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Andrzej Wilowski

Czas zacząć
coś nowego
Gdzieś w Kalifornii, w chińskiej restauracji, dwaj koledzy
z Politechniki Poznańskiej: Janusz Rajski i Jerzy Tyszer,
jedzą kolację. Zgodnie z tradycją chińskich restauracji na
deser dostają ciasteczka z wróżbą. Janusz Rajski odczytuje przesłanie: „Czas zacząć coś nowego”. Dla niego to nic
nowego – brzmi jak życiowe motto od lat studenckich.
Janusz Rajski po maturze w 1968 roku przyjeżdża ze
Szczecina do Poznania, by rozpocząć studia na Politechnice
Poznańskiej. Kontynuuje je na
Politechnice Gdańskiej, gdzie
w 1973 roku broni pracy magisterskiej. Wraca do Poznania
i rozpoczyna pracę naukową
w Środowiskowym Ośrodku
Informatyki przy Politechnice.
W roku 1982 uzyskuje stopień doktora za rozprawę pt.
Metoda automatycznej generacji sekwencji testujących układy
cyfrowe, uwzględniająca konstrukcję podzespołu elektronicznego. Temat dysertacji charakteryzuje program badawczy
na dalszą karierę naukową
Janusza Rajskiego – testowanie
układów cyfrowych.
Skoro całe życie zawodowe poświęcił
jednemu tematowi, to kiedy przyszedł czas
na coś nowego?
Pokolenie inżynierów urodzonych
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych
dorastało w epoce elektroniki opartej na
półprzewodnikach i układach scalonych.
Nie byli tylko biernymi obserwatorami
przemian, ale aktywnymi uczestnikami
rewolucji technologicznej. Początkowo
układy scalone znajdowały zastosowanie w elektronice przemysłowej. Pierwsze układy cyfrowe zastosowano m.in. do
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sterowania automatyzacji połączeń w centralach telefonicznych. W połowie lat siedemdziesiątych technologia cyfrowa wkracza do telekomunikacji, ale telefonia długo
jeszcze pozostanie analogowa. Grupa inżynierów wizjonerów już wtedy wiedziała, że
nastąpienie prawdziwej rewolucji technologicznej jest tylko kwestią czasu. Był to
okres, kiedy komputery pracowały wyłącznie na uczelniach i w przemyśle, a procesor
był wielkości budki telefonicznej. Współczesnemu czytelnikowi wypadałoby jeszcze wyjaśnić, czym była budka telefoniczna.

Układy cyfrowe stawały się
coraz bardziej skomplikowane,
zastępowały miliony tradycyjnych tranzystorów, a kiedy na
rynku pojawiły się mikroprocesory, słowo „komputer”, znane
z prasy specjalistycznej, weszło
do codziennego języka. Nie zdajemy sobie
jednak sprawy z tego, jak wiele otaczających nas urządzeń w istocie jest wyspecjalizowanymi komputerami, począwszy od
smartfona i telewizora, a skończywszy na
aparaturze diagnostycznej w szpitalach.
Nasze bezpieczeństwo w coraz większym
stopniu zależy od niezawodności komputera pokładowego w naszym samochodzie. Współczesne pralki i lodówki działają
poprawnie na tyle, na ile niezawodne są
montowane w nich elektroniczne układy.
Rozwój technologii sprawił powszechność stosowania układów cyfrowych i ich
miniaturyzację. Dziś mówi się o nanotechnologii, gdzie poziom miniaturyzacji i integracji zbliża się do granic fizycznych możliwości, tak więc ze współczesnego układu
scalonego trudno wyodrębnić pojedynczy element funkcjonalny, np. tranzystor.
Skutkiem tego każdy błąd, defekt powoduje, że cały układ jest bezużyteczny. To
jest obszar badań i praktycznych rozwiązań Janusza Rajskiego – testowanie
układów scalonych, w tym procesorów,
zarówno pod względem poprawności ich
projektowania, jak i testów na etapie technologicznym. W produkcji układów scalonych początkowo ilość usterek i uszkodzeń powodowała, że zastanawiano się
nad opłacalnością ich masowej produkcji.
Obecnie producenci przeznaczają coraz
większe środki na badania, testy i kontrole jakości. Zajmują się tym zagadnieniem wyspecjalizowane firmy badawcze.

W samej Ameryce przemysł elektroniczny
przeznacza rocznie około 40 mld dol. na
badania jakości podzespołów.
Dla polskich badaczy i inżynierów
w dobie stanu wojennego i długo po nim
elektronika cyfrowa była zajęciem czysto
teoretycznym. Wiedzieli, czym zajmują się
ich koledzy na Zachodzie, ale brak dostępu
do technologii i literatury fachowej wykluczał zarówno współpracę, jak i rywalizację w badaniach. Szczęśliwie szanse rozwoju i światowej kariery naukowej miał
Janusz Rajski. Został w Montrealu w roku
1989 associate professor with tenure. Przez
dziesięć lat wykłada na Uniwersytecie
McGill metody projektowania układów i systemów cyfrowych, architekturę
komputerów oraz testowanie
układów cyfrowych wielkiej skali
integracji. Inicjuje liczne badania
i gromadzi wokół siebie grono
oddanych współpracowników.
Współczesne badania wymagają pracy dużych zespołów, a od
ich liderów umiejętności organizacji pracy. O ile w badaniach
empirycznych wszystko można
sprowadzić do sytuacji zerojedynkowych, to w zespole występują różnice temperamentów,
złożone osobowości, co wymaga
innych kompetencji niż w pracy
laboratoryjnej.
W połowie lat dziewięćdziesiątych Janusz Rajski postanawia ściślej związać swoje prace
badawcze z przemysłem i podejmuje pracę w Mentor Graphics
Corporation z siedzibą w Wilsonville w stanie Oregon (USA),
gdzie obejmuje stanowisko
chief scientist and director of

engineering. Mentor Graphics jest czoW branży elektronicznej Janusz Rajski
łowym światowym przedsiębiorstwem jest najbardziej znany z opracowania techna rynku oprogramowania wspomagają- nologii Embedded Deterministic Test (EDT)
cego projektowanie w elektronice. Współ- – pierwszej na świecie wdrożonej metody
praca z tą firmą zaowocuje też przekaza- kompresji danych testowych, umożliwiająniem Politechnice Poznańskiej cennego cej testowanie układów scalonych zawieoprogramowania, pozwalającego stu- rających setki milionów tranzystorów.
dentom na sprawdzenie swoich umiejęt- Pozwala ona przyspieszyć proces testoności w warunkach laboratoryjnych, opar- wania układów, a tym samym oszczędzić
tych na standardach przemysłowych, oraz koszty ich wytwarzania.
powstaniem komercyjnego ośrodka, praWielokrotnie pytany o swoje najważcującego dla firmy.
niejsze dokonania naukowe Janusz Rajski
Na dorobek Janusza Rajskiego skła- konsekwentnie na drugi miejscu wymiedają się liczne publikacje naukowe oraz nia opracowanie bardzo szybkich algoryt89 patentów, w tym 75 przyznanych w USA, mów faktoryzacji i dekompozycji wyrażeń
12 z Unii Europejskiej oraz dwa krajowe.
logicznych, kluczowych elementów dowolnego procesu projektowania systemów cyfrowych. Zaproponowane 20 lat temu metody są
nadal podstawowymi procedurami w większości komercyjnych
i akademickich narzędzi do syntezy logicznej, w tym w słynnych
systemach MIS i SIS. Jeśli czytelnik
zechce sprawdzić doniosłość tego
rozwiązania, znajdzie je w opublikowanej w 2002 roku książce The
Best of ICCAD – 20 Years of Excellence in Computer Aided Design
autorstwa dwóch liderów syntezy logicznej – Roberta Brytona
i Johna Darringera.
W uznaniu dorobku prof.
Janusza Rajskiego Politechnika Poznańska nadała mu tytuł
doctora honoris causa. Laudację
wygłosił prof. Jerzy Tyszer.
Czy ciasteczkowa wróżba
sprawdziła się? Powinna być
raczej przesłaniem dla przyszłych badaczy: „Czas wymyślić
coś nowego”.
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Tak. Jesteśmy gotowi
Z europosłem Andrzejem Grzybem rozmawia Mariola Zdancewicz
Współpraca Czwórki Warneńskiej – Bułgarii, Grecji, Serbii i Rumunii – zainicjowana pod koniec 2017 roku ma usprawnić koordynację transgranicznych
inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych. Jednak już pół roku po ustanowieniu, jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania ze względu na duże
zróżnicowanie tworzących ją państw.
Czy projekt przetrwa?
Oczywiście, projekty transgraniczne
mają to do siebie, że wymagają partnerów, którzy rozumieją zróżnicowanie,
które jest pomiędzy państwami członkowskimi. Ponadto Bułgaria jest członkiem
Unii Europejskiej, więc ma doświadczenia,
które sprawiają, że zarówno rząd, jak i społeczeństwo rozumie, co to znaczy przyjąć
określone zobowiązania. Natomiast Serbia ciągle ma dylemat, gdyż część tamtejszego społeczeństwa nie do końca jest
przekonana, czy kierunek europejski jest
dobry. Do tego dochodzi pokłosie wojny
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bałkańskiej i swego rodzaju nieufność To jest tygiel, który ciągle wrze można
do świata. To nie dotyczy młodych ludzi. powiedzieć, że nie tylko intelektualnie…
Byłem obserwatorem referendum konW pewnym momencie wszystkie kraje
stytucyjnego w 2003 roku i miałem okazję Unii Europejskiej zrozumiały, i to była
rozmawiać ze studentami, którzy byli bar- zbyt późna refleksja, że trudno będzie
dzo zaangażowani na rzecz zatwierdzenia mówić o przyszłości bezpiecznej Europy
tej nowej konstytucji i oni mi wytłuma- bez rozwiązania problemu bałkańskiego
czyli, jaka jest specyfika i doświadczenie – bez zaproszenia i włączenia tych państw
pokoleniowe wynikające z rozpadu Jugo- w proces współpracy. Jest wiele powodów,
sławii. Uważają że cywilizowany świat sta- które sprawiają, że tam koncentrują się
nął przeciwko Serbii, a najbardziej dra- różne interesy: arabskie, rosyjskie, niemiecmatyczna była kwestia Kosowa, miejsca, kie, tureckie, jak też innych państw. Myślę,
z którym związana jest serbska tożsamość. że wspólnota energetyczna jest jednym
Dziś to miejsce, którego autonomię uznało z elementów włączenia tych państw we
111 państw członkowskich ONZ.
wspólne projekty i budowanie wokół nich
Zrozumienie drogi historycznej kra- pozytywnego myślenia. Pokaże też tym,
jów członkowskich jest niezmiernie ważne. którzy decydują o przyjęciu danego pańWiemy też, że interesy pomiędzy Bułgarią stwa do UE czy NATO, że dany kraj umie
a Serbią są różne, bo to kwestia mniejszości współpracować.
po jednej i drugiej stronie, podobnie rzecz Przygotowanie do jednolitego rynku
się ma z Macedonią. To wymaga zbudowa- i wspólnej strefy celnej to proces, przez
nia rzetelnego projektu i oddzielenia róż- który kraje Bałkanów Zachodnich
nych resentymentów od czystej ekonomii. muszą przejść.

Byłem bardzo zaintrygowany i pozy- pomiędzy Grecją i Macedonią była podstatywnie oceniałem deklarację prezyden- wowa i otwierała cały proces.
cji bułgarskiej, która mówiła, że jej celem Dobrze słyszeć…
jest zdynamizowanie procesu przygotoJest też ważna deklaracja, którą
wania tych krajów do przystąpienia do pochwalam, mianowicie polski MiniUnii Europejskiej.
ster Spraw Zagranicznych podczas ostatBułgaria skończyła swoją prezyden- niego szczytu w Londynie, dotyczącego
cję z końcem czerwca, kolejną przejęła przyszłości państw Bałkanów Zachodnich,
Austria, która nie wycofuje się z dekla- złożył deklarację, że kolejne spotkanie
racji bułgarskich.
państw zaangażowanych w proces stabiliIstnieje zasada trójki, czyli państwo, zacji i przyszłości Bałkanów ma odbyć się
które je poprzedzało, aktualne i następne w Poznaniu.
– przynajmniej przez półtora roku kontyMy byliśmy nieco
nuuje się te priorytety.
odwróceni od krajów
Bułgaria
Jakie aspekty skłoniły Grecję do przy- słowiańskich Europy
stąpienia do tej współpracy? Zabiega Południowej, bardziej
ona także o przyjęcie Bułgarii i Rumunii zaangażowani są Słodo strefy Schengen...
wacy, Węgrzy, Austriacy.
Jesteśmy po ostatnich debatach, które Dlaczego nie Polska?
odbyły się w Europie i jesteśmy blisko Najwyższy czas. Uwaprzyjęcia Bułgarii i Rumunii – mamy jasną żam, że to jest bardzo
deklarację. Wiele pozytywnych rzeczy ważny kierunek. Wszystwydarzyło się również, jeśli chodzi o Bułga- kie inicjatywy dotyczące
rię i Rumunię w kwestii pokazania zdolno- współpracy energetyczści ochrony granic zewnętrznych. Bułgaria nej, tras między Adriatybardzo restrykcyjnie postępowała w spra- kiem a Morzem Bałtycwach migracji, podobnie Rumunia.
kim to jest też element
W obu krajach są problemy, zwią- budowania bezpieczeńzane z korupcją, ale który kraj ich nie miał? stwa. Już nie mówiąc
Jestem pełen nadziei, że i one sobie z tym o koneksjach, które
poradzą. Na pograniczu Grecji i Bułgarii należą do dawnej histoGrecja
jest też Macedonia...
rii kontynentu europej… która z Grekami „drze koty” o nazwę.
skiego, przecież tzw.
Mamy przełom w tej sprawie. Te dwa Biała Chorwacja kiedyś
kraje na poziomie rządów porozumiały rozciągała się pomięsię odnośnie nazwy – Republika Macedo- dzy Wrocławiem a rzeką
nii Północnej. To był podstawowy waru- Don. O tym się nie
nek, bo bez zgody Grecji nie można rozpo- pamięta. Jestem wdzięcząć negocjacji o członkostwie Macedonii czy prof. Zielińskiemu,
w Unii. Postanowienie wymaga jeszcze który wydał świetną
zatwierdzenia w procesie referendalnym, monografię dotyczącą
ale życzę tym krajom, aby zamknięto ten Białej Chorwacji i opisuje, jak wyglądał
rozdział. Był on bardzo destrukcyjny w pro- proces przesiedlania się Słowian z Europy
cesie stabilizacji w tym regionie.
Środkowej i Wschodniej wzdłuż Karpat na
Serbia, tradycyjnie pod wpływem Rosji, teren dawnego Imperium Rzymskiego, to
jest jedynym krajem z całej czwórki był V wiek. Najciekawszym tyglem tej Slanie należącym do Unii Europejskiej. vii Południowej jest Bośnia i Hercegowina.
Czy uczestnictwo w Czwórce Warneń- Pomiędzy krajami Czwórki praktycznie
skiej zwiększa jej szanse w staraniach nie ma dróg szybkiego ruchu. Kwestie
o członkostwo?
połączeń infrastrukturalnych będą jedOczywiście, istnieje kilka takich obsza- nym z głównych działań platformy?
rów współpracy gospodarczej, które są
Tak, to jest bardzo sensowny kierunek,
priorytetowe. Niewątpliwie bezpieczeń- podobnie jak współpraca energetyczna
stwo i współpraca gospodarcza oraz poro- w zakresie infrastruktury wodnej, ruchu
zumienie z państwami, które przygotowują lotniczego, a w przyszłości też kwestia zniesię do członkostwa, są kluczowym elemen- sienia wiz, nic tak dobrze nie robi, a mamy
tem. Tak było również z Polską, kwestia przykład Ukrainy i Gruzji, jak ruch bezwibezpieczeństwa granic, a następnie ele- zowy, który w sposób realny pokazuje,
menty o charakterze gospodarczym. Do czym jest łatwość podróżowania. To rówtego należy także dodać kryteria kopenha- nież motywuje, jeśli chodzi o współpracę
skie, czyli funkcjonowanie państwa demo- partnerską samorządów. Doświadczenie
kratycznego i wymiaru sprawiedliwości. polskie pokazuje, że w stosunkach polskoBez wypełnienia tych założeń trudno by -niemieckich najbardziej na odbudowanie
mówić o starcie negocjacji. Sprawa nazwy relacji wpłynęła współpraca samorządów.

