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Jerzy Grunwald
Gwiazdy polskiego big-beatu

Mundial sprzyja swoistemu wysypowi płyt z nagraniami artystów z Brazylii. Nowy album najlepiej sprzedającego się, brazylijskiego artysty wszechczasów promuje piosenka „One Nation” z udziałem Carlinhos Brown. Ukazała
się ona zresztą w oficjalnym FIFA World Cup 2014 Album. Goście specjalni,
którzy pojawiają się na tym krążku to także m.in.: William, Milton Nascimiento, Maria Gadu, Ana Carolina, Seu Jorge oraz John Legend.
Zaraz po premierze albumu Sergio Mendes rozpoczął trasę koncertową promującą album w USA
i Europie.
Od pół wieku Sergio Mendes wywiera ogromny wpływ na
przemysł muzyczny. Jest producentem, kompozytorem, klawiszowcem i wokalistą. Należy do
wąskiego grona artystów brazylijskich, którzy osiągnęli tak
ogromny międzynarodowy sukces. Aż trzykrotnie zdobywał
nagrodę Grammy.
Innowacyjność i wszechstronność Mendesa sprawia, że
wielu chce z nim współpracować. W 2006 roku wydał płytę „Timeless” będącą rezultatem współpracy
z wieloma współczesnymi gwiazdami muzyki pop, rocka, urban czy hip-hop,
w tym z Justinem Timberlakiem i Black Eyed Peas. W 2011 roku pojawił się
album „Celebration: A Musical Journey”, który był podsumowaniem jego
pięćdziesięcioletniej kariery. Teraz mamy kolejną płytę, która szybko staje
się bestsellerem.

W cenionej serii Polskich
Nagrań ukazała się płyta
z nagraniami Jerzego Grunwalda, artysty związanego
niegdyś z Poznaniem i do dziś
ten związek podkreślającego.
Szczyt popularności mieszkającego dziś w Szwecji muzyka
przypadł na lata 70. Mówiło
się wtedy, że pół Polski kocha
się w Sewerynie Krajewskim,
a drugie pół w Jerzym Grunwaldzie, który występował
z zespołem EnFace jak i solo.
Był jednym z „okrętów flagowych” Estrady Poznańskiej.
Dziś Grunwald nadal jest
aktywny i jak rzadko który
polski artysta odnosi sukcesy międzynarodowe. Ogromną popularność
na Dalekim Wschodzie zdobyła kilka lat temu jego płyta „So Much To Say”.
Na krążku wydanym przez Polskie Nagrania są aż 24 piosenki z tamtych lat. Jest tam pochodząca z roku 1973 piosenka „Popędzimy w dal
saniami”, skomponowana przez Grunwalda do tekstu poznańskiego poety
Lecha Konopińskiego. Jest także napisana do tekstu niezapomnianego
Włodzimierza Ścisłowskiego piosenka „O Zachodzie” będąca zarazem jednym z największych przebojów piosenkarza. Jest także skomponowany
do tekstu Wiktora Leliwy (to pseudomim spółki autorskiej Konopiński-Ścisłowski) inny wielki przebój Grunwalda „Płynę na wyspy szczęśliwe”. Płyta
dla tych, którzy lubią wspominać swoją młodość.

