć władzom chińskim, 
że zachowują się jak szalone, uważając go 
za przyczynę, a nie klucz do rozwiązania pro-
blemu. Jego Świątobliwość ma już 82 lata 
i nie będzie żył wiecznie, i jeśli przywódcy 
w Pekinie, którzy są jakoby pragmatyczni, 
nie pójdą po rozum do głowy i nie zaczną 
z nim rozmawiać, świat stanie się gorszym 
miejscem. Jakaś część odpowiedzialności za 
to spadnie także na naszych przywódców – 
a więc i na nas, bo w końcu sami ich wybie-
ramy – którzy zamiast solidarności, epatują 
bezmyślnym, krótkowzrocznym egoizmem, 
trwoniąc kapitał naszej dramatycznej historii. 

Jak po przejściu trąby powietrznej – wyburzanie 
kwater duchownych w Instytucie Studiów 
Buddyjskich Larung Gar, w Sertharze (chiń. Seda), 
w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Kardze 
(chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan; jesień 2016 roku. 
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Bartex to jeden z największych  polskich importerów win,  producent win, alkoholi,  dystrybutor win, 
alkoholi, whisky, brandy, cydrów i innych wyrobów z tej branży. Sławne marki to Istra, Edelkirsch, Vodka.
pl, wódka Kłosówka (z kłosem), Kadarka z różą, Brandy Budafok. Produkowane wódki w 90% wysyłane 

są na eksport. Bartex posiada wszystkie certyfikaty jakości – BRC, IFS, itp. Na świecie posiada opinię 
stabilnego partnera prezentującego stabilną jakość i pewność we wzajemnych relacjach biznesowych.  

Dlatego zdobywa zaufanie i kooperację z największymi producentami na świecie. 

Kontakt: bartex@bartex.com.pl   |   Centrala: tel. 61 44 26 100 
Sklep Firmowy BACCHUS:  bacchus@bartex.com.pl  |  tel. 61 44 26 109

Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na imprezy okolicznościowe, rodzinne itp. na korzystnych warunkach cenowych.