Podczas drugiego spotkania oprócz
tematów rozwoju infrastruktury, drogowej, kolejowej czy telekomunikacyjnej
zostały poruszone również elementy
współpracy politycznej... Czy polityka
nie zdominuje tej inicjatywy gospodarczej?
Musi być minimalny poziom zrozumienia między państwami, które podejmują
taką współpracę. Z reguły, pomiędzy najbliższymi sąsiadami zawsze są jakieś pro-

blemy, które mają drażliwy charakter, są
to kwestie zaszłości historycznych, praw
mniejszości, jak również kwestia nauki
w języku ojczystym. Tak jak powiedziałem współpraca Czwórki Warneńskiej nie
jest przypadkowa, ona jest zdeterminowana tym, że w ciągu najbliższego czasu
jeden, dwa, może trzy państwa z Bałkanów Zachodnich miałyby zostać przyjęte
do Unii.
Myślę, że konferencja, która odbyła
się w Londynie, a w przyszłym roku planowana jest w Poznaniu też temu ma służyć. Z jednej strony, żeby rekompensować
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, a z drugiej,
żeby ten trudny ze względów historycznych i politycznych, region bałkański, włączyć we współpracę z Unią.
Na ile ten nowy format okaże się trwały
w Europie Południowo-Wschodniej?
I jak duże są szanse na współpracę
Grupy Wyszehradzkiej i Czwórki Warneńskiej?
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W różnym okresie mieliśmy przykłady
poszerzania współpracy Grupy Wyszehradzkiej o kraje z południa Europy – Rumunia, Bułgaria były w różnych formach
dopraszane. Były również takie inicjatywy,
że kraje bałtyckie i Grupa Wyszehradzka
w wielu sprawach współpracowały. Będąc
jeszcze w polskim parlamencie, byłem inicjatorem współpracy parlamentów krajów Grupy i krajów bałtyckich. Wiadomo,
że infrastruktura drogowa najlepiej rozwinięta jest w kierunku wschód – zachód,
dlatego trzeba poprawić północ-południe.
Podobnie, jeżeli chodzi o kwestię energetyczną. Doświadczenia z kryzysami energetycznymi przy przesyle przez Ukrainę
były dotkliwe i po części dotknęły również Polskę.
i Czechy…
… ale dużo trudniejsza sytuacja była
w krajach bałkańskich, oni poza przesyRumunia

łem przez Ukrainę, nie mieli alternatywnych źródeł i to był ogromny kłopot.
Na ile Czwórka Warneńska jest atrakcyjna dla Polski?
Ona poszerza subregionalne możliwości z krajami nie będącymi członkami
UE. Czasami jest łatwiej w grupie krajów
sąsiedzkich rozwiązać problemy i wesprzeć je budżetem z Unii Europejskiej niż
przy bezpośrednim wnioskowaniu danego
kraju do komisji europejskiej. Subregionalna współpraca ma ogromne znaczenie, zresztą powstaje wiele projektów,
które wykraczają poza samą infrastrukturę transportową i energetyczną. Przy
współpracy w zakresie biogospodarki
takim obszarem jest na przykład Dunaj.
Są też pewnego rodzaju niewykorzystane
możliwości. Z jednej strony jako żywność,
z drugiej jako surowce do przetworzenia
na produkty, które służą innym celom niż
żywnościowym. Nie ma świadomości, że
przy pomocy biotechnologii, biorafinacji
z drewna można uzyskać wiele produktów.
Mówimy także o bioenergii, która może
być alternatywnym źródłem dla zaopatrzenia w energię krajów aplikujących
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o członkostwo. Tym bardziej, że wszyscy
wiemy o konieczności wypełnienia celów
związanych z energią odnawialną czy
ochroną klimatu.
Zacieśnienie współpracy Unii z regionem było celem prezydencji Bułgarii w radzie UE w pierwszym półroczu 2018 roku, a centralnym punktem
był szczyt Unii i Bałkanów Zachodnich
w Sofii – co przyniósł?
Najważniejsza była deklaracja, że Unia
jest otwarta na poszerzanie. Stąd też i parlament, i kraje członkowskie UE zostały włączane w proces przygotowania całej Unii
do przyjęcia jednego, dwóch, może trzech,
to wszystko będzie zależało od negocjacji i przygotowania tych krajów do członkostwa. Mogę powiedzieć tak: w związku
z tym, że Wielka Brytania decyduje się na
wyjście z Unii Europejskiej, część miejsc
w Parlamencie się zwolni, więc zostały
one zarezerwowane dla
tych krajów, które starają
się zostać krajem członkowskim UE.
Tylko
nie
mają
takiej kasy…
… tak, tak, ale tutaj
oprócz potencjału gospodarczego, demograficznego wchodzą również
kwestie bezpieczeństwa.
Co Pan ma konkretnie
na myśli?
Chociażby te aspekty
związane z kwestią migracyjną oraz również wpływem radykalnych
elementów, które upatrzyły sobie niektóre
miejsca na Bałkanach Zachodnich, jako
cel ewentualnej ekspansji. Jak rozpatruje
sie bezpieczeństwo i zagrożenie terrorystyczne to jednak okazuje się, że szlak bałkański jest bardzo istotny.
Urozmaicony teren sprzyja takim pomysłom...
… również brak stabilności politycznej i instytucjonalnej ogólnie w regionie,
a szczególnie we wspomnianej Bośni i Hercegowinie, jest bardzo interesujący dla
tych, którzy chcieliby zainwestować w taki
niepokój w Europie.
A takich chętnych mamy dużo ...
Gdybym miał porównać perspektywę
Bałkanów pięć lat wcześniej a dzisiaj, to
obecnie jestem optymistą co do ich przyszłości. Wtedy w Europie nie było woli politycznej, a teraz wręcz jest determinacja
w tej materii. Kiedyś mówiono, że to jest
kwestia odłożona na lata świetlne, dziś się
mówi: tak, jesteśmy gotowi.
A co spowodowało taką zmianę?
Dwa czynniki. Z jednej strony brexit,
czyli potrzeba poszerzenia UE o jakikolwiek

kraj z Bałkanów Zachodnich, to też pokazanie, że projekt nie należy do przeszłości.
Inny to bezpieczeństwo.
A co z Turcją?
Zamach stanu, który się tam wydarzył, ale też wszystkie poczynania obecnie
dziejące się w Turcji – rozmiar dotkliwych
sankcji, które dotknęły wiele grup zawodowych oraz naruszenia praw obywatelskich
są trudne do zaakceptowania przez Europę.
Gdyby nie fakt, że Turcja jest w NATO i jest
krajem frontowym, jeśli chodzi o ISIS, to
myślę, że ta reakcja byłaby silniejsza, ale
Europa musi też uwzględniać realność
i położenie Turcji.
Niektórzy krytykowali porozumienie
z Turcją w kwestii migrantów – gdyby ona
nie wyraziła chęci i Unia nie dałaby ogromnych pieniędzy, żeby powstrzymać kwestię naporu emigrantów, problem byłby
do dzisiaj.
Gdyby Turcja była krajem członkowskim, to mielibyśmy 83 mln islamistów w Europie. To chyba nie był
dobry pomysł...
Myślę, że gdyby kraje takie jak Niemcy,
które w tej chwili są największym krajem
czy Francja chciały zrezygnować ze swojego majoratu liczby ludności i gdyby
wówczas Turcja weszła do Unii, to ona
byłaby największa, a z tym się wiąże system podejmowania politycznych decyzji. To co się dzieje w tej chwili w Turcji na
długie lata zablokowało postęp w tej sprawie. W Niemczech nie ma w ogóle woli,
żeby Turcja kiedykolwiek stała się krajem członkowskim.
W świetle tego, co się teraz tam wydarzyło, to rzeczywiście Turcja w Unii to
koniec świata…
Świat rewiduje podejście do migracji
i zrozumiał, że najskuteczniej jest zwalczać przyczyny u źródła. Zresztą, kto chce
tak radykalnie zmieniać swoje życie? Brak
wody, głód, wojna, brak stabilizacji, akty
terroru – to prowokuje ludzi do ucieczki.
Jeżeli skoncentrujemy się na przeciwdziałaniu tym procesom, to za dużo mniejsze pieniądze można tym ludziom pomóc na miejscu. Jedno euro zainwestowane w Sudanie
Południowym, Syrii czy Iraku znaczy dużo,
dużo więcej niż zainwestowane w Europie.
Odnośnie społeczności w Syrii czy
Iraku pewien patriarcha uczestniczył
w grupie roboczej do spraw dialogu religijnego i powiedział, że wszędzie tam, gdzie
wraca duchowny do miejsca, które opuścili chrześcijanie za nim wracają ludzie
z tej społeczności. Koszt utrzymania takiej
społeczności to jest 2500 tys. dolarów na
1,5 roku, więc to są śmiesznie niskie koszty,
a jakie efekty, a nam powinno zależeć na
tym, żeby te społeczności się odtwarzały.

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...
David Attenborough
Przygody młodego
przyrodnika

Ntailan Lolkoki
Skrzydła dla motyla
Masajka Ntailan Lolkoki dorasta na
peryferiach miasteczka Maralal na północy Kenii. W wieku dwunastu lat zgodnie z tradycją swojego plemienia zostaje
obrzezana i odtąd czuje się obco we
własnym ciele. Kilka lat później poznaje
w Nairobi młodego angielskiego żołnierza i wyjeżdża z nim do Anglii, a potem
do Niemiec. Biorą ślub, jednak małżeństwo rozpada się, ponieważ seks jest dla
niej koszmarem. Po separacji Ntailan
zostaje modelką i znajduje sobie miejsce
w wykwintnym świecie bogaczy, jednak
w jej sercu panuje mrok. Pozostaje kimś obcym we własnym ciele.
Dręczą ja lęki i depresje. Dzięki Waris Dirie dowiaduje się o możliwości przeprowadzenia operacji rekonstrukcyjnej dla ofiar okaleczenia żeńskich narządów płciowych.

Jeffery Deaver
Puste krzesło
Małym, sennym miasteczkiem
wstrząsa seria tragicznych wydarzeń. Kilkunastoletni Garret, znany z odrażającego,
dziwacznego hobby – hodowli owadów –
jest podejrzany o zamordowanie kolegi
i uprowadzenie oraz prawdopodobnie
zabicie dwóch dziewcząt. Lokalnej policji przychodzi z pomocą sparaliżowany,
wybitny nowojorski kryminalistyk Lincoln Rhyme, który za dwa dni ma zostać
poddany operacji w tutejszym Centrum
Medycznym. W zorganizowanym naprędce
laboratorium bada i analizuje nikłe dowody.
Tymczasem poszukiwania Owadziego Króla trwają, wreszcie
udaje się go ująć, ale nie wiadomo, gdzie są i czy żyją jego ofiary.
Schwytanego Garreta niespodziewanie uwalnia z aresztu asystentka i przyjaciółka Rhyme’a, Amelia, intuicyjnie przekonana, że
chłopiec jest niewinny. Wtedy jednak sama staje się jego zakładniczką. Pościg rozpoczyna się na nowo..

Krzysztof Kamil
Baczyński
Ten czas. Wiersze
zebrane
Najpełniejszy zbiór wierszy Baczyńskiego w jednym
tomie.
Swojej matce powiedział: „Mamo, ja muszę bardzo
szybko i w krótkim czasie przeżyć całe życie“. Dlatego
Krzysztof Kamil Baczyński głodny życia pisał intensywnie i dużo. Od najczulszych erotyków do żony
Barbary Drapczyńskiej, po wstrząsające wojenne
obrazy będące wyrazem okupacyjnej tragedii jego
pokolenia.
Mijają kolejne dekady, a jego talent i wrażliwość
wciąż fascynują następne pokolenia.

W 1954 roku młody prezenter telewizyjny David Attenborough otrzymał propozycję życia –
miał podróżować po całym świecie
w poszukiwaniu rzadkich, trudno
osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego zoo oraz filmować swoje wyprawy na potrzeby
nowego programu telewizji BBC
pod tytułem „Zoo Quest“ (Zoologiczne poszukiwania). Oto historia
tych podróży. Podczas wędrówek w poszukiwaniu gujańskich mrówkojadów, wielkich indonezyjskich „smoków z Komodo“ i paragwajskich
pancerników autor i pozostali członkowie zespołu musieli korzystać
z gościny miejscowych plemion oraz zmagać się z drapieżnymi rybami,
agresywnymi jeżozwierzami nadrzewnymi i biegłymi w sztuce ucieczek
dzikimi świniami, a także ze zdradliwym terenem i nieprzewidywalną
pogodą, żeby móc rejestrować piękno i biologiczną różnorodność
odwiedzanych okolic.

Robyn Harding
Złe towarzystwo
Na pozór sielankowe życie zamożnej rodziny
z San Francisco zostaje wywrócone do góry nogami.
Kiedy w pięknym domu dochodzi do tragedii,
mroczne sekrety wychodzą na jaw, a przyjaciele stają
się wrogami.
Jedno zaproszenie, którego będą żałować do
końca życia.
Szesnaste urodziny obchodzi się raz w życiu. To
radosny rytuał przejścia, wkroczenia w dorosłość,
ważny etap rozwoju i symboliczny koniec niewinności. Jeff i Kim Sandersowie planują z tej okazji wydać przyjęcie dla swojej
córki. Hannah nigdy nie sprawiała problemów, dobrze się uczy i przyjaźni
tylko z miłymi dziewczętami. Uroczystość ma być skromna: cztery najbliższe
przyjaciółki, pizza, tort i seans filmowy. Co mogłoby pójść nie tak?
Okazuje się, że wszystko. Po strasznym wypadku, który ma miejsce pod
ich dachem, idealne życie Kim i Jeffa na bogatych przedmieściach wielkiej metropolii nagle zaczyna się rozpadać na kawałki. Fasada doskonałości pęka, wychodzą na jaw prawdziwe oblicze Hannah oraz ciemne tajemnice jej rodziców.

Stanisław Grzesiuk
Na marginesie życia
Pierwsze wydanie bez skreśleń i cenzury.
Ostatnia część kultowej trylogii Stanisława Grzesiuka. Pisana
pod koniec życia Autora, świadomego jak niewiele czasu mu
zostało.
Opowieść, bez której nie sposób zrozumieć barda warszawskiej ulicy. Przewrotny Los chciał zepchnąć go na margines życia,
ale on do końca pozostał jego królem.
Stanisław Grzesiuk, pisząc tę książkę, wiedział, że umiera i nie
ma już czasu. Wszystkie fragmenty, które wskazywano mu do
poprawy, usuwał. Miał pomysły na nowe książki… miał umówione
kolejne spotkania z czytelnikami…
Po latach tekst porównano z rękopisem i przywrócono fragmenty usunięte przez Autora i wydawcę przy pierwszej publikacji.
Dopiero dziś poznajemy najbardziej osobistą książkę Stanisława
Grzesiuka.
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Myśl naukowa

do wzięcia od zaraz...
Z profesorem Henrykiem
Koroniakem dziekanem Wydziału
Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
rozmawia Mariola Zdancewicz

Zauważyłam, że przygotowuje się Pan
do prezentacji, wykładu na Oxfordzie.
Czego będzie dotyczył?
…naszych badań i wyników, które uzyskaliśmy tu w Poznaniu. Jadę na konferencję gdzie zostałem zaproszony, jako invited
speaker do przeprowadzenia wykładu. Fakt,
że konferencja odbywa się w Oxfordzie
świadczy o randze wydarzenia. To 22 Międzynarodowa Konferencja Chemii Fluoru
– oficjalnie 22nd International Symposium
on Fluorine Chemistry.
Należy się cieszyć, że, zostaliśmy
dostrzeżeni i że mogę opowiedzieć o tym
na jednej z najbardziej liczących się uczelni
na świecie.
Proszę opowiedzieć też czytelnikom Merkuriusza...
Postaram się, chociaż to trudne, żeby
zmieścić skomplikowane działania w kilku
zdaniach. Sprawy dotyczą syntezy chemicznej, mianowicie wprowadzania do
związków organicznych atomów fluoru
lub grup fluorowanych oraz reakcji stereokontrolowanej, to znaczy takiej w której potrafimy przewidzieć i kontrolować
w jaki sposób reakcja ma przebiegać, jak
precyzyjnie wprowadzić nowy podstawnik
do cząsteczki, aby dokładnie wiedzieć jaka
będzie jej struktura. To wszystko to dość
wyrafinowane problemy chemiczne. Docelowo, za tymi badaniami stoi fakt, że wynik
może być użyteczny i wykorzystany w syntezie leków czy terapeutyków bo działamy
w tym kierunku.
Na jakim etapie są badania?
Jeśli chodzi o wprowadzenie ich
na rynek w Polsce, to nie stać nas na
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to. Przemysł farmaceutyczny to potęga
finansowa, ale jeszcze nie w naszym kraju.
Ubolewam nad faktem, że jeśli coś znakomitego zrobimy, to i tak nakłady na
naukę są bardzo małe, zwłaszcza w dziedzinie wdrażania a tu trzeba zaangażować gigantyczne pieniądze nie tylko na
badania, ale na całościowe sprawdzenie
aktywności produktu a także, a może
przede wszystkim efektów ubocznych,
gdyż trwa to bardzo długo, nawet do
dziesięcu lat.
Na Morasku, tuż obok Państwa jest
Centrum Zaawansowanych Technologii, wkrótce powstanie też zwierzętarnia. Czy tam nie można przeprowadzać badań?
Owszem, można. Jednak w dzisiejszej dobie nie możemy robić partyzantki....
Nawet jeśli związek, który otrzymałem daje
pozytywne efekty w działaniu na daną chorobę, nie oznacza to, że zostanie on wprowadzony na rynek. Ostatnio, na przykład,
prowadziliśmy i nadal prowadzimy badania w zakresie osteoporozy. Z ekonomicznego punktu widzenia jeżeli pojawia się
nowa lepsza wersja tego, co jest na rynku,
to sam fakt, że to jest dwa razy lepsze to
dużo za mało, aby zainwestować ogromne
pieniądze. Efekt musi być sto razy lepszy,
wtedy warto taki lek wprowadzić na rynek
i wtedy również zwraca się kapitał i jest
potencjał żeby go pomnożyć.
Cieszę się z tego, że potrafię robić
syntezę, nową materię i że to może się
komuś przydać. Wkładamy do tej wielkiej

wspólnej puli wiedzy coś naszego i jeżeli
jest to zauważalne, a czasami jest, to hurra!
Szuka Pan sponsora?
To nie ja powinienem go szukać,
ponadto sponsor nadaje się jedynie na
małe przedsięwzięcia. W tym przypadku
mówimy o gigantycznych kwotach...Znam
firmy które łącząc kapitał prywatny i państwowy zaistniały na polskim rynku, ale
one już de facto miały przetarty szlak, bo
to nie był nowy lek tylko nowa technologia. Coś, co było już uznane i co można
było stosować. Chodziło o tańszą bądź
łatwiejszą i bardziej skuteczną produkcję.
Ekonomika całego procesu to zupełnie
odrębna wiedza.
Czy może się zdarzyć tak, że po wykładzie na Oxfordzie, który będzie promował Pańskie badania znajdzie się ktoś,
kto zainwestuje te gigantyczne pieniądze?
Być może, ale raczej jest to mało prawdopobne. Bardziej prawdopodobne jest to,
że znajdzie się osoba, która sfinansuje dalsze badania w temacie nad którym obecnie
pracujemy, a niekoniecznie będzie je wdrażać. To są dwie różne sprawy.
Co jeszcze dobrego może wyniknąć
z Pana wykładu na Oxfordzie?
Chociażby to, że jest to także promocja naszego uniwersytetu, myśli naukowej
i potencjału ludzkiego, który mamy znakomity. Niestety należy ubolewać nad tym, że
my ten potencjał sprzedajemy za niewielke
pieniądze, a myślę, że nawet bardziej adekwatnym słowem będzie rozdajemy.

a ja honorowym chairmanem, zaś
za dwa lata w roku 2020 organizujemy w Poznaniu 7th Fluorine
Days. Jest to stosunkowo nowy
pomysł, który zaczął się kilkanaście lat temu i to będzie siódme
spotkanie.
Oxford jest śliczny, pełen
historii na każdym kroku, jednak
cierpi bo nie ma zielonych trawników, walczą z suszą od kwietnia.
Zawsze w Anglii padało a teraz nie,
taka niespodzianka.
Wrócmy do Pańskiego wystąpienia .. jakie wrażenie zrobiło?
Trzeba spytać tych, którzy oniemieli (śmiech...). Ja uważam, że całkiem nieźle mi poszło. Chociaż i tak
zawsze audytorium klaszcze...
Naukowcom też?
Politykom zawsze, ale i naukowcom w wyjątkowych wypadkach jak
na przykład się potknie albo jakąś
głupote zrobi.(śmiech!)
Jak wyjątkowa była Pana praca?
To kolejna nowość, metodologia otrzymywania czegoś nowego. Nie potrafię
powiedzieć i nikt nie potrafi w tej chwili czy
jest to genialne, przełomowe.. W najprostszym przybliżeniu to terapeutyk.
Nobla chyba za to nie dostanę, ani
małego Nobl, anty-Nobla chyba też
nie. To jest spokojna działalność, taka typowo organiczna,
wielkopolska..
...rozumiem, że to część tajemnicy...
Oczywiście, że nie wszystko
mówimy tym bardziej jeżeli
mamy coś, co budzi nadzieje.
To się bada do końca i ogłasza
w momencie gdy się patentuje,
albo stara się w inny sposób
zastrzec wyniki badań.
A
będzie
patent
na
Wasze badania?
Tego jeszcze nie wiem,
musimy pociągnąć to dalej.
Oczywiście są ludzie, którzy
patentują każdą reakcję, ale
z tego nic nie wynika. Sam
patent, oprócz tego, że to trochę kosztuje, zaczyna mieć znaczenie dopiero gdy ktoś go kupi
i zacznie wykorzystywać.
Albo wykorzystuje to ten, który opatentował....
Generalnie tak, ale za to honorów mi
uczelnia nie przyzna, ani dodatkowych
punktów. Ta konferencja daje dużo refleksji,
można zobaczyć gdzie jesteśmy w którym
miejscu w szerokiej perspektywie i wiem...
że jestem w dobrym miejscu.

z ostatniej chwili...
Spotykamy się na gorąco już po tym
bardzo ważnym, elitarnym wydarzeniu...
Nie przesadzajmy, to normalna międzynarodowa konferencja na której spotyka się sporo, bo ponad czterystu kompetentnych ludzi, którzy dyskutują o chemii
związków fluoru...
Jaki tytuł miało Pana wystąpienie?
(…) W kierunku stereokontrolowanej syntezy fluorowanych aminofosfonianów.
Proszę o nim opowiedzieć.
Coż tu jest do opow i a d a n i a : Ws t a ł e m ,
wystąpiłem, skończyłem, usiadłem – tak
to wyglądało.
To prawie jak Cezar
przybył, zobaczył i zwyciężył. A coś o materii
tego wykładu?
Poszło mi chyba
dobrze, było spore zainteresowanie. Na tego
typu konferencjach jest
mocno ograniczony limit
czasowy. Zainteresowałem ludzi syntezą, a to
oznacza, że potrafimy
stworzyć nową materię, –
tak jak Pan Bóg, budujemy coś, czego nikt
przed nami nigdy nie zrobił.
Gratuluję.
Konferencja, która odbyła się w tym
roku w Oxfordzie, jest jedną z konferencji
odbywających sie cyklicznie co trzy lata.
Rozmawiamy o tym co nowego się wydarzyło, zawsze jest kilka ważnych dokonań
o których warto rozmawiać. Trwała od
niedzieli do piątku, uczestniczyły w niej

najważniejsze osoby z tego obszaru nauki
z całego świata i to nie tylko przedstawiele
uczelni, ale co jest miłe także z przemysłu. Ludzie z tej branży zwykle słuchają
i nie zawsze są chętni, żeby objawiać to,
co zrobili.
Na uczelni, czy w instytucie badawczym jest to inaczej skonstruowane, badania naukowe mamy ujawniać, najlepiej

jak najszybciej. Było wiele interesujących
wykładów. Z Polski było nas niewielu, bo
4 czy 5 osób.
Za rok w Warszawie odbędzie się
podobna konferencja – European Symposium on Fluorine Chemistry, także
odbywająca sie co trzy lata. W tym cyklu
organizowaliśmy pamiętną konferencję
w 2004 roku w Poznaniu. Tym razem profesor Wojciech Grochala będzie jej szefem
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Mamy apetyt na
więcej...

