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Z DR. TO MA SZEM WOJ CIE ChOW SkIM, 
PRE ZE SEM SPół kI GWDA, 

Wy kłA DOW Cą UNI WER Sy TEC kIM I EkO fI lO ZO fEM ROZ MA WIA
GA bRIE lA CIż MOW SkA

Pa nie Pre ze sie, pierw sze py ta nie, któ re dziś
za da je my wszyst kim, brzmi: jak ra dzi cie so bie
w cza sach pan de mii?
– Na szczę ście mo gę od po wie dzieć, że sy tu acja się
usta bi li zo wa ła. Prze te sto wa li śmy na szych pra cow -
ni ków i oka za ło się, że spo ra część z nich mia ła wy -
nik do dat ni, mi mo że prze cho dzi li cho ro bę bez ob -
ja wo wo. Od izo lo wa li śmy ich, by nie do pu ścić
do roz sze rze nia się wi ru sa. Ci, któ rzy COVID-19 prze -
cho ro wa li, na by li prze ciw ciał, więc mo gę być
w mia rę spo koj ny, że za kład bę dzie pra co wał nor -
mal nie. To ogrom nie waż ne w przy pad ku ta kich
firm, jak na sza, któ re ani na chwi lę nie mo gą za wie -
sić dzia łal no ści. Mu si my od bie rać ście ki i je za go -
spo da ro wy wać. Ina czej Pi ła mia ła by ogrom ny kło -
pot. A ka dra w na szym za kła dzie jest tak
wy spe cja li zo wa na, że trud no by ło by za stą pić na -
szych pra cow ni ków in ny mi ludź mi. Cza sy, kie dy
w oczysz czal ni wy star czał hy drau lik, mi nę ły. Że by
za kład pra co wał nor mal nie, po trze bu je my au to ma -
ty ków, elek try ków, in for ma ty ków, itd. Tym bar dziej
cie szę się, że trzon ka dry jest już „bez piecz ny”. 

Je ste ście fak tycz nie na pierw szej li nii fron tu,
je śli cho dzi o funk cjo no wa nie miast, choć czę -
sto nie do koń ca zda je my so bie spra wę z wa gi
wa szej ro li...
– Jest pew ne, że mia sta bę dą się roz ra sta ły, bo lu -
dzie, ja ko isto ty spo łecz ne, chcą żyć w sku pi skach.
Więc bę dą pro du ko wać śmie ci i ście ki. I tu ro la ta -
kich za kła dów, jak nasz. Ale nie cho dzi tyl ko o to, by
te ście ki przy jąć. Nam, od 20 lat przy świe ca idea, że -
by ście ki do brze za go spo da ro wy wać. Re la cje
czło wie ka z przy ro dą zo sta ły za chwia ne i stąd
kło pot. Nie są to opi nie, ale fak ty: ocie ple nie kli -
ma tu, utra ta bio róż no rod no ści, de fo re sta cja czy li
wy le sia nie oraz pu styn nie nie. I tu za czy na się na -
sze za da nie. Ście ki chce my po trak to wać ja ko su -
ro wiec. Wy ko rzy stać wo dę ze ście ków do po now -
ne go uży cia. Dziś funk cjo nu je już po ję cie „wo dy
tech nicz nej”: do pod le wa nia ogro du, do my cia
aut, do pro duk cji w prze my śle. Osa dy prze twa -
rza my w kom po sty za si la ją ce gle by rol ni cze z ży -
zną próch ni cę. Dwa dzie ścia lat te mu, ja ko pio -
nie rzy two rzy li śmy tę ideę in tu icyj nie. Te raz stoi
za na mi Ko mi sja Eu ro pej ska, któ ra mó wi o go -
spo dar ce w obie gu za mknię tym. My śmy te obie gi
w Pi le za my ka li wie le lat te mu...