Sony Music

Leonard Cohen
Popular Problems
Prawda jest nieubłagana. Jeden z najbardziej znanych i lubianych bardów, szczególnie w Polsce, Leonard Cohen przekroczył osiemdziesiątkę.
Właśnie ukazał się jego kolejny, trzynasty album „Popular Problems”. Krążek zawiera dziewięć utworów. Cohen prowadzi słuchacza uliczkami snów.
Śpiewa o miłości i radości, ale też o żałobie. Śpiewa o ludzkiej kondycji
w momencie, gdy dusza otwiera się w komnatach tęsknoty. Połączenie
wyobraźni i kreatywnych sił obu artystów sprawia, że album brzmi bardzo
świeżo.
Zdaniem Roba Stringera, szefa należącej do Sony Music wytwórni
Columbia Records, swoim podejściem do muzyki Leonard Cohen przekroczył kolejne granice. Tych dziewięć
piosenek jest utrzymanych w stylu
Cohena, ale i absolutnie unikalnych.
Cieszymy się, że dane będzie nam
ponownie współtworzyć historię
muzyki – mówi Rob Stringer.
Producentem albumu Popular
Problems jest Patrick Leonard, zmasterowano go w Marcussen Mastering, ale całość została nagrana i zmiksowana przez Jessego E. Stringa i Billa
Bottrella. Warto o tych nazwiskach
pamiętać. A czy te nowe piosenki
przetrwają próbę czasu, tak jak przetrwały „Sussannah” czy „First We Take
Manhattan” albo „Famous Blue Raincout” i stanowić będą rzeczywiście
historię muzyki rozrywkowej, przekonamy się za kilka, a może kilkanaście lat. Myślę, że warto jednak sięgnąć
po tę niezwykłą płytę.

Polskie Nagrania

Sergio Mendes
Magic

Krzysztof Pełech
Not Alone
Gitara to jeden z tych instrumentów, które najszybciej sprawiają, że
zacierają się granice między muzyką klasyczną a rozrywkową. Krzysztof Pełech to jeden z najciekawszych i najlepszych polskich gitarzystów.
Jego zainteresowania są bardzo szerokie, czego dowodzi wydany właśnie album. Znajdziemy tutaj jazz, muzykę pop, klasykę, rytmy latynoskie,
flamenco, a nawet
hip-hop. To rezultat m.in. tego, że
artysta do nagrań
zaprosił wykonawców z całego świata.
Znajdziemy tu
mistrza gitary finger
style Australijczyka
Tommy’ego Emmanuela, czołowego
polskiego gitarzystę
jazzowego Marka
Napiórkowskiego
czy niemieckiego
reprezentanta gypsy
jazzu Joscho Stephana. Nie zabrakło
też grającego flamenco Carolsa Pinany, Brazylijczyka Ulissesa Rocha, wokalistki grupy
Mikromusic Natalii Grosiak, młodego polskiego pianisty jazzowego Kuby
Płużka i rapera, laureata Paszportu Polityki 2010 L.U.C. Taki zestaw nazwisk
jak i stylów kusi, aby słuchać i przekonać się, że przy wielobarwności tej
muzyki brzmienie gitary Pełecha sprawiło, że jest niezwykle spójna. Polecam ją każdemu miłośnikowi muzyki gitarowej.
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Z prof. Janem Żurkiem, Prorektorem ds. współpracy z gospodarką
Politechniki Poznańskiej, rozmawia Andrzej Wilowski