Rozmowa z Błażejem Patrynem – rzecznikiem
poznańskiego Portu Lotniczego Ławica

W lutym 2017 roku została zawarta
umowa dzierżawy gruntu pomiędzy
Portem Lotniczym Poznań-Ławica
a spółką Chopin Airport Development,
która jest dzierżawcą gruntu i inwestorem oraz po wybudowaniu operatorem hotelu Moxy z grupy Marriott.
W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się na
wmurowaniu kamienia węgielnego pod
budowe hotelu...kiedy rozpoczęcie ?

Tak się złożyło, że wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce w gruncie rzeczy po tygodniu od rozpoczęcia
budowy... dzisiaj, możemy zobaczyć że
prace bardzo energicznie postępują.
Jaki jest termin zakończenia ?
Jestem z tego rocznika, który ma świadomość sezonowania budynku, tego, że
taką dużą inwestycję buduje się przez
dłuższy czas. Jednak obecnie wszystko się
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skróciło. Zarówno proces inwestycyjny jak
i technologie pozwalają na szybką realizację budowy. W naszym przypadku inwestycja ma być zakończona w ciągu 14 miesięcy. Zatem w przyszłym roku we wrześniu,
jeśli wszystko dopisze...
będzie bankiet! ( śmiech...)
oczywiście i pierwsi goście będą mogli
spać w hotelu Moxy przy lotnisku. Pamiętajmy, że tu gwarantem jest jakość marki
Marriott, światowe g o p o te n tata i to, że dzisiaj
mówimy, że hotel
będzie miał trzy
gwiazdki, oznacza
stricte standard
czterogwiazdkowy.
Tak ten fakt przedstawiciele Chopin
Airport Development komunikują
w otwarty sposób.
W
ostatnich
latach zrealizowaliście Państwo
trzy
inwestycje. Jedną z nich,
która pochłonęła
najwięcej funduszy była rozbudowa
i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej...
Dla nas w ostatnim okresie, tymi najważniejszymi inwestycjami, oprócz oczywiście rozbudowy lotniska na Euro 2012 –
z czego jesteśmy dumni – było rozwinięcie
części okołolotniskowej. Mam tu na myśli,
strefę parkingową, udostępnienie odpowiedniej ilości miejsc pasażerom. W tym

roku, do 2500 miejsc na parkingu długoterminowym dołożyliśmy drugie tyle, aby
w wygodny sposób mogli docierać na
Ławicę. To było spore przedsięwzięcie, zrealizowane w zawrotnym tempie, oczywiście nie oszczędzając na jakości.
Czy zadbano też o zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów ?
System ostrzegania i naprowadzania – Instrument Landing System jest
u nas obecnie pierwszej kategorii. W tym
roku razem z Państwową Agencją Żeglugi
Powietrznej podnosimy ten system do
drugiej kategorii, a sam Port unowocześnia infrastrukturę naziemną, oznacza to
doświetlenie pasa startowego. Beneficjentami są wszyscy, pasażerowie, my oraz linie
lotnicze.
Poznań ma bardzo szczęśliwe położenie – dni mglistych czy utrudniających operacje lotnicze jest tu stosunkowo
mało. W innych portach jest ich na tyle
dużo, że mogą powodować opóźnienia,
a na końcu, to co najgorsze, czyli przekierowania i straty ekonomiczne. Wprowadzany System ILS II pozwala na to, żeby
kapitan samolotu, który do tej pory mógł
podejmować decyzje o lądowaniu lub
nie na wysokości 60 metrów teraz może
to zrobić o połowę niżej – czyli na wysokości 30 metrów. Mówiąc kolokwialnie
pilot może stwierdzić, że ląduje, lub zrobić odejście bo nie widać pasa. Dzieki
podwyższeniu kategorii systemu, w wątpliwych momentach, przy złej widoczności lotnisko będzie mogło takie operacje
przeprowadzać wspólnie z Państwową
Agencją Żeglugi Powietrznej, którą reprezentuje na lotnisku załoga wieży kontroli

lotów. To bardzo złożona inwestycja. My
jako port lotniczy musimy zdecydowanie działać w tym kierunku, aby zwiekszać bezpieczeństwo operacji lotniczych
a Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej musi nam w tym pomagać poprzez
wprowadzanie odpowiednich systemów
w tym rownież systemów meteorologicznych , gdyż jedno bez drugiego nie może
funkcjonować. To są dla nas najważniejsze inwestycje na tę chwilę.
I to się już dzieje?
Tak, mam informacje, że późną jesienią wszystko powinno zacząć działać.
Zapytam jak laik czy bezpieczniej jest
lądować z 30 metrów niż z 60, gdyby
musiała być to naprawdę szybka decyzja...?
Systemy operacyjne pozwalają, żeby
pilot zszedł na tyle nisko, aby zapewnić
bezpieczne lądowanie i żeby ta operacja
doszła do skutku. Może sie wydawać, że
te 30 metrów nic nie znaczy, – dla samolotu, który podchodzi z taką prędkością...
Ale nawet ta chwila czasem decyduje.... tu
jeszcze jest jednak ten moment na podjęcie decyzji –„ podchodzę“,albo“odchodzę.“ Wszystkie kolejne manewry podchodzenia do lądowania to czas i pieniądze.
W Poznaniu to już utrudnienia, chociaż
jeszcze nie kataklizm. Jednak na dużych
lotniskach, gdzie jest to “ wciśnięcie szpilki
samolotowej” czyli zmieszczenie się w tak
zwanych slotach czasowych jest na wagę
złota.
W ubiegłym roku przewoźnik lotniczy
numer 1 w Europie – Ryanair otworzył
swoją bazę na Ławicy. Jak ta decyzja
wpłynęła na ruch lotniczny ?
Ubiegły rok, był absolutnie przełomowy dla naszego lotniska. Zapowiedź
Ryanaira i potwierdzenie decyzji o otwarciu bazy były kluczowe. Wcześniej konkurowaliśmy z innymi lotniskami. Dzięki
wszystkim pracującym na lotnisku stało
się to faktem. Czujemy się z tym bardzo
dobrze, a wyniki tylko to potwierdzają.
Nie tylko my, ale też wiele zaangażowanych w rozwój latania z Poznania osób
wiedziało, że hasło : dajcie nam kierunki
a pokażemy że będziemy latać z Poznania
się potwierdziło.
Ryanair udostępnił nam ich 7 w ubiegłym roku. Wśród nich były Ateny, Ejlat,
Tel awiw, Madryt, Castellon, Oslo oraz Billund. Był taki moment, że śmiano się, że
do Billund można polecieć taniej niż przejechać tramwajem przez cały Poznań. Rzeczywiście cena wynosiła około 38 złotych.
Tam lata się z powodów biznesowych
i z powodu Legolandu. Zimą nie, ale latem
bardzo się ten kierunek sprawdził, nie
wspominając już o pozostałych, gdzie średnie wypełnienie osylowało w okolicach

80%. Samo ogłoszenie bazy przez Ryanair,
było ogromnym skokiem dla lotniska.
W między czasie również Wizzair uruchomił nowe połączenia w tym na Ukrainę,
także Lot do Tel-Awiwu. Decyzja Ryanaira spowodowała samo nakręcającą się
machinę. Potem pojawiła się również czarterowa, bezpośrednia z Poznania, transatlantycka Dominikana, która była absolutnym hitem i jest do tej pory. Liczymy na
to, że w przyszłym roku pojawi się druga
maszyna Ryanair’a.
Z naszym lotniskiem mamy świetnie skomunikowaną Warszawę oraz Berlin dzięki autostradzie, ale jest to też
pewna bariera dla naszego rozwoju, ale
cóż, w końcu my konkurujemy z całą Unią
Europejską o połączenia. Reasumując –
baza Ryanair’a była dla lotniska krokiem
milowym.
Nie zraża Państwa zatem fakt, że
zarówno w zeszłym roku jak i w tym
piloci tej linii strajkują. Wstrzymano
dużo połączeń w tym także z Polski...

Najważniejsze, że nie z Poznania.
Na całe szczęście nas to zupełnie nie
dotknęło. Nie wstrzymano żadnych połączeń z naszego lotniska.
Mniejszy okazuje się lepszy...
Tak, ale mały musi być sprytniejszy. Też
nie chcemy twierdzić, że jesteśmy mali.
Wzrosty jakie odnotowujemy to 40% a czasem nawet 49 % miesięcznie w porównaniu do roku ubiegłego. Są one o wiele większe niż zakładaliśmy, sądziliśmy, że będą
one w skali 20 % rocznie. Nawet jeśli będą
jakieś korekty sezonowe, czego nie uniknie
żadne lotnisko...i tak wzrost będzie prawdopodobnie o 100 % większy niż przewidywaliśmy. Świetnie rośniemy, ale to zasługa
pasażerów.
Za ten sukces na pewno odpowiadają
też dobrze dobrane przez Państwa linie
lotnicze i kierunki lotów..
To jest dobry resarch, tego czego
potrzebują Wielkopolanie. Co prawda
nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkiego bo jesteśmy uzależnieni od decyzji
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linii lotniczej – to ona
podróży, one są
ustala kierunek połąinicjatorem…
czenia, otwiera go lub
W tym roku
zamyka.
port lotniczy
Poznań się świetw Poznaniu osiąnie rozwija inwestygnął rekord – mamy
cyjnie, hotelarsko,
12 nowych czarteturystycznie.. Warto
rów, a to naprawdę
również podkreślić,
sporo. Bardzo dużo
że gdyby nie współlotów do Grecji, to
praca z władzami miachyba najbardziej
sta, gdyby nie rozwój
oblegany kierunek.
Wizualizacja hotelu Moxy
Poznania nie byłoby
Również Bułgaria,
tylu połączeń.
wraca też Turcja po
Port Lotniczy Ławica prowadzi szerokie rzył się z kluczem dzikich gęsi i awaryj- wydarzeniach które znamy.
działania mające na celu zredukowanie nie lądował na rzece Houtson...
A połączenia międzykontynentalne?
negatywnego oddziaływania hałasu na
Lotnisko to ciekawe miejsce z wielu
Przede wszystkim Dominikana świetterenie Poznania oraz pobliskiego Tar- względów, jednym z nich jest zderzenie nie się sprawdza. Była krótka przerwa teraz
nowa Podgórnego. Jakie?
nowoczesnych technologii z naturalnymi wróciła. Każdy lot, to blisko sto procent
Współpracujemy z firmą, która posiada sposobami zabezpieczania operacji lotni- obłożenia, może jeden fotel zostaje pusty.
certyfikaty i kontroluje poziom hałasu.
czych. Na lotniskach funkcjonują sokolnicy, To niech Pan da znać, może ktoś z redakMamy stacje pomiarowe, na lotnisku którzy pomagają spełnić wszystkie warunki cji wsiądzie..(śmiech)
i poza nim. Jesteśmy w stanie wyspowia- bezpiecznego startu i lądowania. Sokoły
(śmiech) My też tu na lotnisku się śmiedać się z każdej operacji lotniczej i dbamy i inne drapieżne gatunki, które pełnią jemy, że wsiadamy, chociażby żeby się
o to, aby poziom hałasu nie był przekro- służbę mają za zadanie straszyć, nie zabijać. przelecieć i wrócić. To fantastyczny kieruczony. Mamy obecnie ograniczoną ilość Obserowował Pan to?
nek, który genialnie się sprawdza. Wracają
lotów nocą. Z tym, faktycznie mamy dzisiaj
Oczywiście, niesamowita jest współ- też, te krótsze dystanse, również Maroko...
duży kłopot, i też sporą zaporę w rozwoju. praca ptaka z właścicielem, który go A Chiny?
Trudno znaleźć złoty środek. Lotnisko jest układa, tu nie ma miejsca na żadne
Powiem nieco anegdotycznie że miew takim a nie w innym miejscu od ponad przypadki.
liśmy w niedzielę gościa z Hong Kongu100 lat i to jest argument, który należy pod- Ułożenie sokoła to ogromna sztuka...
..i to by było w zasadzie na tyle w temacie
kreślać. Rozwój miasta i okolicy spowodoPradawna... Jest oczywiście wiele (śmiech)!! Chiny jeszcze nie.
wał, że mamy dookoła sąsiadów prywat- innych urządzeń, które płoszą ptactwo,
Jednak już w grudniu pojawia się nowa
nych oraz duże osiedla. Musimy wypłacać ale nic tak nie działa jak żywy drapieżnik. fantastyczna trasa, poza sezonem – Kenia.
odszkodowania na bazie odpowiedniej (śmiech)
Z biurem turystycznym Tui sądzimy,
ustawy i regulacji. Nie do końca
że może ona powtórzyć sukces
uważamy, że mają one słuszne
Dominikany, na wakacje idepodstawy i że są w dobrej relaalna. Zimą są też utrzymane loty
cji do rozwiązań, które są na
do Mediolanu i Bergamo. Mam
świecie, ale i w Polsce. Jest duża
nadzieję, że takich pozytywnych
rozbieżność w traktowaniu choinformacji będzie jeszcze więcej.
ciażby w porównaniu z Okęciem.
Loty czarterowe przynoszą nam
Już nie mówiąc o Krzesinach.
co roku wzrost blisko o sto proObecnie jesteśmy w trakcie
cent, poznańska Ławica od lat jest
wypłacania odszkodowań, które
w krajowej czołówce. Przed nami
wynoszą ponad 100 mln złotych
tylko Katowice i Kraków. Aspirua moglibyśmy przeznaczyć je
jemy do bycia blisko lidera, to jest
chociażby na inwestycje zmniejogromny sukces.
szające hałas.. Dziś sytuacja jest
W ubiegłym roku całkowity
taka, że oddajemy je w pryruch pasażerski wyniósł prawatne ręce i nie mamy pewnowie 2 mln osób. To rekordowa
ści, że zostaną one wykorzystane
liczba od 2009, czy w tym roku
w sposób, o jakim myślał ustawouda się powtórzyć sukces?
dawca. Z pomocą naszej kancelaJakie są prognozy?
rii prawnej robimy wszystko, aby
Rok 2018 będzie na pewno
zredukować te koszty i pokazać
rekordowy, co do tego nie mamy
bezzasadny wypływ pieniędzy
już żadnych wątpliwości, pod każz naszego budżetu.
dym względem: ilości połączeń,
Teraz z innej beczki. O ryzyku...
liczby pasażerów, wykonanych
Są pasażerowie, którzy obaoperacji lotniczych. Założyliśmy 2,2
wią się że tuż po starcie samolot może Wakacje w pełni. Macie Państwo w ofer- mln na ten rok obsłużonych ludzi, ale nasz
zderzyć się ze stadem ptaków. Przykła- cie loty typowo wakacyjne?
apetyt nie gaśnie i mamy nadzieję na więcej...
dem może być Lot US Airways 1549,
Tak, czartery. Podczas sezonu oczywiz 2009 roku który chwile po starcie zde- ście ich przybywa. Wprowadzają je biura
fot. Dominik Tryba
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Marek Zaradniak

James Horner to jeden z najbardziej znanych współczesnych
twórców muzyki filmowej. Pierwszy znaczący sukces odniósł w roku
1982 tworząc muzykę do filmu „Star Trek Gniew Khana”. Tą muzyką
zwrócił na siebie uwagę producentów i w szybkim tempie stał się jednym z najbardziej cenionych twórców Hollywood.
W 1987 roku otrzymał
swoje pierwsze nominacje do Oscara za muzykę
do filmu „Obcy decydujące starcie” i piosenkę
„An American Tail”. Współpracował z najlepszymi
muzykami na świecie oraz
ze słynną London Symphony Orchestra i równie znanymi reżyserami
jak George Lucas, Steven
Spielberg, James Cameron, Olivier Stone czy Mel
Gibson. Zginął 22 czerwca
2015 roku w katastrofie lotniczej samolotu
Embraer EMB 312 Tucano.
Miał 61 lat. Album przynosi 14 jego wielkich przebojów w znakomitych
wykonaniach. Znajdziemy tu m.in. „My Hearts will Go On” z filmu Titanic
w wykonaniu duetu 2 Cellos,”Jake’s First Flight” z filmu „Avatar” w aranżacji The Piano Guys czy temat przewodni z filmu „Apollo 13” w wykonaniu Davida Eltona. Niezwykły krążek dla wszystkich miłośników
muzyki filmowej.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

MŁYNARSKI-MASECKI JAZZ CAMERATA
VARSIOVIENIS
FOGG PIEŚNIARZ WARSZAWY
O Mieczysławie Foggu mówi się, że jest jednym z najbardziej znanych warszawskich
piosenkarzy. W Warszawie nie tylko
mieszkał przez całe
życie, ale również był
uczestnikiem wojny
Polsko-Bolszewickiej
w roku 1920 i brał
udział w obronie
Warszawy w 1939,
w Powstaniu Warszawskim, a także
w odbudowie stolicy
po wojnie. Mieczysław Fogg miał w swej
biografii także epizod poznański. Przez
wiele lat jego artystycznym mecenasem była Estrada Poznańska. Mijają lata, a po przeboje
Mieczysława Fogga sięgają kolejne pokolenia. Przykładem może być
wydana właśnie przez Muzeum Powstania Warszawskiego płyta „Fogg.
Pieśniarz Warszawy”. Grupa Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsioviensis zaprosiła do nagrań reprezentantów młodego i średniego pokolenia. Ciekawe aranżacje Marcina Maseckiego i przede wszystkim interesujące interpretacje sprawiają, że te przeboje przeżywają swoją drugą
a może kolejną młodość. Posłuchajcie „A ja sobie gram na gramofonie”
w wykonaniu Szymona Komasy, Posłuchajcie jak „Amerykę” interpretują
Agata Kulesza i Jan Młynarski albo jak Piotr Zabrodzki śpiewa „Piosenkę
o mojej Warszawie”...