In tu icja to ro zu mo wa nie bez uświa da mia nia
so bie pro ce su do cho dze nia do roz wią za nia
pro ble mu. Skąd mie li ście ta ką in tu icję eko lo -
gicz ną?
– Bio mi mi kra – czy li wy ko rzy sta nie roz wią zań po -
wsta łych w na tu rze. Na szą in spi ra cją by ło ob ser -
wo wa nie przy ro dy. Na tu ra roz wi ja się w cy klach
za mknię tych, po zo sta jąc w dy na micz nej rów no -
wa dze. A czło wiek tę rów no wa gę za kłó cił, sty mu -
lu jąc cią gły wzrost. Tym cza sem Zie mia nie ma
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moż li wo ści im por tu, no... po za ener gią sło necz -
ną. Wszyst ko, co chce my mieć, mu si my wy two -
rzyć z su row ców, wy do by tych z na szej pla ne ty.
A chce my mieć nie ustan nie wię cej. Do te go nas
jest co raz wię cej. 10 ty się cy lat te mu, czło wiek
sta no wił 1-2 pro cent ma sy krę gow ców. Dziś
70 pro cent tej ma sy to zwie rzę ta ho dow la ne, 
a 27 pro cent lu dzie. Dzi kie ży cie, ja kie zo sta ło
na pla ne cie, to za le d wie 3 pro cent! W cią gu ostat -
nich 50 lat ilość ga tun ków zmniej szy ła się o 60.
pro cent! Brak bio róż no rod no ści spra wia, że nasz
sys tem się chwie je. Świat jest ukła dem zło żo nym,
któ ry two rzy sprzę że nie zwrot ne, sa mo re gu lu ją ce
się. Jak ten układ bę dzie my uprasz czać, to po -
szcze gól ne sa mo re gu lu ją ce się me cha ni zmy zo -
sta ną wy łą czo ne i sys tem sta nie się nie sta bil -
ny. I to nam wła śnie gro zi...

Na ukow cy mó wią, że roz po czę ło się szó ste
ma so we wy mie ra nie ga tun ków na Zie mi... 
– No wła śnie! Ga tun ki wy mie ra ły na Zie mi
ma so wo już pięć ra zy. Ostat ni raz 60 mi lio -

nów lat te mu, kie dy wy gi nę ły di no zau ry. Te -
raz roz po czy na my szó stą ka ta stro fę. I je stem
prze ko na my, że Zie mia so bie po ra dzi. Nie ko -
niecz nie my. O śro do wi sko po win ny śmy dbać
za tem w za sa dzie z ego izmu. Że by prze -
trwać...

dr to masz woj ciE chow ski

In ży nier, ma na ger przed się biorstw ko -
mu nal nych, pre zes za rzą du spół ki GWDA
w Pi le, wy kła dow ca Pań stwo wej Uczel ni
Sta ni sła wa Sta szi ca i Nad no tec kie go Uni -
wer sy te tu UAM w Pi le. Po my sło daw ca
i twór ca pierw szej pol skiej in ter ne to wej
gieł dy od pa dów. Czło nek Ra dy Eu ro pe an
Com post Ne twork, peł no moc nik sek to ra
ko mu nal ne go Izby Go spo dar czej Pół noc -
nej Wiel ko pol ski, bie gły są do wy Są du
Okrę go we go w Po zna niu w za kre sie
ochro na śro do wi ska. Czło nek Ra dy Pro -
gra mo wej In sty tu tu Go spo dar ki o Obie -
gu Za mknię tym. Eko log i wi zjo ner; fi lo -
zof śro do wi ska, dla któ re go w cen trum
za in te re so wa nia znaj du je się śro do wi sko
przy rod ni cze i spo łecz ne.
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Moż na za ry zy ko wać, że pa ra dok sal nie
w ochro nie śro do wi ska po mógł nam... ko ro -
na wi rus. 
– Nie mam wąt pli wo ści, że epi de mia ko ro na wi ru -
sa ma za uwa żal ny wpływ na stan śro do wi ska
przy rod ni cze go – po wie trze, wo dę, ener gię.
W więk szo ści dzie dzin ochro ny śro do wi ska za ob -
ser wo wa no zna czą ce po pra wy wskaź ni ków. Prze -
sta li śmy jeź dzić do pra cy sa mo cho dem, mi mo że
ma my do po ko na nia tyl ko 1,5 ki lo me tra dro gi;
uży wać sa mo cho du w któ rym po dró żu je tyl ko
jed na oso ba; la tać na dru gi ko niec świa ta, by od -
po cząć, pod czas kie dy zre lak so wać mo że my się
na obrze żach na sze go mia sta. Zo sta jąc w do mu,
po mo gli śmy pla ne cie. Więc jak sze rzej spoj rzeć
na za gad nie nie, to pan de mia ma też swo je plu sy. 