4

Nowoczesne przedsiębiorstwa opierają swoją
przewagę konkurencyjną na wiedzy. Dlatego
tak istotnym aspektem staje się kreowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a środowiskiem biznesowym. Czy przemysł może liczyć
na Politechnikę Poznańską?
Wspólnie z przemysłem potrafimy w ramach
grantów dobrze realizować badania, natomiast takich rzeczy, które można natychmiast wdrożyć, czekających na opatentowanie, leżących na półkach,
nie mamy wiele. Inwencje naszych naukowców
nie zawsze są tym, na co czeka przemysł. Wynika
to zresztą po części z obowiązującego systemu kategoryzacji naukowej wydziałów, w którym współpraca z przemysłem nie ma decydującego znaczenia.
Zwróciła się do nas Amica byśmy wspólnie rozwiązali problem energooszczędności produkowanej
kuchenki. Konkurencja – firma Bosch planuje wprowadzenie na rynek kuchenki w klasie energetycznej AAA. Przeprowadzenie odpowiednich badań
wymaga czasu i dużych nakładów finansowych, oni
oczekiwaliby efektu niemal natychmiast. Szybkie reagowanie nie jest domeną uczelni, musimy się jej
uczyć. Współpraca z przemysłem wymaga dużego
zdyscyplinowania, terminowości i systematyczności działań.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, pani
Lena Kolarska-Bobińska, twierdzi, że naszą słabością jest komunikacja i współdziałanie różnych jednostek naukowych. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest konsolidacja uczelni
oraz ich wydziałów. Jak to wygląda u Państwa?
W ubiegłym roku na poznańskiej inauguracji
roku akademickiego ponowiono propozycję połączenia wszystkich poznańskich uczelni w jeden
uniwersytet. Władze Politechniki Poznańskiej są
przeciwne takiemu rozwiązaniu, co popiera cała
społeczność naszej uczelni, ponieważ już w latach
90. ubiegłego wieku przeprowadziliśmy decentralizację, a powodem tego były kłopoty finansowe.
Decentralizacja polega na tym, że wszystkie pieniądze z dotacji podstawowej spływają według ustalonych algorytmów jak najniżej, do wydziałów, a dziekan zgodnie z przyjętymi zasadami przekazuje je
jednostkom będącym w strukturach wydziału, tzn.
katedrom i instytutom. One gospodarują zgromadzonymi środkami i jeśli pojawi się deficyt, dziekan
musi ten problem rozwiązać. Poszczególne jednostki muszą także same pozyskiwać dodatkowe fundusze. Algorytm podziału środków z dotacji oparty na
wskaźnikach jest uczciwy i nie budzi złych emocji.
Natomiast, według mojej wiedzy, na innych poznańskich uczelniach decentralizacja nie nastąpiła, czyli
rektorzy podejmują decyzje związane z finansowaniem wydziałów, według ich konkretnych potrzeb
(koszty związane z eksploatacją powierzchni, zatrudnieniem, itd.). A jak wiadomo, ludzkie jest to, że jednego się lubi bardziej, drugiego mniej. Kiedy byłem
nieco młodszym pracownikiem naukowym i jednocześnie kierowałem dużym przedsiębiorstwem,
wezwał mnie rektor Eugeniusz Mitkowski i zapytał
co ma zrobić, w związku z problemami finansowymi uczelni. Doradziłem, że powinien stworzyć centra kosztów, czyli zmusić wydziały do planowania

budżetów (kosztów i przychodów). I to
się sprawdziło. Z drugiej strony można powiedzieć, że konsolidacja jest wyzwaniem,
aby polskie uczelnie liczyły się i były takimi gigantami jak na Zachodzie. Uważam,
że jeśli nie zmieni się polityka rządu w stosunku do uczelni, w tym także ich zarządzanie, konsolidacja w najbliższym czasie
jest nierealna.
Rok 2020 będzie dla Polski cezurą, ponieważ skończy się obecna perspektywa finansowa UE. Potrzebne jest
stworzenie kapitału społecznego i intelektualnego dla innowacji. Dlatego
tak ważne są inwestycje w kadry, któ-

wsparcie finansowe i prawne, aby mogły
te innowacyjne rozwiązania chłonąć. Inwestowanie w badania i rozwój nie jest łatwe, niesie ze sobą duże ryzyko. Jeśli środki
unijne będziemy wykorzystywać sensowniej i lepiej niż dotychczas, to w rankingach
innowacyjności Polska będzie piąć się do
góry (obecnie 72 miejsce na świecie).
Zdiagnozowanym problemem wielu
uczelni i instytucji naukowych jest „wyciekanie” wiedzy i tzw. „akademicka
szara strefa”. W wydanej w 2011 roku
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości publikacji pt. „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu

re będą myślały innowacyjnie, ale także o tym, jak wykorzystywać wyniki badań...
Przyjęto taki system, że dotacja z budżetu zależy od liczby studentów. Preferujemy kształcenie ilościowe, a nie jakościowe. Moim zdaniem powinniśmy kształcić
jakościowo. Za moich czasów pięciu, najwyżej dziesięciu uczniów z klasy dostawało się na studia i w nich można było inwestować. Dziś żaden rektor czy dziekan na
to się nie zgodzi, bo pieniądze przepłyną
tam, gdzie jest więcej studentów. Ponadto dotacje celowe związane z kształceniem
od wielu lat pozostają na tym samym poziomie, a koszty systematycznie się zwiększają. Kapitał społeczny i potencjał dla innowacji stanowią dobrzy studenci, którzy
wiedzą po co przyszli do uczelni, którzy
chcą z niej jak najwięcej skorzystać, a takich jest najwyżej 40%. Innowacyjne kształcenie wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę, aparaturę. Jeśli nie zwiększą się
nakłady na szkolnictwo wyższe, będziemy
mieli do czynienia z taką samą sytuacją jak
w służbie zdrowia.
Problem innowacji w gospodarce
moim zdaniem jest zagadnieniem politycznym. Już nauczyliśmy się odtwarzać procesy i wytwarzać dobre wyroby. Zachodnie
koncerny przyszły tu z gotowymi rozwiązaniami, a my dostarczyliśmy wykwalifikowanej kadry, która potrafi sprostać najwyższym standardom. Potrzebne są nakłady na
naukę tworzącą na rzecz przemysłu, czyli
polskie małe i średnie firmy muszą mieć

technologii i komercjalizacji wiedzy” autorzy wskazują, że jest to przede wszystkim konsekwencja braku należytej
ochrony własności intelektualnej przez
same uczelnie oraz materialnych korzyści związanych z tworzeniem własności
intelektualnej, nadającej się do komercjalizacji dla pracowników uczelni.
Dla niektórych kolegów tytuł i stopnie naukowe są tylko dodatkiem przed
nazwiskiem. Na uczelni prowadzą badania i dydaktykę, ale pieniądze zarabiają gdzie indziej. Pod względem wysokości wynagrodzeń nie możemy się równać
z zachodnimi uczelniami. To bardzo złożony problem. W firmach stosunki pracownika z pracodawcą reguluje zasada zakazu
pracy na rzecz konkurenta. Proponowane przez MNiSW zmiany kładą nacisk na
podmiotowość praw do innowacji, wynalazków. Naukowiec będzie mógł dużo
swobodniej rozporządzać wynikami swoich prac, ponieważ uczelnia będzie miała
trzy miesiące na zadeklarowanie chęci skomercjalizowania wyników badań. W przeciwnym wypadku własność intelektualna
będzie mogła przejść na rzecz naukowca.
To nie wróży nic dobrego i nie jest z pewnością krokiem naprzód.
Czy uważa Pan, że sprzyjający system
prawno-podatkowy rozwiązałby Wasze problemy? System, który z jednej
strony będzie zachęcać naukowców do
tego, aby dzielili się wiedzą, a z drugiej
strony przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za komercjalizację, aby