POZNAŃSKI FESTIWAL MŁODEGO JAZZU
VOl1 i VOL.2
Poznań to miasto nie tylko
o jazzowych tradycjach, ale
i o bogatym współczesnym
potencjale jazzowym. Świadczy
o tym odbywający się tu Poznański Festiwal Młodego Jazzu. Prężnie działające Stowarzyszenie Jazz
Poznań wydało dwa albumy płytowe zawierające nagrania z koncertów jakie odbyły się w ramach
tych imprez. Pierwsza płyta przynosi muzykę z lat 2015-2016. Znajdziemy tutaj nagrania tak znanych dziś artystów jak Jacek Szwaj
Trio, Piotr Scholz Sextet, basisty
Damiana Kostka czy perkusisty
Andrzeja Koniecznego. Drugi krążek zawiera nagrania pochodzące
z roku 2017. Są wśród nich m.in.
utwory zespołu Smutne Piosenki
oraz grup: Kaguma oraz Patryk
Rynkiewicz Electric Project. Ich
zaletą jest fakt, że są to nagrania
na żywo, a więc drugi raz się już
nie powtórzą. Laury jakie muzycy,
którzy znaleźli się na płytach zdobyli w następnych latach świadczą
o tym, ze się ciągle rozwijają i warto
obserwować rozwój ich kariery.

STOWARZYSZENIE JAZZ POZNAŃ

SONY MUSIC

JAMES HORNER
THE CLASSICS

PPNOU
UKULELE W KAŻDYM DOMU
Ukulele czyli mała gitara hawajska cieszy się ogromnym powodzeniem na całym świecie. W Polsce czołowym ośrodkiem gdzie gra się na
tym instrumencie stał się Poznań. Tutaj odbywają się nie tylko popularne
już festiwale „Cały Poznań Ukulele” ale przede wszystkim działa Pierwsza
Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele czyli PPNOU. Założyło ją
czterech pasjonatów tego instrumentu: JaJacek, Kasperek, Maras i Kończal. Znanym przebojom zarówno z kręgu rozrywki jak i muzyki klasycznej nadają zupełnie nowe brzmienia a ich wykonania są pełne humoru.
Można przekonać się o tym słuchając ten debiutancki krążek. Znajdziemy
tutaj m.in. „Smoke on The Water” grupy Deep Purlpe sprytnie połączony
z „Daj mi tę noc” grupy Bolter, „Let It Be” The Beatles czy połączone ze sobą
takie przeboje jak „Boys, Boys”, „Boys”, „Cheri cheri Lady” i „All You Need
Is Love”. Kto lubi dobrą i dobrze podaną rozrywkę powinien sięgnąć po
ten krążek.

NO TO POSŁUCHAJCIE

15

Chwycić
Kairosa
za
warkocz

Z prof. UAM dr hab. Marcinem Kwitem
rozmawia Mariola Zdancewicz
Laureat Nagrody Nobla z chemii profesor Ben Feringa wygłosił otwarty
wykład na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Proszę przedstawić, czym
się zajmuje.
Zamiast odpowiedzi wprost, przytoczę
pewną anegdotę, usłyszaną od naszego
gościa. Na ostatnim etapie weryfikacji
wniosków grantowych, kiedy naukowcy
przedstawiali swoje propozycje i decydenci,
głównie politycy zadawali pytania, jeden
z nich poprosił o opisanie tego co prof.
Feringa zamierza zrobić w ramach grantu.
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Odpowiedział, że obiektem jego zainteresowań jest budowanie miniaturowych
urządzeń, które są analogami cząsteczek,
molekuł, znajdujących się w organizmie
człowieka. Rzeczony decydent szczerze się
zdumiał: „To ja mam molekuły w organizmie?” Ale skoro molierowski pan Jourdain,
mógł się zdziwić tym, że przez całe życie
mówił prozą, to dlaczego nie? Molekularne
urządzenia to jeden z aspektów działalności naukowej prof. Feringi, wsród pozostałych można wyróżnić syntezę stereoselektywną i chemię biomedyczną.

Dlaczego Feringa? Jeżeli ktoś jest
noblistą, to pewnie nie stawia się
takich pytań?
To jest pytanie fundamentalne. Może
dlatego, że mamy do czynienia z człowiekiem renesansu, który oprócz bycia
naukowcem jest miłośnikiem sztuki i tak
też po części traktuje swoją działalność.
Sam wykład był związany z podstawowymi kwestiami z pogranicza filozofii nauki,
bycia naukowcem, o tym, że trzeba w życiu
mieć szczęście i umieć dostrzec swoją
szansę. Profesorowi Ferindze się to udało.
Jedna ze słuchaczek zapytała, co jest
dla niego nowym wyzwaniem naukowym. Dla człowieka, który dostał Nagrodę
Nobla, oczywiście zawsze istnieje szansa
na otrzymanie tej nagrody dwukrotnie, jak
pokazuje historia, ale raczej nie przy obecnej konkurencji w świecie nauki. Noblistów generalnie już niewiele nowych rzeczy ciekawi, skoro weszli na ten szczyt,
a innego w pobliżu nie widać. Teraz większości z nich dotyka, niestety, odcinanie
kuponów od sławy, a poza tym nikomu
nie muszą już niczego udowadniać. Natomiast on cały czas stawia zasadnicze pytania związane z istotą nauki, a można nawet
powiedzieć z istotą, a może raczej genezą
życia na Ziemi. Czy to kreacjoniści mają
rację, czy raczej ci, którzy wyznają darwinizm w różnych postaciach? I ilu jest
naukowców, którzy próbują odpowiedzieć
na to pytanie, tyle różnych teorii.
A nanomaszyny mają coś wspólnego
z naszym życiem?

I tak, i nie. Najłatwiej porównywać powodowała nim scientific curiosity – cie- a przy 45 obrotach, co wprawdzie nie
to, co się robi w nanoskali skali do świata kowość naukowa, która później przerodziła brzmi dobrze ale pozwoli zmieścić się
makroskopowego. Nawet to urządzenie, się w całkiem interesujące aplikacje. Kiedy w założonym czasie.(śmiech!) W każdym
które w tej chwili służy do nagrywania, miałem możliwość z nim pracować, byłem razie projekt, który miał odpowiedzieć
stanowi skomplikowany mechanizm. Ale zaangażowany w badania nad motorami na pytanie: dlaczego i jak te cząsteczki
mocniej, przemawia do wyobraźni porów- molekularnymi, a cała rzesza moich kole- działają, wynikał z ciekawości naukowej.
nywanie cząsteczek do urządzeń makro- gów pracowała nad naniesieniem mole- Próby aplikacji nie do końca zakończyły
skopowych, jako silnik albo przełącznik, kularnych przełączników na powierzchnie. się sukcesem, ale przez kilka lat grono
do mięśnia, który się skraca lub wydłuża. Gdybyśmy potrafili je nanosić w sposób ludzi zaangażowanych w ten projekt
To właśnie takie bardzo małe, pojedyncze kontrolowany pokrywając nimi równo- niejako przy okazji odkryło kilka innych
cząsteczki rzędu nanometrów mogą pełnić miernie powierzchnię aluminium, szkła lub równie interesujących rzeczy, nad któdokładnie tę samą funkcję – przynajmniej krzemionki, która jest akurat najlepszym rymi można było już bardziej sukcesyww założeniu – co duże makroskopowe nośnikiem, czy też złota, które wykorzy- nie i z sukcesami pracować.
urządzenia. Mechanizm działania jest oczy- stuje się najczęściej, bo sprytnie wiąże się Maria Curie-Skłodowska też była
wiście inny, ale efekt mierzalny dokładnie z cząsteczkami tego typu, to potrafilibyśmy powodowana taką ciekawością....
taki sam.
również znaleźć sposób zapisu informaTak, twierdziła, że nauka jest piękna
Po co w takim razie się tym zajmu- cji. Płyta CD czy DVD jest zapisana zerami sama w sobie. Teraz obowiązuje barjemy, skoro myśl znamy już od dłuż- i jedynkami, które określają dany dźwięk dziej pragmatyczne podejście do badań
szego czasu?
– bodajże jeden dźwięk jest kombinacją naukowych, co ma związek chociażby
Ponieważ na razie nie umiemy zbudo- ośmiu zer i jedynek. Jeśli umielibyśmy zapi- z dużą konkurencją w świecie naukować tak zmyślnego urządzenia które wniknie np. do organizmu chorego i dotrze
dokładnie do miejsca, w którym ma uwolnić lek – bo to jest między innymi cel obecnych badań.
To na razie wizja futurologiczna, która
być może spełni się za rok, dwa albo za
dziesięć lat. Powiązania pomiędzy jednym
czy drugim odkryciem naukowym, a miejscem docelowym, do którego dążymy, na
razie wydają się bardzo luźne. Ale gdyby
nie wynaleziono koła, to pewnie dzisiaj
nie jeździlibyśmy samochodami. Obecnie
są prowadzone intensywne badania wykorzystujące światło do aktywacji substancji
terapeutycznych, ale nie zawsze się ta koncepcja sprawdza w praktyce.
Nie zdajemy sobie dokładnie sprawy
nad jakimi zagadnieniami pracuje się
w wielu firmach biotechnologicznych –
bo w badania tego typu zainwestowano
znaczne fundusze. Ten, kto wymyśli sprytnego nanorobota, który naprawi nam organizm dokładnie w tym miejscu, w którym
się on psuje, to, niestety i stety, zgarnie całą
śmietankę z tego tortu.
A czemu „niestety”?
sywać informacje poprzez działanie jakimś wym i ze sposobem finansowania nauki.
Ktoś, kto angażuje w badania pienią- impulsem, powiedzmy pojedynczym elek- A co dla Pana jest dzisiaj ciekawodze, zwłaszcza prywatne, później będzie tronem, co zmieniałoby strukturę czyli roz- ścią naukową?
starał się je odzyskać. Więc to, co może mieszczenie przestrzenne fragmentów cząByć może dla niektórych to kwestia
służyć dobru ludzkości, pewnie będzie steczki, to jedna płyta miałaby pojemność dosyć banalna, właściwie dlaczego amisłużyło jednostkom i za odpowiednio tera albo nawet petabajtów. Taka płyta nokwasy, które budują nasz organizm,
wysoką cenę.. Na szczęście jest grono mogłaby pomieścić tyle muzyki, że starczy- mają określoną konfigurację, czyli spoentuzjastów, którzy starają się działać non łoby jej na bodajże 215 lat słuchania.
sób ułożenia atomów w przestrzeni?
profit, ale, generalnie, nauka na wysokim Mamy w ogóle tyle muzyki?(śmiech)
Na razie nikt nie potrafił tego rozsądpoziomie kosztuje dużo, a ta stosowana
Gdybyśmy to wszystko, co ludzie gene- nie wyjaśnić, a przecież jest to sprawa
jeszcze więcej, czego decydenci zdają się rują i nazywają muzyką, zebrali razem, to pierwszorzędna. Interesuje mnie sposób
nie dostrzegać.
znalazłaby się muzyka na te 215 lat.
‚komunikowania” się między cząsteczAle miejmy nadzieję, że jest szansa na Ale kto to przeżyje?
kami i jak to wykorzystać w praktyce.
to, że nie będziemy truć całego organiTo już inna sprawa, ale są i tacy, któ- Wierzący odpowiedzą, że siłą sprawzmu, chcąc naprawić niewielką część.
rzy pracują nad genem długowieczności. czą jest Pan Bóg.
Tak, i to jest też perspektywa, którą Zawsze też można odtwarzać nagrania
Owszem, ale może nie trzeba od
prof. Feringa może uzasadnić swoje nieco szybciej, czyli tak jak byśmy płytę razu angażować siły wyższej. Może jedbadania. Zawsze można powiedzieć, że gramofonowa odtwarzali nie przy 33, nak działały tu siły natury, tylko na razie
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Chwycić Kairosa za warkocz

nie potrafimy ich w pełni zdefiniować Najtrudniejsze było wykazanie, że samoalbo, być może naiwnie podejmujemy chód porusza się po linii prostej i że można
próby by w ciągu życia jednego pokole- to wszystko jednoznacznie udowodnić.
nia odpowiedzieć na pytanie o ewolucję, Innymi słowy „zobaczyć na własne oczy”.
która trwała kilka milionów lat... GeneralW tej chwili ta cząsteczka nie ma żadnie w przypadku większości ludzi nauki, nego praktycznego zastosowania, a czy
nauką są próby odpowiedzi na pytania coś wyniknie z tych badań za pięć, dziefilozoficzne, poszukujące prawdy. My jako sięć lat? Myślę, że tego nikt nie jest w staeksperymentaliści mamy o tyle łatwiej, nie przewidzieć.
że szukając odpowiedzi, znajdujemy je Czyli nie mówimy, że sztuka dla sztuki?
poprzez przeprowadzanie eksperymenRaczej mówimy, że nie wiemy, kto,
tów i interpretację ich wyników, natomiast jak a przede wszystkim kiedy wykorzysta
inni koledzy mogą stawiać pytania i odpo- efekt aktualnych badań. Symbolem chemiwiadać na nie, przeprowadzając ekspery- ków jest wąż Uroboros, który zjada własny
menty myślowe. Praca jednych naukow- ogon. Może to pokazywać pewną cykliczców charakteryzuje się tym, że mają ność trendów naukowych.
ołówek, kartkę papieru i kosz na śmieci. A przechodząc do Feringi, czy wykład
Natomiast inni nie potrzebują nawet tego spełnił oczekiwania Pana i słuchaczy?
ostatniego. Wszystko, co napiszą, staje się
Miałem okazję pracować z profesorem
po pewnym czasie prawdą, mniej lub bar- Feringą w Groningen, jako jeden z niewielu
dziej objawioną.(śmiech)
Polaków i tym ciekawsze było słuchanie
Temat wykładu był dość trudny i – jego wykładu. A wykład był idealnie tym,
powiedziałabym – specyficzny. Dużo czym powinien być wykład noblisty.
osób zgromadził?
To znaczy nikt niczego nie rozumiał.....?
Duża aula na Wydziale Chemii UAM (Smiech)
mieści 300 osób. Część słuchaczy musiała
Wręcz przeciwnie. Profesor Feringa
siedzieć na schodach.
jest błyskotliwym mówcą, potrafiącym
Nasz noblista w przeszłości doprowa- skupić uwagę słuchacza i nie zagłębiał się
dził również do opracowania samo- w detale swojej pracy. Rzeczywiście, dla
chodu napędzanego przez impulsy laików z danej dziedziny, nawet dla osób
elektryczne. Co to może oznaczać pracujących na tym wydziale, to nie są
w praktyce?
sprawy, z którymi stykają się na co dzień,
Na ścianie obok jest wizualizacja, ale rzeczy obce. Natomiast przedstawienieco bardziej artystyczna, ale jest to nie paraleli pewnej idei, która stoi za badadokładnie ta cząsteczka nanosamochodu, niami, z życiem codziennym, pokazanie,
który poruszał się, po złotej autostradzie że czasem można poświęcić wiele lat na
i był napędzany przez elektrony.
pogoń za – wydawać by się mogło – utoWymiar tego samochodu był niewielki pią, że to jednak wszystko ma sens. No
a autostrada miała długość dwóch czy i nigdy nie wiemy, kiedy fortuna się do nas
trzech milimetrów. W przełożeniu to była uśmiechnie.
taka autostrada z Poznania do Warszawy,
W mitologii greckiej występował Kairos
więc te 300 km dało się przejechać, oczy- – bóg właściwego momentu, jak mogliwiście w skali nano.
byśmy to dzisiaj nazwać. Miał, o ile mnie
W „Faraonie” mamy dosyć ciekawą pamięć nie myli, postać dosyć otłuszczoscenę, kiedy namiestnik ogląda piramidy nego młodzieńca, efeba, pokrytego oliwą,
i mówi do Pentauera: „Pentuerze, piramida z długim warkoczem. Jeżeli ktokolwiek
to nie grób Cheopsa, lecz – wola Cheopsa widział swoją szansę i próbował go chwyżeby zbudować coś takiego, co jest kom- cić za rękę bądź za nogę, on się wyślizgipletnie niepotrzebne w tej chwili czło- wał. Możliwe było tylko chwycenie za warwiekowi. Myślę, że skonstruowanie tego kocz. I myślę, że największą umiejętnością
samochodu było pokazaniem potęgi we współczesnej nauce jest zobaczyć
myśli ludzkiej. Pokazaniem że przez swoją szansę i chwycić ją jak tego Kairosa
postawienie sobie celu, skrupulatną ana- za warkocz i próbować realizować swoje
lizę, zebranie wielu faktów, doświadczeń marzenia.
– bo przecież prace nad molekularnymi Pięknie Pan to spuentował. Pan też
motorami zaczęły się w roku 1999 roku – już chwycił ten warkocz, bo zajmuje
ten samochód zostanie skonstruowany. się Pan…
Bodajże w roku 2011 udowodniono jedzajmuję się chiralnością. Wyjaśnię.
noznacznie, że działa o czym 1 stycznia Jeżeli spojrzy się na swoje dłonie, to
2012 roku informowało Polskie Radio. widzimy lustrzane odbicie. Jeśli złożyć je
Długo pracowano nad technicznym razem, jak do modlitwy, żaden z elemenaspektem zagadnienia, bo synteza tej tów jednej dłoni nie pokryje się z drucząsteczki była trudna, ale jeszcze nie naj- gim, bo każda jest obiektem chiralnym,
trudniejszym problemem do rozwiązania. czyli nienakładalnym na swoje odbicie
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lustrzane. Mówimy, że nasze dłonie stanowią parę enancjomerów. A ja zajmuję
się między innymi oddziaływaniem tych
obiektów ze sobą. Chiralność mikroświata
objawia się, że użyję takiego określenia,
w zróżnicowanej aktywności biologicznej
enancjomerów. Większość aktywnych biologicznie substancji występuje w postaci
jednego z enancjomerów. Taka substancja, w zależności z którym enencjomerem
mamy do czynienia, oddziałuje na organizm w różny sposób – raz pozytywnie, np.
substancje zawarte z czekoladzie z reguły
poprawiają samopoczucie, raz negatywnie. Jedna substancja, w postaci jednego
z enancjomerów, nie tylko nie wyleczy ale
wręcz pogorszy stan chorego, natomiast
drugi enancjomer wykaże właściwości
lecznicze.
Jeżeli się mówi o chiralności i o lekach,
najczęściej przywołuje się smutną historię
z lat 60. i przykład leku o nazwie talidomid,
który po czasie okazał się teratogenem
a był stosowany we wczesnych etapach
ciąży, żeby zapobiec nudnościom. Niestety
enancjomer, który miał właściwe działanie,
w warunkach fizjologicznych przekształcał
się na ten niewłaściwy. Efektem działania
talidomidu były znaczne deformacje płodu,
dzieci, które się rodziły, nie miały kończyn
bądź charkteryzowały się nienaturalnymi
proporcjami ciała.
Ja nie zajmuję się badaniami biologicznymi, ale odkrywaniem tego, jak substancje chiralne ze sobą oddziałują, co możemy
z tego wynieść a przede wszystkim czy
możemy dojść do bardziej ogólnych wniosków na temat mechanizmu przenoszenia
informacji od jednej cząsteczki do drugiej.
To ostatnie jest istotne, gdy na drodze syntezy otrzymujemy nowe indywidua chemiczne. Oczywiście sprawą fundamentalną
jest sama kolejność połączenia atomów,
natomiast są przypadki, którymi się zajmujemy, gdzie nie tylko kolejność połączenia atomów jest ważna, ale również to, czy
dany atom lub ich grupa jest np. z prawej
albo z lewej strony.
W jakich dziedzinach Pana zainteresowania mogą się realizować?
Między innymi poszukujemy nowych
materiałów, które np. mogą selektywnie
wyłapywać jedne cząsteczki, przepuszczając inne. To jest też coś, co mogłoby się stać
nie tylko specjalnością grupy, którą kieruję,
ale generalnie polską specjalnością, czyli
synteza stosunkowo niewielkich optycznie i biologicznie czynnych cząsteczek,
które mają liczbę atomów, powiedzmy do
stu, ale które stanowią ważne półprodukty
chociażby dla przemysłu farmaceutycznego albo dla weterynarii. My mamy satysfakcję, że czasami dokładamy cegłę do tej
budowli jaką jest synteza stereoselektywna.