Śmia ła hi po te za...
– Wiem. Mam rów nież wąt pli wo ści, czy zmia na sty -
lu ży cia bę dzie dłu go trwa ła, ale na ten mo ment
moż na po wie dzieć, że pla ne ta ode tchnę ła. Mó -

wiąc szcze rze, spe cjal nie mnie obec na sy tu acja nie
dzi wi. Mó wi li śmy o dy na micz nej rów no wa dze
w cy klach za mknię tych. I po jem ność eko sys te mu
się wy peł ni ła; na sze dą że nie do cią głe go wzro stu
spo wo do wa ło, że eko sys tem się „prze lał”. Mu si
więc gdzieś na stą pić na tu ral ne uj ście. Mó wiąc ję -
zy kiem przy rod ni ka: re duk cja po pu la cji. 
Nie któ rzy twier dzą, że do „re duk cji” doj dzie za na -
sze go ży cia, in ni do wo dzą, że spo tka to do pie ro

ko lej ne  po ko le nie, a jesz cze in ni wie rzą, że dzię ki
na uce bę dzie my wsta nie roz cią gnąć ten pro ces
w cza sie.

brzmi ka ta stro ficz nie...
– Je śli bę dzie my na dal dą żyć do wzro stu
za wszel ką ce nę, to eko sys tem nie wy trzy ma.
W świe cie przy ro dy je ste śmy tyl ko opa ko wa -
niem dla DNA. Dla na tu ry li czy się prze kaz in for -
ma cji. A gdy po pu la cja jest zbyt roz ro śnię ta, da -
nych jest za du żo i osta tecz nie prze ka za ne
zo sta ną tyl ko naj bar dziej war to ścio we in for ma -
cje. Być mo że wła śnie roz po czę ło się „for ma to -
wa nie dys ku”...

ła two jest stra szyć, go rzej zna leźć an ti do tum.
Co pa na zda niem jest klu czem do na pra wy
świa ta?
– Eko fe mi nizm.

Co?
– Epo ka sam ców, któ rzy wal czą w ja ski ni o ma -
mu ta, skoń czy ła się. Męż czyź ni przez ty sią ce lat
udo wod ni li, że chcą mieć i rzą dzić. Nie ste ty, nie
mo że my dłu żej żyć, na sta wia jąc się wy łącz nie
na wzrost, zdo by wa nie świa ta i kon sump cję. Ko -
niec więc z przy cią ga niem ma mu ta do ja ski ni.
A ko bie ty my ślą ina czej. Są bar dziej na sta wio ne
na re la cje. To mo że oka zać się klu czo we, bo prze -
cież nie po sia da nie jest dro gą do szczę ścia. Kie dy
umie ra my, nie li czy się to, co ma my, tyl ko kto ko -
ło nas jest. 
Dla te go py ta nie eg zy sten cjal ne na dziś brzmi: ja -
kie (czy je) ge ny ko bie ty bę dą chcia ły prze ka zy -
wać da lej?.... cdn.
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klu czEm do na Pra wy świa ta
jEst Eko fE mi nizm. Eg zy stEn -
cjal nE Py ta niE na dziś brzmi:
ja kiE (czy jE) gE ny ko biE ty bę -
dą chcia ły PrzE ka zy wać da -
lEj?...
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