wyniki prac badawczych zostawały
w Polsce.
Podstawowym zadaniem uczelni jest
kształcenie. Od nas zależy, czy przygotujemy kreatywnego pracownika, który w przyszłości będzie inspirował naukowców do
zajmowania się obszarami istotnymi dla
przemysłu. Przy kształceniu ilościowym
jest to zadanie bardzo trudne. Zgłosił się
do mnie przedsiębiorca, opowiedział czym
się zajmuje i złożył propozycję kupienia na
wyłączność jakiegoś konkretnego rozwiązania. Nawet gdybym czymś takim dysponował, to wystąpiłyby liczne ograniczenia
wynikające między innymi z praw autorskich, czy sposobu
lub źródła finansowania projektu,
w ramach którego
to rozwiązanie powstało. Sprawa jest
prosta wtedy, kiedy firma zleci nam
na przykład zbadanie termoplastyczności jakiegoś materiału, a to dlatego,
że ich pracownik
wykształcony przez naszą uczelnię, wie, że
możemy problem rozwiązać.
W pierwszym forum wzięło udział kilkadziesiąt firm, w części panelowej około 200 uczestników, a w całej imprezie
około 300 osób. Był to dobry prognostyk. Jakie są Pana oczekiwania po tegorocznej imprezie?
Powiem wprost. Do perfekcji opanowaliśmy już umiejętności miękkie. Potrafimy organizować spotkania, panele dyskusyjne o innowacyjności i komercjalizacji,
obsługiwać zlecenia, pisać opinie o innowacyjności, wykonywać ekspertyzy. Ale nie
o to chodzi. W przypadku twardego starcia
uczelni z przedsiębiorstwami przy realizacji dużych tematów komercjalizacyjnych
i wdrożeniowych zaczynają się poważne
trudności. Mam przy tym umiarkowany
entuzjazm do obecności oficjeli na takich
spotkaniach. Nasi dziekani potrafią przygotować ciekawe wystąpienia, a profesorowie referaty, ale celem forum jest wzajemne poznanie się, nawiązanie realnej
współpracy, w tym podjęcie badań oraz
prac rozwojowych dotyczących realizowanych przez firmy procesów i wyrobów.
Zatem ważne jest rozpoznanie potencjału
uczelni przez przemysł, ale za jeszcze ważniejsze uznaję zrozumienie przez pracowników Politechniki Poznańskiej oczekiwań
przedsiębiorców.
Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy
muszą więcej pieniędzy przeznaczać na
badania i rozwój, a my w tych działaniach
chcemy uczestniczyć.

Nie stawiajmy
na ilość
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Kto nie kocha
szreniawskiego
muzeum?
Z dr. Janem Maćkowiakiem, dyrektorem
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
rozmawia Mariola Zdancewicz

6

14 lat minęło jak jeden dzień.
Dziś Muzeum w Szreniawie jest
zupełnie innym miejscem niż
wówczas, kiedy zastałam tu
Pana podczas Pańskiego pierwszego dnia pełnienia roli dyrektora. Taką osobę można było
sobie chyba na to stanowisko
wymarzyć. Co spowodowało,
że podjął się Pan tej funkcji?
Miło mi to słyszeć. Natomiast
moi poprzednicy, których było jedynie dwóch, co warto zaznaczyć,
ponieważ to ewenement, uczynili
dla muzeum wiele. Pierwszy, doktor Władysław Rogala budował
zręby tego obiektu, ustalał zasady jego funkcjonowania, a drugi
doktor Henryk Nowacki zdołał zebrać takie kolekcje i wartościowe
zbiory, którymi możemy dzisiaj