Magda Gessler

Knedle ze
śliwkami
w polewie
cynamonowej
Czas:
Trudność:
Porcja:

30 min
1/5
dla 4 osób

Składniki:
4 duże, dojrzałe pomidory
3 ogórki świeże, gruntowe
1 czerwona papryka
¼ czerwonej cebuli
1 lub 2 ząbki czosnku
¾ szklanki oliwa extra vergine
ocet winny, sól, pieprz do smaku

Gazpacho
czerwone

Można je przyrządzić o każdej porze roku z mrożonych śliwek, ale najlepsze są jesienią, ze świeżych dojrzałych węgierek.
Ugotować obrane ziemniaki. Gorące przecisnąć przez praskę, wystudzić. Owoce rozkroić i usunąć pestki. Masę ziemniaczaną wyłożyć na podsypaną mąką stolnicę, zrobić w niej
dołek, wbić do środka jajka, dodać szczyptę soli
i mąkę. Wyrobić ciasto. Uformować z ciasta grube wałki, pociąć na kawałki. Każdy
kawałek rozpłaszczyć na okrągły placek.
Na środku każdego placuszka kłaść
śliwkę bez pestki, zawinąć ją w ciasto i utoczyć okrągłe knedle.
Zagotować wodę w dużym
rondlu. Dodać szczyptę
soli. Knedle gotować
2-3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię wody. Wyjąć łyżką
cedzakową. Podawać
z cukrem i bułką tartą
zrumienioną z masłem,
oprószone cynamonem.

Tradycyjny hiszpański chłodnik z pomidorów i papryki
Warzywa umyć. Paprykę przekroić na pół, usunąć pestki. Cebulę
i ogórki obrać. Pomidory wedle uznania, można sparzyć i zdjęć skórkę,
ale nie trzeba. Wszystkie warzywa pokroić w grubą kostkę, przełożyć do
dużej miski, posolić, wymieszać i zostawić na kilka minut.
Przełożyć mieszankę do blendera, dodać oliwę, łyżkę octu winnego,
szczyptę chili, albo świeżą papryczkę i wszystko dokładnie zblendować.
W wersji ostrzejszej można dodać do blendowania ząbek czosnku.
Gazpacho schłodzić w lodówce. Można je podawać z pokrojonym
w drobniutką kosteczkę ogórkiem oprószonym pieprzem. W Andaluzji
często nakłada się na dno miseczki gałkę lodów. Ich zimna słodycz idealnie dopełnia warzywną świeżość chłodnika.

Czas:
Trudność:
Porcja:

1 godz.
2/5
dla 4 osób

Składniki:
ziemniaki
mąka pszenna
jajka
śliwki węgierki
bułka tarta
masło
cynamon
cukier, sól

700 g
350 g
2
500 g
1/2 szklanki		
70 g		
do posypania		
do smaku

19

Budownictwo 2018
– hossa czy kryzys?
Branża budowlana jest kołem
napędowym gospodarki, jeśli ten
sektor będzie w dobrej kondycji
również inne segmenty odnotują
wzrosty. To tysiące firm i ponad
milionowy rynek pracy. Budow-

lanka wraz z powiązanymi sektorami generuje blisko 13% krajowego PKB.
Eksperci portalu Spectis* informowali, że w roku 2017 koszt całkowitej produkcji budowlano – montażowej osiągnął rekordowy poziom
193 mld zł, z kolei średnia wartość
transakcji wyniosła 327 mln euro –
to najlepszy wynik od 4 lat.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2018 roku
oddano do użytku 5604 nowe
budynki niemieszkalne, czyli
o 10,9% mniej niż przed rokiem.
Natomiast jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, tu sytuacja wygląda odwrotnie. W I kwartale 2018 r., w porównaniu z tym

samym czasem z zeszłego roku,
zanotowano wzrost liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia o 10,9%, których budowę rozpoczęto o 8,5% oraz oddanych do
użytkowania o 10,6%.
Jeszcze na
początku tego
roku, spekulowano kolejne
rekordy w sektorze budowlanym. Firma
badawcza
Spectis szacowała, że
w 2018 roku
wartość rynku
budowlanego
przekorczy
próg 200mld
zł. Jak informował GUS, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29,6 tys. mieszkań, co stanowiło
najwyższy wynik względem porównywalnego okresu po 1990 roku.
Kolejno w ciągu dwóch pierwszych miesięcy liczba rozpoczętych
budów wynosiła 27,8 tys – najwięcej od 2011 roku. Ożywienie inwestycyjne jakie rozpoczęło się w Polsce w 2017 roku trwa w najlepsze.
Z jednej strony motorem napędzającym są fundusze unijne, głównie
na realizację projektów infrastruktularnych, z drugiej rozwijające się
budownictwo mieszkaniowe.
Wszystkie statystyki sugerują
„budowlany boom”, jednak Krajowy
Rejestr Długów Biuro Informacji

Gospodarczej* wyliczył, że łączna
suma zadłużenia branży wynosi
już 2,41 mld zł a 10% tej kwoty
stanowią wzajemne zobowiązania. Z kolei szwedzki gigant budowalno–developerski – Skanska
zwolni w tym roku prawie połowę
polskich pracowników.
Wzrost faktycznie jest, ale jak to
wygląda w przełożeniu na realną
sytuację sektora budowlanego?
Rosną koszty materiałów, robocizny oraz usług podwykonawców
ale dramatyczne podwyżki, to nie
jedyny problem branży. Kolejnym
jest niedobór pracowników, nawet
mimo rosnących płac. Podobnie
uważają ankietowani portalu wielkiebudowanie.pl. Z analizy sytuacji przedsiębiorstw przygotowanej przez Narodowy Bank Polski
w zeszłym roku, wynika że to właśnie w budownictwie pracownicy
najmocniej naciskają na podwyższenie pensji.
Branżę możemy podzielić
na 3 grupy: potężne firmy budujące autostrady, developerów
i spółki zajmujące się pracami

Materiał powstał
w oparciu o dane:
GUS – Główny
Urząd Statystyczny
– centralny organ
administracji rządowej
podległy
Prezesowi Rady
Ministrów zajmujący
się zbieraniem
i udostępnianiem
informacji
statystycznych na
temat większości
dziedzin
życia publicznego.
Spectis – zespół
ekspertów
świadczących
usługi badawcze
i analityczne dla
kadry menedżerskiej
z sektora
budowlanego
poprzez dostarczanie
aktualnych, rzetelnych,
kompletnych
i przydatnych
biznesowo danych
definiujących
obecną oraz przyszłą
kondycję rynku.
BIG InfoMonitor
– polskie biuro
informacji
gospodarczej.
Podstawą działalności
BIG InfoMonitor
jest ustawa
z 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu
i wymianie
danych gospodarczych.
BIK –
przedsiębiorstwo
założone przez
Związek Banków
Polskich i prywatne
banki, którego
zadaniem jest
gromadzenie,
integrowanie
i udostępnianie
danych
dotyczących historii
kredytowej klientów.
Deloitte –
międzynarodowa sieć
spółek handlowych
świadczących usługi
doradcze i audytorskie.
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z y g
specjalistycznymi – mówi Sławomir Grzeszak, prezes BIG InfoMonitor*. Jak się okazuje to właśnie giganci z pierwszej grupy
mają największe problemy z płaceniem.
Budownictwo jest także liderem w Polsce
jeśli chodzi o upadłości – około 300 firm
rocznie upada lub ma problemy z wierzycielami.Wszystko wskazuje no to, że 10 lat
po globalnym kryzysie budowlanka znów
jest w tarapatach.
„Znacząca ilość pojawiających się na
rynku przetargów, a także rosnące ceny
wykonawstwa i brak ich realnej rewaloryzacji coraz częściej skłaniają wykonawców do rezygnacji z udziału w przetargach, nawet tych wygranych! Ostatnio
branżę budowlaną zelektryzowała wiadomość o wycofaniu się przez włoski koncern Astaldi z wartego ponad 700 mln
zł przetargu na budowę tunelu drogowego w Świnoujściu. Podobne ruchy rynkowe wykonały już wcześniej m.in. firmy
Impresa Pizzarotti, Budimex czy Polaqua(...)
W naszej ocenie w najbliższych miesiącach
będą miały miejsce kolejne spektakularne
odstąpienia wykonawców od podpisania
umów, zwłaszcza dotyczących realizacji
inwestycji wycenianych jeszcze w 2017 r.”
– twierdzi Bartłomiej Sosna, ekspert rynku
budowlanego Spectis
Jeżeli branża chce ustrzec się kolejnego kryzysu musi inwestować w swój

rozwój technologiczny. To nieznany dla
nich teren ale odwrotu nie ma. Cyfryzacja
powinna na dobre wpisać się w strategię
firm budowalnych. Technologie, które są
lub dopiero będą stosowane, to przede
wszystkim drony, druk 3D, Internet Rzeczy
czy inteligentne materiały. Mają one być
wykorzystywane na wszystkich etapach:
od projektu po finalizację budowy – tłumaczy Maciej Krasoń, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Deloitte*. Być
może wtedy nie będzie powtórki kryzysu
z lat 2008-2015.
opracowała
Natalia Jankowska

z a k i e m

Czym się zajmują nasi europosłowie
przedstawia Biuro Wielkopolski w Brukseli
Pracownicy delegowani, migracja, przyszłość Europy, długoterminowy
budżet UE i gospodarka cyfrowa – przez minione sześć miesięcy wiele się działo.
Najważniejsze wydarzenia: zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, brexit i tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Niecały rok przed wyborami europejskimi (zaplanowanymi na 23–26 maja
2019 r.) badanie Eurobarometru z dnia 23 maja wykazało, że połowa Europejczyków jest zainteresowana wyborami do Parlamentu Europejskiego.
W czerwcu Parlament wyraził poparcie dla zmniejszenia liczby mandatów
w Parlamencie Europejskim z 751 do 705 ze względu na brexit. Zaproponowano, by 27 z 73 mandatów przypisanych Zjednoczonemu Królestwu podzielić
między inne państwa członkowskie, a pozostałe zatrzymać w rezerwie z myślą
o przyszłym rozszerzeniu Unii.
Posłowie podtrzymują swoje zdecydowane stanowisko w sprawie brexitu.
W marcu zaapelowali, żeby wspólne zobowiązania w zakresie praw obywatelskich, obciążeń finansowych oraz granicy irlandzkiej przełożyły się na uporządkowaną umowę o wystąpieniu, która musi zostać podpisana przed rozpoczęciem okresu przejściowego w toczących się negocjacjach w sprawie brexitu.
Migracja nadal jest ważną kwestią, w związku z czym Parlament nalega na
przyspieszenie procedury rozpatrywania wniosków o azyl. Posłowie chcą przyjąć wspólną procedurę mającą na celu zapobieganie tzw. turystyce azylowej
oraz ujednolicenie rozpatrywania wniosków o azyl w całej Unii.
W maju, w trosce o dobro obywateli UE, Parlament poparł reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników, która gwarantuje równą płacę za jednakową pracę. Jej celem jest zagwarantowanie wyższego poziomu ochrony pracowników delegowanych oraz równych warunków działania przedsiębiorstw
lokalnych i tych, które delegują pracowników.
Następnym priorytetem Parlamentu jest strefa Schengen. Parlament
zaapelował do Rady o wyrażenie zgody na dołączenie przez Rumunię i Bułgarię do strefy wolnej od granic i poparł plan Komisji Europejskiej, którego
celem jest przywrócenie swobody podróżowania, po tym jak na niektórych
granicach wprowadzono kontrole ze względu na masowy napływ uchodźców
do UE w 2015 r. oraz ataki terrorystyczne w Europie.
Głosowania w sprawie wyeliminowania barier dla transgranicznych zakupów przez internet, zwiększenia transparentności transgranicznego dostarczania paczek oraz ułatwienia swobodnego przepływu danych nieosobowych
przyczyniają się do skierowania UE na drogę ku jednolitemu rynkowi cyfrowemu. UE zapewnia jednocześnie ochronę danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które weszło w życie w maju.
Parlament osiągnął znaczne postępy w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju świata, dzięki przyjęciu z dniem 18 kwietnia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który wyznacza nowe, prawnie wiążące cele i konkretne terminy recyklingu odpadów i redukcji ich składowania.
Przeciwdziałanie zmianie klimatu nadal jest jednym z priorytetów UE. W kwietniu posłowie przyjęli nowe rozporządzenie usuwające luki prawne w rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które wyznacza wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich
państw członkowskich.
Do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzące z transportu, rolnictwa, budynków oraz odpadów zmniejszą się o 30% w porównaniu do 2005 r.
Parlament Europejski
www.wielkopolska.eu
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Z Ryszardem Szulcem
prezesem firmy Opal
rozmawia Mariola Zdancewicz

Przez 27 lat działalności firma
zrealizowała kilkaset obiektów na
terenie całego kraju i za granicą.
Elementy architektoniczne
wykonane przez Opal znajdują
zastosowanie w rożnego rodzaju
obiektach użyteczności publicznej
tj. nowoczesne biurowce, banki,
obiekty dydaktyczno-naukowe,
centra handlowe jak również
w budownictwie przemysłowym
i mieszkaniowym.

Dla kogo
budowlany
boom ?
Rozkręcają się projekty finansowane
z funduszy unijnych. Są opinie, że
w 2018 branża budowlana może “zadławić się” nadmiarem inwestycji....
Ta sytuacja nie dotyczy naszej firmy,
ponieważ jesteśmy podwykonawcą. Wiąże
się to z generalnym wykonawstwem, więc
nie ma na nas bezpośredniego przełożenia.
Potwierdzam fakt, że na rynku jest...
boom...?
Tak, na pewno istnieje możliwość realizowania wielu kontraktów. Jeśli chodzi
o budownictwo kubaturowe*, w którego
zakresie funkcjonuje Opal, rzeczywiście
w tym roku jest tych inwestycji dużo. Jednak
to nie oznacza, że są takie same przełożenia
na rentowność firmy – a o to głównie chodzi.
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* Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, tj. biurowce, hotele, szkoły, centra handlowe.

W budownictwie kubaturowym, przy
Otóż to. Widać to również na rynku
wielu inwestycjach, zarówno generalni – gdy inwestorzy mają kłopoty ze swowykonawcy jak i podwykonawcy mają imi projektami właśnie ze względu na
duże problemy związane z siłą roboczą wzrost cen.
oraz podwyżką cen materiałów i już nie Pensje rosną a i tak brakuje rąk do
jest tak wesoło...
pracy... Z czego to może wynikać?
To problemy z jakimi musi zmierzyć się
Trudno mi na to odpowiedzieć...
branża? ...
w naszym przypadku mamy stałą kadrę.
Tak, generalnie ceny rosną, nie tylko Natomiast problem jest na rynku montażou podwykonawców. Są przypadki pod- wym, bo to praca związana z delegacjami
wyżek według mnie nie do końca uzasad- na terenie całej Polski. Brakuje pracowninionych. Jeśli na rynku jest popyt, są firmy, ków w wykonawstwie na budowie. Dużo
które chcą maksymalnie wykorzystać to, firm, pracuje na rynku zachodnim, głównie
co w tej chwili daje rynek. W momencie w Niemczech.
kiedy kontrakty zostały podpisane dużo
Jest też “odpływ” ludzi z budownictwa
wcześniej i są długoterminowe, sytuacje do innych branż – tak to widzę z perspekzwiązane z kosztami robocizny mają bez- tywy naszej firmy.
pośrednie przełożenie na kondycję firmy. Według Eurela Hermesa – wiodącego
Krótko mówiąc: jest bardzo dużo pracy....
globalnego ubezpieczyciela należności
… ale może być ona nieopłacalna....
handlowych, kluczową kwestią płynno-

Wizualizacja Ataner, ul. Towarowa 39,
Poznań
ści finansowej nie jest wielkość produkcji sprzedanej, ale jej opłacalność...
Jeśli występuje niska opłacalność, to
wkrótce zacznie brakować pieniędzy na
funkcjonowanie firmy. Ogólnie elementem płynności finansowej są zatory płatnicze – wtedy zawsze końcowy wykonawca
ma największy kłopot. Pojawiają się też
duże problemy z oddawaniem inwestycji
na czas, przedłużają się również terminy
płatności. To wszystko powoduje, że firmy
średnie czy małe mają problemy z kondycją finansową. Dodatkowo na niską rentowność wpływają także podwyżki. Jeśli
połączymy te wszystkie czynniki – mamy
na rynku to, co mamy. W tym roku widać,
że ubezpieczyciele podchodzą do branży
budowlanej bardzo ostrożnie obniżając
limity. Mnie również to dotknęło jednak
po interwencjach powrócono do pierwotnych wartości. Taka tendencja niestety
ma miejsce. Wiąże się to z koniecznością
płacenia za duże zakupy gotówką – to
kolejny element, przez który małym firmom ciężko jest wywiązać się ze zobowiązań względem kontrahentów w terminie.
Powiedział Pan, że wzrosły koszty materiałów i zatrudnienia... czy może to mieć
związek z faktem, że w bardzo krótkim
czasie powstał silny rynek pracy czego
konsekwencją jest tzw. bańka cenowa?
W branży na polskim rynku nastąpił
wzrost cen aluminium. Przy cenach kontraktowych dotyka to bezpośrednio także
naszej firmy. W przypadku, gdy firmy
przed tą decyzją zawarły kontrakty ryczałtowe my jako podwykonawcy, odczuwamy
skutki takich nieprzewidzianych podwyżek.
Jesteśmy bezsilini…
Jeszcze kilka lat temu kontrakty były na
poziomie 65% wartości ceny inwestora.
Jak jest obecnie?
Często w przetargach wartości ofert
przekraczają budżety inwestorskie. Jest
to spowodowane między innymi wyżej
omówionymi sytauacjami na rynku. Konsekwencją jest unieważnienie wielu przetargów, ze względu na niewystarczające

Ludzie zaciągają pożyczki i szturmują
biura deweloperów. Czy branża ma
obecnie dobrą passę?
Tak. W sytuacji gdy pojawia się więcej

chęć zakupu mieszkań. Obecnie młode
małżeństwa mają fundusze i możliwości
uzyskania kredytów – jeśli to dalej pójdzie
w tym kierunku, budownictwo mieszkaniowe będzie miało dobrą passę.
Eksperci portalu RynekPierwotny.pl
zwracają uwagę na szybkie kwartalne
wzrosty średniej ofertowej ceny za 1 m2 –
na przykład w Poznaniu jest to + 9,6%...
Aż tyle...?
Celem, do którego konsekwentnie zmierza Spółka, jest prowadzenie działalności
w sposób odpowiedzialny, pozostając w zgodzie z najwyższymi standardami prawnymi
i etycznymi.

Wvizualizacja, Bussines Garden Poznań II
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O suszy, chrabąszczach,
dronach i starej Papierni
Z nadleśniczym Ryszardem Łopusiewiczem
rozmawia Merkuriusz
Był taki moment, gdy PiS zaproponował prywatyzację lasu i chciał utworzyć
spółkę Domy Drewniane co wiązało się
z poprawieniem Ustawy o Lasach. Jaka
jest w tej chwili sytuacja?
Różne są modele lasów na świecie
i w Europie. Można by przyjąć, że chcemy
sprywatyzować, tylko że przy obecnych
zagrożeniach a są one bardzo duże – wiatry, powodzie, szkodniki, kataklizmy pogodowe – prywatni wlaściciele nie są w stanie sobie z tym poradzić. Podam przykład:
w zeszłym roku musieliśmy pilnie zrobić oprysk chrabąszczy na dwóch tysiącach hektarów...
...tych dużych majowych?, przecież ich
prawie nie ma...!
Oj są są.... było tak, że po miejscowym
oprysku na płachcie leżało do trzystu sztuk,
więc można sobie wyobrazić jaka to była
ilość na dwóch tysiącach hektarów... było
czarno na niebie. Koszt takiego oprysku
to 530 tysięcy złotych, środek musiał być
selektywny i nieszkodliwy dla pszczół...
Proszę mi powiedzieć, kto poza nami –
Lasami Państwowymi może sobie na to
pozwolić? To właśnie jest ta wielka siła,
która – poprzez fundusz leśny wyrównuje
w nadleśnictwach niedobory finansowe
na działania, które muszą być zrobione
w gospodarce leśnej.
To też jest kwestia udostępnienia lasu
społeczeństwu. Możliwość pozyskiwania,
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Od prawej: nadleśniczy Ryszard
Łopusiewicz i Komendant Marek
Skopiński
runa, grzybów, rekreacji, a dodatkowo edukacja którą prowadzimy – ona też kosztuje,
ale uważamy, że to bardzo cenne i wkładamy w to całe serce.
Ponadto jeździmy, widzimy kawałki
lasu z napisem – “teren prywatny
wstęp wzbroniony”…
Czy rzeczywiście jesteśmy liderem zalesiania w Europie czy to mit który krąży...
Wiadomo jak kiedyś wyglądała lesistość, a jaka jest dzisiaj. Zalożenia są takie,
żeby lasy zajmowały 30% powierzchni
kraju i to ma miejsce a nawet nieco więcej. Ważne są dwie rzeczy – po pierwsze,

to co wycinamy to odnawiamy...to jest
rzecz fundamentalna i druga– przyjmowanie gruntów do zalesienia. Kiedyś przekazywano nam ich dużo więcej. W latach
60 u nas, w nadleśnictwie obsadzano rocznie 80 hektarów w jednym leśnictwie, ale
to były grunty z agencji. My moce do zalesienia mamy tylko nie mamy na czym.
W agencji są jakieś grunty, tylko że wolą
je sprzedać na orne, niż oddać za darmo
lasom do zalesienia...
Historia stara jak świat – śmieci w lesie.
Jak to wygląda, jest trochę lepiej? Jesteśmy bardziej uświadomieni?

Muszę powiedzieć, że tego problemu jeśli chodzi o sosnę, to szacujemy że to
nie mogę zrozumieć. Każdy ma obowią- co posadziliśmy wyschnie w granicach
zek i musi mieć podpisaną umowę na 30-50 %.To najlepiej pokazuje obraz tego,
wywóz śmieci. Zadaję sobie pytanie.. prze- o co Pani pytała.
cież wystarczy wynieść worek przed furtkę, Przy okazji globalnego ocieplenia
przyjadą i zabiorą.. więc dlaczego te śmieci i suszy... proszę powiedzieć co z pożasą w lesie?..
rami?
pojemnik jeden a śmieci więcej....
Tr z e b a o d p u k a ć …
Problemem jest raczej w tym, że jeste- W ostatnich pięciu latach
śmy nadleśnictwem turystycznym. Dużo mieliśmy jeden lub dwa.
jezior i dużo miejsc wypoczynkowych. Kie- Z jednej strony jesteśmy bardyś to były ośrodki zorganizowane, zakła- dzo dobrze przygotowani
dowe w tej chwili wszystko jest w rękach – mamy najwyższą w Wielprywatnych. Na wiosnę drobne remonty, kopolsce wieżę obserwasprzątanie domków więc nadmiar śmieci cyjną – 42 metry, mamy
ląduje w lesie.. i to samo jesienią, jadą na wyorane pasy wśród torów
moment do lasu...trudno ich złapać…
i dróg, wzrosła też świadoZ zakładem komunalnym z Włosza- mość społeczna i szybkość
kowic prowadzimy konkursy na temat komunikacji która w dobie
zaśmiecania i czystości lasu. W tym roku telefonów komórkowych
impreza bardzo się rozrosła – wszystkie jest łatwa. Mamy niestety
szkoły, przedszkola wzięły w niej udział, u sąsiadów oszołoma, zabazakończenie odbyło się w sali sportowej. wiającego się w podpaleByło bardzo dużo ludzi.
nia...U nas pewnej niedzieli,
Dziś młodzi wiedzą co to jest recykling, nie pamiętam którego
segregacja, to naprawdę cieszy. Starsi roku, ktoś podłożył ogień
mówią, że to młodzi ich strofują jak należy w 14 miejsach. On podkłasię zachować, żeby z tymi problemami dał my jeździliśmy i gasiliśmy. Są tacy ludzie,
sobie dobrze radzić. Pokolenie, które od oni sobie nie zdają sprawy co robią.
lat kształcimy na pewno będzie inne. Stare Afrykański pomór świń. ...
nawyki, trudno zmienić...
…szeroki i bardzo poważny problem.
Globalne ocieplenie.?... Gorące lata, Pierwsze sztuki padły przy granicy. Nikt
bezśnieżne zimy już niejednokrot- nie sądził, że tak to się rozprzestrzeni, na
nie bywały...
to składa się wiele czynników. Obwinianie
W lesie jest to odczuwalne namacalnie. za to tylko dzików to wyolbrzymianie, tak
Gdyby ktoś kilka lat temu mi powiedział, samo jak ptasiej grypie „winne“ są ptaki,
że w wyniku suszy będzie usychała osiem- etc. Nie ukrywam też, że reżim sanitarny
dziesięcio czy stuletnia sosna, – wtedy nie był stosowany przez rolników.
bym powiedział, że on się kompletnie nie Zagrożone są również świnie hodowzna. Niestety tak jest. W 2015 roku mieli- lane...
śmy pierwsze symptomy usychania sosen
My spełniliśmy wszelkie wytyczne,
w wyniku suszy. Było gorąco, nie było opa- mamy Ośrodek Hodowli Zwierzyny zmobidów, poziom wód gruntowych drastycznie lizowaliśmy wszystkich zainteresowanych
spadł. Z tego tytułu w ciągu dwóch lat usu- i poważnie zredukowaliśmy populację
nęliśmy około dwudziestu tysięcy metrów dzika – do wymaganych wielkości. Niestety.
sześciennych drewna. To już jest drama- Czy Unia Europejska podejmuje jakieś
tyczne, jeżeli sosna, która żyje na bardzo kroki, w tej kwestii? To przecież nie
ubogich siedliskach schnie, to znaczy, że tylko nasz kłopot...
sytuacja jest bardzo zła. Poprzedni rok był
…no właśnie w Hiszpanii się pojawia,
dobry, ilość opadów była niesamowita... w innych krajach również. To poważny
jednak my mamy dużo jezior dookoła i do dylemat, trzeba do niego podejść w sponas musi przyjść tak zwana krajówka, czyli sób metodyczny. Media mówią, żeby
deszcz ogólnokrajowy. Jak jej nie ma to wystrzelać dziki to nie będzie problemu,
prądy wstępujące z jezior przesuwają desz- ale to nieprawda! Zresztą proszę spojrzeć,
czowe chmury poza nasz teren. W zeszłym mieliśmy ptasią grypę, wściekłe krowy,
roku szacowaliśmy ponad tysiąc mm opa- teraz afrykański pomór, można pomyśleć,
dów i to procentuje. W tym roku od stycz- że co jakiś czas jakieś lobby się pojawia...
nia do 20 czerwca było ich w granicach stu obym się mylił. Odnośnie wściekłych krów,
pięćdziesięciu mm ...
w pewnym momencie u nas masła zabraTyle co nic....
kło i … zdrożało...
Pustynia zaczyna się poniżej dwustu... Ciągle się słyszy o nielegalnym kłusowtak więc daje to jakiś obraz. Ostatni deszcz nictwie. U Państwa również?
mieliśmy 12 maja – sześć mm. Wszystko co
Nie, ale kłusownicto ma swoje tradyposadziliśmy jeszcze w miarę się trzyma... cje. Było u nas po wojnie, ale to wiązało się

z napływem ludzi ze wschodu...Oni zawsze
kłusowali .., teraz są tylko pojedyńcze przypadki. Pilnujemy, kontrolujemy. Ostatnio
jednak koledzy mi mówili, że jak przyjechali do pracy pracownicy ze wschodu to
zaczęły się pojawiać w lesie wnyki... więc
jest jakaś odpowiedź.

W Rzepinie przy Leśnej Bazie Lotniczej powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów na potrzeby
Leśnictwa. Wie Pan coś o tym?
Oczywiście. Kupliśmy dron i dwóch
moich pracowników było na szkoleniu.
O proszę, jak go Państwo wykorzystujecie?
Na doglądanie drzewostanu. Przyglądamy się, usychaniu sosen. Angażujemy
go mocno w szkody łowieckie...120 hektarów, jak to oszacować...Czy też wykorzystujemy do edukacji – kręcimy filmy, pokazujemy w interenecie, piękne widoki które
przecież u nas są. Drony to jest przyszłość
i znajdą uzasadnienie.
Czy ma Pan w planach jakieś inwestycje?
Jestem po 27 latach pracy, trzeba dać
popracować młodym. Wybieram się na
emeryturę. Jeśli przez lata systematycznie inwestowaliśmy a tak było, to w zasadzie wszystko jest opanowane. Dziś czeka
cała gama inwestycji drogowych – to jest
worek bez dna. Przykład z zeszłego roku –
były tak obfite opady, że z lasu trudno było
wyjechać ...dosłownie…
Mamy natomiast takie „dziejowe“
miejsce, to dawna siedziba leśniczówki –
Papiernia, datowana na 1210! rok, którą
książę Władysław Odonic chciał przekazać
Cystersom jako darowiznę pod budowę
klasztoru. Byla też tam stara leśniczówka
która się rozsypała bo była po prostu
z gliny. Nie ukrywam, że ten teren mój
następca z uwagi na jego historię musi
odpowiednio zagospodarować.
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Gospodarować
skutecznie
Z przewodniczącym Zarządu Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Danielem Tylakiem rozmawia Mariola Zdancewicz
11 maja teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
odwiedziła grupa dziennikarzy.
Podczas spotkania w ramach prezentacji został omówiony projekt „Modernizacja
ZUOK w Orlim Stawie jako Regionalnego
Centrum Recyklingu”. Zamierzamy wykorzystać środki z Komisji Europejskiej, skoro
jest taka możliwość.
W ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 złożyliśmy wniosek o dotacje, który wstępnie
został pozytywnie oceniony i znalazł się na
drugim miejscu w rankingu z postępowania konkursowego prowadzonego przez
NFOŚiGW. Po drugim etapie oceny merytorycznej do końca lipca powinniśmy poznać
ostateczne wyniki konkursu. Podpisanie
umowy na dofinansowanie tego projektu
kwotą około 50 mln PLN byłoby pierwszym
sygnałem do publicznego pochwalenia się
tym osiągnięciem, ale to jeszcze nie wróży
pełni sukcesu gdyż ceny na rynku budowlanym rosną z miesiąca na miesiąc i może
się okazać, że pozyskane środki nie wystarczą na pełną realizację naszych zamierzeń.
A jak przebiegła wizyta? Został Pan
wysoko oceniony i pokazany jako wzór
dla dziennikarzy i wszystkich obecnych.
To była inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, który zdecydował
się pokazać między innymi na naszym
przykładzie, swój wkład w gospodarowanie odpadami, gdzie środki finansowe
pozostające w jego dyspozycji są efektywnie wykorzystane. Nie da się ukryć,
że w latach 2000-2010 wykorzystaliśmy
w tym celu w ramach Funduszu Przedakcesyjnego ISPA kwotę prawie 12 mln euro
a życie pokazało, że wykorzystaliśmy właściwie. Była to oczywiście zasługa całego
zespołu pracowników Związku z którymi
mam przyjemność pracować od kilkunastu lat. Wydarzenie stało się okazją do
pokazania naszych działań bardziej kompleksowo, które wzbudziły duże zainteresowanie obecnych na spotkaniu przedstawicieli mediów, głównie z wydawnictw
związanych z działalnością proekologiczną.
W ciągu ostatnich pięciu lat powstało wiele
instalacji bardziej nowoczesnych, wyposażonych w nowe rozwiązania technologiczne, więc przygotowujemy się do
realizacji projektu modernizacji sortowni,
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budowy instalacji do fermentacji metanowej aby efektywniej przetwarzać odpady
z selektywnej zbiórki w tym odpady biodegradowalne pochodzenia roślinnego
i odpady kuchenne. Od 1 lipca 2017 roku,
zgodnie z rozporządzeniem ministra
środowiska, odpady te trafiają w większych ilościach do przetworzenia w miarę
doskonalenia systemu selektywnej zbiórki,
w związku z tym takie instalacje jak nasza
muszą się do tego technicznie przygotować. Mamy projekt inwestycyjny rozpisany
wstępnie na cztery lata realizacji, na ostateczny efekt trzeba więc poczekać.
To dotyczy całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do
2020 roku?
Tak, jednak z doświadczenia wiemy,
że wskazanego roku nie można uznać za
graniczny, bo wykorzystanie uzyskanych
środków automatycznie się przedłuża. Tak
naprawdę planujemy zakończyć i rozliczyć
tę inwestycję w 2022 roku.
Zakończył Pan kolejną ważną inwestycję, obejmującą rozbudowę kwatery
składowania nr 2, która zbiera odpady
inne niż niebezpieczne.
Udało się nam wyprzedzić w tym
temacie decyzję Ministerstwa Środowiska, bo w tej chwili budowa nowych składowisk jest mocno ograniczona. Generalnie, zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa,
nie powinno się składować odpadów,
w związku z tym uzyskanie pomocy na
budowę składowiska ze środków zewnętrznych, pożyczek, czy dotacji, jest dzisiaj
praktycznie niemożliwe. Tak naprawdę
zrealizowaliśmy tą inwestycję rzutem na
taśmę. Gdyby nie wcześniejsza realizacja,
dzisiaj musielibyśmy praktycznie zamknąć
zakład ponieważ nadal ponad 35 % odpadów przyjętych do procesu przetwarzania
trafia na składowisko.
A czy na świecie też nie składuje się
odpadów, tylko od razu się je przerabia?
Są miejsca, gdzie gospodarka odpadami oparta jest głównie na składowaniu,
jak w Stanach Zjednoczonych. Tam składowane odpady wykorzystuje się w sposób ekonomiczny do produkcji gazu
składowiskowego i jego dalszego wykorzystania. W Europie natomiast od pewnego czasu dąży się do zamykania składowisk i do stosowania innych sposobów

przetwarzania odpadów. My nie możemy
się równać z krajami zachodnimi, które są
wyposażone w odpowiednią ilość spalarni (zakładów termicznego przetwarzania). U nas proces termiczny zagospodarowania odpadów, praktycznie dopiero
się rozpoczął, a już ograniczono go zakazem budowy kolejnych tego typu obiektów. W związku z tym pozostaje nam tylko
składowanie niektórych frakcji odpadów
które nie nadają się do dalszego przetwarzania, taka świadomość musi nam towarzyszyć jeszcze przez najbliższe pięć, może
dziesięć lat.. Jednoznaczny zakaz składowania dotyczy jednak odpadów których
wartość kaloryczna przekracza wskaźnik
6MJ/kg suchej masy. Stąd m.in. pożary,
które większość dziennikarzy łączy z pożarami na składowiskach, co jest nieprawdą.
Takie obiekty jak nasz, wyposażone w prawidłowo funkcjonujące i nadzorowane
składowiska, nie są na to narażone. Palą
się różnego rodzaju magazyny, w których
właściciele starają się gromadzić odpady
wysokokaloryczne celem ich dalszego
przetworzenia, bo w tym widzą biznes,
ale nie są do tego przygotowani. Umiejętnie wykorzystują obwarowania ustawowe,
które pozwalają magazynować odpady
przez trzy lata. Gdy ten okres się kończy,
robią wszystko, żeby się tych odpadów
pozbyć i ich działania lub zaniechania stają
się niebezpieczne dla otoczenia.
Nieco humorystycznie zapytam, czy
jest to dla Państwa konkurencja?
Tak nie uważam tym bardziej, że z wieloma posiadaczami tego typu odpadów
staramy się nawiązać współpracę, dlatego
że wobec zakazu składowania wysokokalorycznych odpadów komunalnych zmuszeni
jesteśmy odpowiednią ich ilość przekazać
podmiotom, które deklarują, że zagospodarują je zgodnie z prawem i posiadają
stosowne zezwolenia na taką działalność..
Co roku ogłaszamy przetarg i, jeśli dysponujemy pieniędzmi, wydajemy znaczące
kwoty (około 1milion zł w skali roku) na
dalsze ich zagospodarowanie poza naszą
instalacją, zdejmując jednocześnie z siebie
odpowiedzialność za ten proces przetwarzania. Ktoś kto wydał stosowne zezwolenie powinien śledzić, co się z tymi odpadami w procesie przetwarzania dzieje,
monitorować przebieg procesu, a Ministerstwo Środowiska powinno aktualizować

akty prawne monitorując proces zagospodarowania odpadów w kraju..
A tak nie jest?
Nie kontrolowane pożary w gospodarce odpadami świadczą o tym, że coś
jest nie tak.
A co Pan o tym myśli? Czy to jest ze
szkodą dla środowiska?
Oczywiście. Było łatwiej, wyglądało
pięknie, kiedy odpady przyjmował rynek
dalekowschodni, głównie Chiny, Tajlandia,
Wietnam. Rokrocznie trafiała tam również
pewna część naszych odpadów, szczególnie z tworzyw sztucznych odzyskanych
w procesach przetwarzania. Od stycznia
tego roku Chiny zamknęły praktycznie
rynek odbioru odpadów z tworzyw sztucznych i biorą tylko pewne frakcje odpadów po procesie przetwarzania, które im
odpowiadają.
Dlaczego?
Trudno powiedzieć. Może to jest dla
nich nieopłacalne, może to głębsza sprawa,
uzależniona od współpracy poszczególnych potentatów na rynku. Natomiast cała
Europa, która wysyłała tam odpady z tworzyw sztucznych, mniej lub bardziej przetworzonych, do dalszej obróbki, dzisiaj
musi sobie z tym tematem poradzić. Część
transportów trafia również na nasz rynek.
To przyciąga różnego rodzaju hochsztaplerów, którzy chcą na tym skorzystać i oferują
swoje usługi wątpliwej jakości działając na
granicy prawa.
Niedawno obchodzili Państwo 20-lecie
Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina. To Pana dziecko.
Jak się to 20-letnie dziecko czuje?
Jest na tyle dorosłe, że powinno
sobie w życiu radzić. W Związku pracuje
doświadczony zespół osób z inicjatywą
i zaangażowaniem. Jubileusz uczciliśmy
we własnym gronie, z udziałem współpracowników z którymi rozstaliśmy się wcześniej oraz przedstawicielami samorządów
tworzących Związek.
Jest Pan najwłaściwszą osobą, która
może ocenić działanie Związku.
Trudno się chwalić, ponieważ w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat powstało
dużo instalacji tego typu, zdecydowana
większość powstała w strukturach związków komunalnych lub porozumień gminnych . Uważam , że jako jedni z pierwszych
w kraju wykorzystaliśmy środki unijne
we właściwy sposób, bez tych obiektów
i instalacji nasza gospodarka odpadami nie
wyglądałaby tak profesjonalnie, natomiast
ja patrzę na to jako przedstawiciel samorządu, który po prostu próbował zrobić
coś, co zaspokoiłoby generalne potrzeby
mieszkańców. I tutaj nie mam sobie nic do
zarzucenia.
Nie chcę, żeby Pan sobie zarzucał, chcę,
żeby Pan się pochwalił sukcesami.
Chwalenie się osiągnięciami po
20 latach wydaje się niewłaściwe. My nie
szukamy klientów, nie szukamy poparcia
na zewnątrz – w Szczecinie, Wrocławiu czy

w Poznaniu, bo tam nie możemy zaproponować swoich usług. Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań tych klientów,
którzy nas do tego celu powołali. To wójt,
burmistrz czy prezydent lub sami mieszkańcy z naszego terenu powinni ocenić,
czy Związek Gminny jest im do czegokolwiek potrzebny, czy ta struktura im sprzyja,
czy ich sytuacja poprawiła się z uwagi na
działanie Związku, czy nie.
Jeżeli Państwo funkcjonują, to znaczy, że jesteście potrzebni, więc to jest
odpowiedź.
Chciałabym Panią jednak odesłać do
innych związków komunalnych na terenie Wielkopolski. Utrzymując z nimi kontakty, staramy się podpatrywać, co się
dzieje w innych strukturach. Niedawno
byliśmy z wizytą w Komunalnym Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego i tam jest
co podziwiać, dlatego że oni mają system
gospodarki odpadami poukładany organizacyjnie w mojej ocenie lepiej niż my.
Są młodsi chyba, prawda?
Nie o to chodzi, w tej chwili zacierają
już się historie dotyczące tworzenia związków. W 2012 roku, kiedy weszła nowa
ustawa o utrzymaniu porządku i czystości,
związki komunalne powstawały w całej
Polsce, jak i w Wielkopolsce – po to, żeby
zgodnie z prawem organizować sprawny
system zarządzania gospodarką odpadami. My tworzyliśmy Związek w latach
1997-98 i nie mówiliśmy o żadnym systemie. Zależało nam, żeby w porozumieniu
z innymi gminami zbudować zakład świadczący dla tych gmin usługę przetwarzanie
odpadów. To był nasz cel. W momencie
wejścia nowej ustawy próbowaliśmy wykorzystać ten Związek również do organizacji
systemu gospodarki odpadami, ale to się
nam nie udało, dlatego że gminy zdecydowały, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą na własny rachunek zarządzać
gospodarką odpadami w swoich gminach. U nas nie doszło do wypracowania
konsensusu w sprawie przekazania zadań
na Związek tworząc jeden spójny system
zarządzania gospodarką odpadami, dlatego inne ośrodki komunalne lepiej sobie
z tym radzą, co zauważamy podczas wizytacji. U nas jest różnorodność, każdy wójt,
burmistrz, prezydent, a mamy 22 samorządy, zarządza gospodarką odpadami na
swój sposób.
Jaka jest przyczyna takiego podejścia ?
Wydawałoby się, że lepiej mieć ten problem z głowy.
Przyczyny są różne. Okazało się, że
jedną z nich jest to, że w ślad za przejęciem na siebie tego obowiązku do budżetu
gminy wpływa znacząca ilość pieniędzy.
Opłaty powszechne za gospodarkę odpadami powodują, że np. w gminie liczącej
10 tys. mieszkańców, w której obowiązuje opłata na poziomie 10 zł od osoby
na m-c, w ciągu roku do budżetu wpływa
kwota 1200 tys. zł. Jeżeli powszechną
opłatą obejmie się również nieruchomości

niezamieszkałe ta kwota wpływów dochodzi do 1, 5 mln. Dla miasta o liczbie ludności ok. 100 000 do budżetu wpływa
odpowiednio rocznie ponad 15 000 000 zł.
Gospodarze mimo znaczących kłopotów
i problemów wolą mieć jednak większy
budżet do dyspozycji.
Ale są jakieś koszty z tym związane.
Są, ale jeżeli te pieniądze raz zostały
do budżetu wprowadzone, to wyciągnięcie ich stamtąd staje się dodatkowym problemem bo wskaźniki zadłużenia itp.,,
Gdyby Państwo się tym zajmowali,
byłoby taniej?
Może nie koniecznie taniej, ale na
pewno skuteczniej, czyli efekt zarządzania systemem byłby lepszy. A tak odpady
uciekają poza system, ponieważ na rynku
tak naprawdę rządzą przedsiębiorstwa nie
tylko samorządowe, ale również prywatne,
które kształtują tę gospodarkę w swój własny sposób.
Ale gdyby ktoś chciał ocenić korzyści wynikające z funkcjonowania związków, to chyba każdy powie, że nie ma lepszego sposobu zarządzania systemem niż
poprzez związki komunalne lub porozumienia międzygminne, bo takie również
istnieją w strukturze zarządzania gospodarką odpadami.
Nieco z innej „beczki”
Czym jest ulepszacz gleby produkowany niedaleko Kalisza?
Nie jestem inżynierem środowiska i nie
chciałbym mówić o szczegółach. Powiem
tylko, że w oparciu o kompostownię odpadów biodegradowalnych przetwarzamy na
terenie zakładu odpady zielone, z których
uzyskujemy dodatkowy produkt nawozowy. Produkt ten przeszedł szereg badań
i posiada odpowiednie Decyzje Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na razie zainteresowanie jest stosunkowo ograniczone,
ponieważ produkt ten kojarzony jest
z odpadem, ale osoby, które zaczęły go
wykorzystywać, oceniają go bardzo pozytywnie i stosują w określonych dawkach
pod uprawy. Tona kosztuje u nas 15 zł.
Współpracujemy z Uniwersyte tem Przyrodniczym w Poznaniu, robimy
poletka doświadczalne, które dają pewien
wymierny efekt użytkowy.. Wyniki będzie
można upublicznić, aby zachęcić producentów do stosowania tego środka. Natomiast gdyby wraz z rozbudową instalacji
pojawiła się u nas instalacja do fermentacji
bioodpadów, to powstanie nawóz płynny,
który również będzie można odpowiednio wykorzystać. Gleby w naszym rejonie
nie są najlepszej jakości, więc wydaje się,
że to powinno być łatwe. Z każdym kolejnym rokiem ilość kompostu, wytworzonego z odpadów zielonych wzrasta i znajduje coraz większe zainteresowanie wśród
producentów rolnych. W roku bieżącym
przekazaliśmy poza Zakład w Orlim Stawie ponad 500 ton tego produktu.
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W krótkim wstępie dowiedzieliśmy się,
kiedy pojawił się termin Przemysł 4.0, ale
nadal pozostaje pytanie o jego etymologię. Pojęcie jest skróceniem wyrażenia
„czwarta rewolucja przemysłowa”.
Dlaczego czwarta, gdyż w naszej
historii mieliśmy już do czynienia z trzema
z nich.
Pierwsza rewolucja to wprowadzenie
do przemysłu napędu parowego w drugiej
połowie XVIII wieku. Silnik parowy całkowicie odmienił sposób produkcji chociażby
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* http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/
Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Projektberichte/acatech_STU_engl_KF_Industry40_Global.pdf

Krzysztof Walas

Dokąd zmierza
przemysł?

Od kilku lat w prasie branżowej w Polsce pojawia się hasło „Przemysł 4.0”. Nazwa
ta została zaczerpnięta z niemieckiego
Industrie 4.0, które to pojęcie zostało
powołane do życia w roku 2011 przez rząd
Republiki Federalnej Niemiec w Strategii
Wysokich Technologii ogłoszonej publicznie podczas Targów w Hanowerze. Idea ta
rozprzestrzeniła się po świecie pod różnymi nazwami. W Stanach Zjednoczonych
zostało to opisane w szerszym kontekście
i propagowane jest przez organizację zrzeszającą przedsiębiorców – Industrial Internet Consortium. Natomiast w Chinach inicjatywa ta przybrała nazwę Made in China
2025 oraz Internet Plus. Idee Przemysłu 4.0 są też bardzo aktywnie wdrażane
w Japonii i Korei Południowej*.

przez to, że fabryki wcześniej wykorzystujące wodę jako środek napędu musiały być
budowane przy wodospadach i cierpiały na
sezonowe zmiany przepływu wody. Natomiast silnik parowy mógł być ulokowany
w dowolnym miejscu oraz działał tak samo
przez cały rok, oczywiście pomijając awarie.
Druga rewolucja przemysłowa datowana jest na rok 1870, kiedy to zaczęto
wprowadzać produkcję seryjną, której
najbardziej znanym przykładem jest linia
produkcyjna Forda T z 1913 roku. Była to
nie tylko zmiana technologiczna, ale także
całkowite przeobrażenie organizacji pracy.
Ponadto pojawia się także elektryczność,
a w konsekwencji napęd elektryczny.
Kolejnym kamieniem milowych jest
wprowadzenie w roku 1969 pierwszego
programowalnego sterownika logicznego.
Otwiera to drogę do automatyzacji produkcji. W halach fabrycznych pojawiają się
stanowiska zrobotyzowane oraz komputery. W tle tego wydarzenia powstają także
zalążki internetu.
Mając w halach przemysłowych automatykę, robotykę, systemy pomiarowe,
możemy pomyśleć o ich połączeniu w sieć,
najpierw lokalnie, a potem globalnie. Właśnie to globalne połączenie fabryk – na
poziomie internetu – jest punktem przełomowym – czwartą rewolucją przemysłową.
Przemysł 4.0 ma trzy podstawowe komponenty. Pierwszym z nich są systemy cyberfizyczne: zespół współpracujących ze sobą
elementów obliczeniowych sterujących
jednostkami fizycznymi. Jest tosytuacja,

w której systemy
mechaniczne i elektryczne (czujniki,
komunikacja, narzędzia) wbudowane
w produkty i materiały tworzą sieć, używając komponentów
programowych**.

Połączenie tych technologii w jednym organizmie przemysłowym daje nam
nową jakość. Procesy mogą być zdalnie
i na bieżąco śledzone. Dane pomiarowe
mogą być analizowane na szeroką skalę
poprzez zastosowanie uczenia maszynowego. W najwyższej fazie zaawansowania
wdrożeń technologii Przemysłu 4.0 fabryka
może stać się bytem autonomicznym. Jed-

Drugi to internet rzeczy: zaczyna się
na poziomie pojedynczej „rzeczy”, której tożsamość jest ustalana przy użyciu
unikalnego globalnego identyfikatora,
i można mieć do niej dostęp skądkolwiek
i kiedykolwiek. Zakres informacji osiągniętej przez dostęp do „rzeczy” może być na
poziomie statycznych danych przechowywanych w znaczniku RFID***.
Trzeci z nich – przetwarzanie w chmurze (inteligentna fabryka): model przetwarzania pozwalający na wszechobecny,
wygodny sieciowy dostęp na żądanie do
współdzielonej puli konfigurowalnych
zasobów komputerowych (sieci, serwerów,
przechowywania danych i usług). Ponadto
zasoby te mogą być błyskawicznie zapewnione i zwolnione przy minimalnym zaangażowaniu dostawcy usług****.

nakże w tej beczce miodu jest też łyżka
dziegciu. Usieciowanie fabryk jest błogosławieństwem, a zarazem przekleństwem,
którym jest bezpieczeństwo sieciowe.
W przypadku komputerów domowych
atak hakerski lub wirusa kończy się utratą
danych i w przypadku przemysłowym
może oznaczać utratę kontroli nad urządzeniami w fabryce. Przemysł staje się jeszcze bardziej czuły na cyberataki.
Oprócz zagadnień technologicznych
czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się
ze zmianami modeli biznesowych przedsiębiorstw. Jednym z przejawów jest wprowadzenie modelu „Hardware as a Service”,
czyli zamiast sprzedaży urządzenia oferujemy czas jego pracy. Takie podejście
diametralnie zmienia miejsce, w którym
przedsiębiorstwa wytwarzają dochód.
Nie jest to już produkcja, ale działalność
badawczo-rozwojowa, design oraz serwisowanie i usługi.
Dużo w kwestii Przemysłu 4.0 dzieje
się na świecie i zmiany te dotarły także do

** http://iot.ieee.org/definition.html
*** http://iot.ieee.org/definition.html
**** http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/
nistspecialpublication800-145.pdf

Polski. Pierwsze działania na poziomie rządowym, zmierzające do cyfryzacji przemysłu, rozpoczęły się w połowie 2016 roku.
Powołano Zespół do spraw Transformacji
Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju.
Zespół ten wypracował rekomendacje co
do dalszego wprowadzania idei Przemysłu
4.0 w Polsce.
Na bazie rekomendacji w Ministerstwie kontynuowane są działania zmierzające do uruchomienia polskiej Platformy Przemysłu
Przyszłości, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie
prac dotyczących wdrażania idei
Przemysłu 4.0 w Polsce. Jednym
z działań prowadzących do tego
celu było uruchomienie Inkubatorów Liderów Przemysłu 4.0 na
trzech uczelniach w Polsce. Były
to Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz
Politechnika Poznańska. Pilotażowa działalność miała na celu
przygotowanie wykwalifikowanych kadr. W ramach zajęć prowadzone były warsztaty z przedstawicielami przemysłu, studenci
odwiedzili zakłady produkcyjne
w kraju i za granicą oraz wypracowali narzędzia oceny przedsiębiorstw. Zwieńczeniem tych działań była konferencja, jaka odbyła
się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, podczas której uczestnicy programu
mogli zaprezentować swoje
osiągnięcia przed panią minister
Jadwigą Emilewicz oraz przed
gronem rektorów uczelni biorących udział w projekcie i przedsiębiorców
zainteresowanych wdrażaniem Przemysłu
4.0 w swojej działalności.
Ponadto w Polsce pojawiają się też
inicjatywy prywatne. Należy tu wymienić
dwie konferencje: Konferencję Przemysł
4.0, organizowaną co roku wiosną w Warszawie, począwszy od 2016 roku, oraz
Fabrykę Przyszłości 4.0, organizowaną co
roku jesienią we Wrocławiu, począwszy od
2016 roku.
Idea Przemysłu 4.0 jest i będzie wdrażana w Polsce intensywnie, w związku
z tym kształcone są kadry oraz będą tworzone centra kompetencji, które będą
przekazywały wiedzę przedsiębiorcom.
Czwarta rewolucja przemysłowa staje
się już w wielu krajach rzeczywistością,
w Polsce musimy wykonać jeszcze trochę pracy u podstaw, aby zwiększyć świadomość potrzeby przejścia na kolejny
poziom rozwoju przemysłu. Weszliśmy już
na drogę przemiany, teraz przed nami ciekawa podróż.
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Chcemy być

festiwalem z gitarą w roli głównej
a nie festiwalem gitarowym
Z Łukaszem Kuropaczewskim, dyrektorem artystycznym
festiwalu Akademia Gitary rozmawia Marek Zaradniak
Tegoroczny festiwal rozpocznie się
17 sierpnia w Katedrze w Gnieźnie
oraz 18 sierpnia w Auli UAM w Poznaniu. Inauguracją będzie koncert –
„Perły baroku. Giganci muzyki dawnej
i Łukasz Kuropaczewski”. Kim są muzycy,
których zaprosiłeś do projektu?
To członkowie takich zespołów jak Il
Giardino Armonico czy Europa Galante.
Na co dzień współpracujący z Tonem Koopmanem czy Johnem Eliotem Gardinerem.
Skrzypkowie Stefano Barneschi i Mauro
Massa, altowiolistka Elżbieta Stonoga
i wiolonczelista Marco Frezzatto. Zagramy
wspaniały program złożony z kompozycji
Vivaldiego i Boccheriniego. Będzie sentymentalnie i żywiołowo a nawet bardzo
hiszpańsko.
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W przeciwieństwie do poprzednich lat
poza zaprzyjaźnionym z Akademią Carlosem Pinaną nie będzie żadnej wielkiej
gwiazdy flamenco. Dlaczego?
Koncert, który zagramy 1 września
z Carlosem Pinana w Przystani Miejskiej
na Cyplu będzie wielkim występem symfonicznym. Postanowiliśmy pokazać gitarę
flamenco z orkiestrą i dać ludziom muzykę,
którą kochają. Będzie słynne „Concierto de
Aranjuez” Joaquina Rodriga i „Rubato Concerto” Carlosa właśnie. Zagra z nami Orkiestra Teatru Muzycznego pod kierunkiem
doskonałego Cesara Alvareza. Proszę sobie
wyobrazić piękne gwiaździste niebo, widok
na rzekę, przepiękną katedrę na Śródce,
półmrok i dźwięki Hiszpanii… Serdecznie
zapraszamy!

Sympatyków rocka i nie
tylko usatysfakcjonuje
z pewnością współpracujący ze Stingiem Dominic Miller. Jaka jest jego
pozycja jako solisty?
Myślę, że od pewnego
czasu stał się jednym z najciekawszych gitarzystów
w tym stylu. O popularności może świadczyć fakt, że
bilety wyprzedały się bardzo szybko.
Tegoroczna Akademia
Gitary będzie krótsza.
Odbędzie się tylko około
50 koncertów. Z czego to
wynika?

No, panie
Jesteśmy zauroczeni tymi ludźmi i tym
redaktorze… pięknym instrumentem.
Ta k s z c z e - Przed happeningiem odbędą się trarze ile festi- dycyjne warsztaty gitarowe. Na ile
wali w Pol- pomogą one uczestnikom?
sce może
Od kilku lat organizujemy takie
pochwalić się warsztaty i wiemy, że dzięki nim więcej
zorganizowaniem 50 koncertów? Nie zależy ludzi odważy się zagrać podczas tego
nam na ilości tylko na jakości.
wydarzenia.
Dlaczego włączyliście do programu Jakie jest zainteresowanie tegorocznym
muzykę Fryderyka Chopina i Gustawa kursem mistrzowskim?
Mahlera?
Kurs w tym roku jest bardzo okrojony
Od zawsze chcieliśmy być festiwalem stąd niewielka ilość miejsc. Dlatego też
muzycznym z główną rolą graną przez uczestników jest zdecydowanie mniej niż
gitarę, a nie tylko festiwalem gitarowym.
zwykle…
Jaka jest pozycja Akademii Gitary „Perły baroku” otwierają festiwal, ale
wśród innych festiwali?
i będą go kończyć. Skąd taki nacisk na
Jestem przekonamy, że to największy barok?
tego typu festiwal w Europie.
Przez wszystkie lata festiwalu dawna
Tegoroczny happening gitarowy popro- muzyka pojawiała się rzadko. Chcemy to
wadzi Pierwsza Poznańska Niesym- zmienić.
foniczna Orkiestra Ukulele. Dlaczego Czy myślicie już o Akademii w przyzdecydowaliście się w tym roku na ten szłym roku?
instrument jako wiodący?
Oczywiście!

gwiazdą

Regina Carter
Regina Carter przyszła na świat
w Detroit w 1966 roku w afroamerykańskiej rodzinie. Jej matka była pracownikiem
socjalnym, a ojciec pracował w fabryce
samochodów, ale muzyka wypełniała jej
rodzinny dom. Jej kuzyn James Carter jest
wziętym saksofonistą jazzowym. Szybko
ujawniła talent muzyczny i od czwartego roku życia rozpoczęła naukę gry na
skrzypcach. Odebrała klasyczne wykształcenie muzyczne i czekała ją kariera w tym
gatunku. Na scenie debiutowała mając
12 lat. Jako skrzypaczka jazzowa da się
poznać znacznie później.
Skrzypce nie są ulubionym instrumentem jazzmanów. Pierwszym afroamerykańskim skrzypkiem, który przełamał ten schemat był Staff Smith. W Ameryce instrument
popularny w zespołach folkowych i bluegrassowych, na estradę jazzową został
wprowadzony przez europejskich muzyków, Jeana Luc Ponty`ego, Zbigniewa
Seiferta, Michała Urbaniaka i Krzesimira
Dębskiego.
W 1994 roku związała się z lokalnym
ruchem Black Rock Coalition i nawiązała
współpracę z liderami modnej „ new black
music ”. Przełomowym dla skrzypaczki

był rok 1998, gdy zrealizowała albumy “ jazzu, jak „Tribute to Ella”, dedykowanym
Rhythms of the Heart” oraz “ Motor City pamięci Elli Fitzgerald, Nagraniom z triem
Moments” , które przedstawiły zdumio- Raya Browna, nastąpił nieoczekiwany
nemu jazzowemu środowisku wielki talent zwrot ku klasyce, ale w jazzowej interartystki a zrealizowany w duecie z pianistą pretacji. Występy w Europie skłoniły ją do
Kenny’m Barronem album „ Freefall ” zyskał powrotu do Włoch, by tam w 2002 roku
nominacje do prestiżowej Grammy Award. nagrać album „Paganini after a dream”. Jak
Odtąd jazzowa skrzypaczka zapraszana głosi legenda na skrzypcach należących do
była do projektów wybitnych artystów: kompozytora.
zagrała w „ Blood on the Fields ” Wyntona
Kolejny raz zaskocz y kr ytyków
Marsalisa, zaproszona została przez Cas- i publiczność albumem z 2006 roku
sandrę Wilson do udziału w jej „ davisow- „Reverse Thread ”. Jest on rezultatem
skim ” albumie „Travelling Miles ” , pojawiała wnikliwych studiów etnograficznych
się w nagraniach i koncertach królowej w poszukiwaniu nowych, ale korzennych
hip-hopowego soulu Mary J. Blige oraz inspiracji w muzyce etnicznej, nie ograniawangardowych projektach Johna Blake’a. czających się do własnego kręgu kulturoReginę Carter wyróżnia wirtuozerska wego, począwszy od muzyki afrykańskiej,
erudycja, połączona z subtelną artykula- poprzez żydowską, po orientalną. Dlatego
cją dźwięku, poczuciem humoru i jazzową tym razem do współpracy zaprosiła muzyekspresją. Dlatego szybko stała się artystką ków etnicznych.
porządaną przez organizatorów jazzowych
Zapowiadany na 24 października
festiwali. Nagrania płytowe nie są w sta- poznański koncert w ramach cyklu „Era
nie oddać tego, co może nas spotkać na jazzu” gwarantuje, to, że usłyszymy muzykę,
koncercie.
której nie znajdziemy na płytach.
Bogata dyskografia Reginy Carter
oddaje jej wszechstronne zainteresowania i niezwykłe poszukiwania inspiracji. Po
projektach będących hołdem klasykom
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Mieć księgowość
Z Barbarą Michalak, właścicielką Biura Usług Księgowych Bilansik, rozmawia Viola Ordon
Znamy się od lat. Obserwuję Twoją pracę i zawsze księgowość, nie wzięło pod uwagę, że znacznie przejesteś zarzucona książkami, papierami, korespon- kroczył on wskazany limit dochodów uzyskanych
dencją, przed Tobą dwa komputery, drukarki... Co z obrotu towarami między państwami Unii Euroto znaczy być księgową i doradcą podatkowym?
pejskiej i dlatego powinien rozliczać się z Intrastatu
Przede wszystkim wiąże się to z nawałem pracy, z ostatnich dwóch lat. Po uzgodnieniach Izba Celna
z ciągłym uzupełnianiem wiedzy o zmiany wprowa- w Szczecinie zgodziła się przyjąć deklaracje, jeśli
dzane w przepisach, z uczestnictwem w szkoleniach, zostaną złożone wszystkie, za każdy miesiąc, w odpoktórych liczba znacznie zmalała dzięki możliwościom, wiedniej kolejności i w wyznaczonym terminie. Nasz
jakie zapewnia internet.
klient był bardzo zadowolony z szybkiego rozwiązaOrgany podatkowe mogą przeprowadzić kon- nia sprawy, w przeciwnym wypadku groziłyby mu
trolę po roku, dwóch od wprowadzenia nowego prze- milionowe kary
pisu, a więc dopiero gdy same dobrze się go nauczą. Łatwo się pomylić w obliczeniach?
My nie mamy tak wiele czasu na przyswojenie sobie
Łatwo, kiedy jest nawał pracy i krótki okres realitej wiedzy, a pomoc urzędów wygląda różnie, dla- zacji. Najgorzej, jak się skumulują terminy. Dosyć
tego musimy działać i cały czas trzymać rękę na pul- ciężki jest okres od stycznia do końca kwietnia, ale
sie. To też trudny i odpowiedzialny zawód dlatego że też gdy otrzymujemy dokumenty w ostatnim dniu
podpisując umowę z klientem, właściwie przenoszę rozliczenia. Po tylu latach prowadzenia biura pomyłki
na siebie odpowiedzialność nie tylko za to, co robię, w zasadzie się nie pojawiają.
ale też za to, co robi klient, który często wychodzi Ale jeśli się zdarzą to co się wtedy dzieje? Cierpi
z założenia, że podpisana umowa gwarantuje mu klient czy Ty?
fachowe zaksięgowanie i jak najniższy podatek. Nie
Jeżeli ja popełnię błąd, robię korektę i odsyłam
zajmujemy się tylko deklaracjami podatkowymi, ale deklarację do urzędu, ale jeżeli zamiast małej kwoty
też kadrami i listami płac, księgami przychodów i roz- podatku moja pomyłka skutkowała by dużą kwotą
chodów, podatkiem VAT i dochodowym, świadczymy ,wtedy mogę mieć problem z klientem.
usługi dla firm zatrudniających osoby fizyczne. Ina- Jesteś ubezpieczona przed takimi sytuacjami?
czej prowadzi się księgi przychodów czy ryczałt, a inaTak. Mam ubezpieczenie od odpowiedzialnoczej rozlicza się pełną księgowość; tu już trzeba mieć ści cywilnej.
wiedzę z zakresu rachunkowości. Dochodzą jeszcze Czyli zawsze możesz się wybronić.
inne obowiązki wobec państwa.
Jeśli ubezpieczalnia uzna mój błąd za nieumyślny.
Jakie ?
Ale bardziej zależy mi na tym, żeby klienci nie stracili
Ostatnio był to Jednolity Plik Kontrolny dla do mnie zaufania.
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, który W jaki sposób spełniasz funkcję doradcy, na czym
miał umożliwić podatnikom przekazywanie orga- to polega?
nom podatkowym ksiąg i dokumentów księgowych
W sumie doradztwo jest wliczone w usługi księw formie elektronicznej i tym samym skrócić czas gowe, czyli zapewniam je już w momencie podpisaich dostarczenia. Wprowadzenie go nie usprawniło nia z drugą stroną umowy . Doradca podatkowy jest
naszej pracy, jak zapowiadano – nie zaszła żadna pomocny we wszystkich fazach działalności firmy,
różnica w księgowaniu dokumentów. Okazał się zapewnia najkorzystniejsze, zgodne z przepisami rozjedynie korzystny dla urzędów skarbowych, bo ich wiązania, ale też obowiązuje go tajemnica zawodowa,
pracownicy mogą prędzej dostrzec, że na przykład z której zwalnia tylko postanowienie sądu. Reprezenjeden płatnik zaksięgował koszty, a drugi nie ma tuje klienta przed organami podatkowymi i też przed
tego w sprzedaży, czyli że zaszła rozbieżność mię- sądami administracyjnymi.
dzy rejestrami VAT a deklaracją VAT-7. Zniknęły więc A jeśli Twojemu klientowi zdarzy się na przykład
kontrole, nazywane krzyżowymi, bo obecnie odby- zabrnąć w długi, to też doradzasz, w jaki sposób
wają się za pomocą internetu w momencie otrzy- z nich wyjść?
mania przez urząd skarbowy JPK. Od 2018 roku
Tego się nie podejmuję, bo nie jestem doradcą
comiesięczny plik do urzędów muszą przesyłać finansowym, tylko podatkowym.
też mikroprzedsiębiorstwa.
Cieszysz się certyfikatami za pracę, ale na ściaCzy zdarzył się klient bardzo zadowolony z wyko- nach widzę też podziękowania za wsparcie
nanych usług ?
potrzebujących.
Dwa lata temu musiałam robić dla właściciela
Pomagam dzieciom chorym na serce, dzieciom
dużej firmy intrastat, czyli wykaz informacji przy z domów dziecka, bo one nie otrzymały szansy na
wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz i Intra- życie w normalnych rodzinach.
stat-Przywóz, który przekazuje się do urzędu cel- Gratuluję.
nego. Biuro, które poprzednio prowadziło klientowi
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O nieumundurowanej
armii wyposażonej
w miłość do ojczyzny...
Z Anną Barłóg-Mitmańską, kustoszem Muzeum Narodowego w Szreniawie,
rozmawia Mariola Zdancewicz

1918-1919

Oddział powstańców gnieźnieńskich w wyzw. Inowrocławiu,
pod opieką pań z PCK.

W Muzeum Narodowym Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie została uroczyście otwarta
wystawa czasowa pt. „Udział kobiet
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”.
Wydarzenie to wpisuje się w obchody
setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Co można zobaczyć na wystawie?
Jest to wystawa fotograficzno-planszowa, ale nie są to tylko suche fakty. Pokazano strefy działalności kobiet podczas
powstania, cytaty, najciekawsze smaczki,

Żeński Oddział SOKOŁA, 1915 r.

przykłady, gdzie funkcjonowały i jaką
pełniły rolę. Myślę, że każdy będzie mógł
odnaleźć jakąś miejscowość ze swojej okolicy, w której działała któraś z bohaterek.
Część wystawy jest interaktywna, można
spróbować wykonywać bandaże, tak jak
robiły to kobiety w czasie powstania, zobaczyć jak uczono się pisania na tabliczkach,
których obecnie już nie ma, przymierzyć
stroje z epoki.
Kobiety już na etapie przygotowań
do narodowościowego zrywu włożyły dużo pracy w wychowanie poko-

leń młodych patriotów świadomych
swojej przynależności narodowej. Sam
Bismarck widział zagrożenie wśród polskiej „słabej płci” w przeciwstawianiu
się germanizacji...
... część wystawy poświęcona jest przygotowaniom do powstania. Niemcy nie
rozumieli, jak to się stało, że na terenie,
który wydawał się im całkowicie zgermanizowany po latach Kulturkampfu wybuchł
zryw niepodległościowy. To matki, siostry przygotowywały do walki swoich
bliskich, dzieci, ale też i po sąsiedzku jak
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które musiały przemykać gdzieś przez
pole walki i zostały inwalidkami. To
była bardzo niebezpieczna misja.
Nazywamy je dziś „cichymi bohaterkami”. Może Pani podać przykłady nazwisk?
Mamy Klarę Sławińską, dziewczynkę, która jako goniec bojowy
przyłączyła się do powstania z ojcem
i przenosiła meldunki. Dotarłam do
pisma ojca, które mówi, że ona w trakcie ostrzału wioski została ranna i straciła nogę, jej tata prosił o rentę kombatancką dla niej. Inna to 14-letnia
Kazimiera Ostrowska, sanitariuszka,
która wspomina, jak tuż obok szpitala uderzył granat... jedną z nich była
też Jadwiga Jaraczewska, podporucznik, przez wiele lat mieszkanka Mosiny,
zorganizowała na terenie Ostrzeszowa
grupę młodych kobiet, które utworzyły oddział Czerwonego Krzyża

Powstańcy z siostrami miłosierdzia, Muzeum Regionalne w Stęszewie

np. „Warcianki”, które stworzyły organizację działającą jako tajna szkoła. Pokazujemy też na wystawie stowarzyszenia,
które przygotowywały głównie młodzież
pod względem sportowym, sprawnościowym, jak „Sokół”, Skauci, PCK, Związek
Walki Zbrojnej.
Wybuch powstania był dla Niemców
kompletnym zaskoczeniem...
... a w poznańskich domach, chociażby
u rodziny Nogajów, odbywały się tajne
zebrania, mama pomagała przechowywać
broń, ukrywać się dezerterom czy sfingować chorobę, żeby nie musieli wracać na
front niemiecki. A kiedy mężczyźni poszli
już do powstania, wtedy kobiety przynosiły im żywność.
A na polu walki?
Gdy 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu padły pierwsze strzały, pełniły rolę
pielęgniarek, pracownic szpitali polowych, a gdy wymagała tego sytuacja również sięgały po broń. Przykładem mogą
być walki o Rynarzewo, gdzie powstańcy
walczyli o niemiecki pociąg pancerny.
W momencie, kiedy mężczyźni zostali pojmani i wywiezieni, do zmagań o wyzwolenie miasta, stanęły jego mieszkanki. Jednak
głównie to była służba sanitarna, niektóre
były do niej przygotowane, niektóre
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robiły to spontanicznie.
Tutaj kobiety najliczniej działały i najwięcej
mamy poświadczonych
udziałów i udało się
znaleźć spisy z nazwiskami. Druga grupa to ta
organizująca, gotująca
i wydająca żywność, szyjąca i dostarczająca mundury. No i trzecia sfera
działalności to poczta
polowa zwiad, komunikacja. Były więc na dworcach, na pocztach, wszędzie tam, gdzie istniała
potrzeba przechwytywania informacji, np.
o położeniu wojsk niemieckich i tam gdzie
można było utrudnić
Niemcom kontakt.
Skoro brały czynny
udział w walce, to czy
są informacje, ile ich
poległo w powstaniu?
Liczbowych statystyk
nie znam, są przykłady
kobiet i dziewczynek
głównie wśród gońców,

Helena Dębiec

Jadwiga Kinecka zd.
Ligarzewska

z punktem opatrunkowym dla rannych...
Są to ciekawe postacie. Nie postrzegały
tego, co robiły jako bohaterstwa tylko jako
swoją pracę, nie chwaliły się tym. Na 50.
rocznicę Powstania Wielkopolskiego był
ogłoszony konkurs i część z nich wysłała
swoje wspomnienia.
Jest lista kobiet, które brały udział
w powstaniu?
Niestety nie, poza spisami PCK i aktami
ZBIOWiD takie listy się nie zachowały. Aleksandra Bukowiecka, Wanda Niegolewska, Maria Skórzewska to te, które mocno
wpisały się w organizację powstania na
poszczególnych odcinkach i o nich jest
więcej informacji. Mamy biogramy wydawane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, ale nazwisk kobiet
wcale nie jest tam dużo. Na potrzeby
towarzyszącego wystawie katalogu szukaliśmy fotografii uczestniczek i informacji

Jankowska Urszula
1903-1995

do biogramów i przyznam, że ich skompletowanie nie było łatwym zadaniem.
Czy dziś, 100 lat po wybuchu powstania, można stwierdzić, że gdyby nie
udział kobiet jego losy mogłyby nie
być tak spektakularne?
Tak, dlatego tak mocno akcentujemy
czas przygotowań, wzbudzanie patriotyzmu, zapału do walki, to miało olbrzymią
wagę, bo za mężczyznami stały kobiety,
rodziny, cała nieumundurowana armia
wyposażona w miłość do ojczyzny.
Autorami wystawy są:
kustosz Anna Barłóg-Mitmańska
oraz asystent muzealny Damian Wiórek
Zdjęcia udostępniło Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Klara Słowińska

Maria z Radziwiłłów hr.
Skórzewska

Olszewska Maria
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