dysponować i pokazywać. Jestem do- Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, dowiepiero trzecim dyrektorem na pięćdzie- działem się o wiele więcej. Nazwałbym
siąt lat. Pracowałem w Czempiniu w Rol- owo muzeum interesującym, nie tylko
niczym Kombinacie Spółdzielczym, gdy ze względu na proponowaną ofertę, ale
pewnego dnia pojawiło się ogłoszenie przede wszystkim ze względu na czasy
o konkursie, wobec czego jako histo- w jakich działało – w okresie zaborów,
ryk, pomyślałem, że powinienem pod później w Polsce wyzwolonej. Okres niekoniec kariery życiowej po prostu speł- zwykle ważny dla naszej historii...
nić się właśnie tam, wykorzystując do- Państwo staliście się właściwie kontytychczasowe doświadczenia. Nie bez nuatorem tamtej myśli.
znaczenia były też inne role jakie pełTo jest niezmiernie ważne, że mamy
niłem, poprzez moje epizody z wydaw- z czego czerpać wzorce, a dzięki nim nanictwami, poprzez pracę w szkole w ro- sza placówka stała się tym, czym jest.
dzinnym Gnieźnie, w której byłem jak Oczywiście nie jedynie historia, do któsię wówczas to określało wizytatorem rej się odwołujemy, lecz także nasi praprzedmiotowym od historii. Wszystko cownicy pełnią tu ważną rolę. Mamy
okazało się przydatne. Zwiedziłem róż- w tej chwili bardzo dużo młodych ludzi,
ne muzea na świecie i byłem uczestni- ale muszę przyznać, iż ten podstawowy
kiem wielu pokazów i prezentacji. Kiedy trzon pracuje ze mną już czternaście lat…
zacząłem przeglądać literaturę dotyczą- …i zapewne tak jak Pan są związani
cą naszego poprzednika, Warszawskiego z muzeum.
Myślę, że tak. Jeżeli wziąć
pod uwagę warunki, nie tylko finansowe, ale także niedogodności powiązane z dyżurami w soboty, w niedziele, z pracą po
południu, z wyjazdami, to sądzę,
że trzeba też mieć tego bakcyla.
Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć o działaniach, które nie tylko spopularyzowały
muzeum, ale wręcz sprawiły,
że ludzie zapałali miłością do
tego miejsca, które znane jest
nawet zagranicą. Pamięta Pan
z przeszłości te przyjazdy pociągiem bezpośrednio z Targów tutaj do Szreniawy na imprezy?
Pociąg jeździ ponownie.
Staramy się uruchomić nowe linie. Oczywiście pamiętam tamte czasy... Moim zdaniem, nie
chciałbym nazywać tego sukcesem, dorobek minionych lat
wywodzi się z systematycznej
pracy. W początkach działalności na nasze przedsięwzięcia

Budynek Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Fotografia
z „Pięćdziesięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875-1925”, Warszawa 1926

przyjeżdżało trzysta, czterysta osób
i z tego się cieszyliśmy. Teraz mamy dziesięć razy tyle zwiedzających. Zdobyliśmy
stałą klientelę, która czeka na organizowane przez nas wydarzenia. Przyjeżdżają
dzieci, dla których wymyślamy zajęcia dydaktyczne wraz z rodzicami, którzy chwalą
nasze działania przyczyniające się do edukacji ich pociech.
Ale to nie tylko działania dydaktyczne, dzieci poznają też zwierzęta gospodarskie, których dziś się nie spotyka
na wsiach w takich okolicznościach jak
dawniej.
Tak. Organizujemy imprezy cykliczne:
Festyny Zielonoświątkowe, Festiwale Piwa,
Jesień w Domu i Zagrodzie – Retro Show,
Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe.
Pokazują Państwo tradycję tych świąt.
Właściwie to dzieci zabierają tutaj rodziców, żeby wykazać się w działaniu. Wracają do domu z jakąś pamiątką, na przykład
z pisanką czy z własnoręcznie uplecionym koszyczkiem. Nie zaniedbujemy pod
względem proponowanych atrakcji też dorosłych. Wiele dzieje się w pałacu, do którego rewitalizacji doszło dzięki środkom z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Przyjeżdżają profesorowie, historycy, etnolodzy, etnografowie z wykładami, ale
zabierają też dzieci i wnuki. Mógłbym tu
rzucić paletę światowych nazwisk. Z taką
samą radością gościmy zwykłych ludzi, którzy powodują, że coraz mocniej wchodzimy w środowisko Wielkopolan i Poznania.
Nie brak też gości z zagranicy i wymian
wystaw...
Z tym jest gorzej, wiąże się to ze środkami finansowymi, aczkolwiek płaszczyzna
wymiany istnieje. Wymieniamy eksponaty,
częściej modele, w związku z łatwiejszym
przewozem. Poza tym jesteśmy członkiem
ICOM-u, czyli Międzynarodowej Rady Muzeów, podległej UNESCO, należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów
Rolniczych, gdzie ta współpraca już o wiele silniej się zaznacza. Współpraca dotyczy
też muzeów na wolnym powietrzu, muzeów etnograficznych i innych. Dzięki tym
organizacjom nasi pracownicy jeżdżą na
konferencje, co owocuje nawiązywaniem

kolejnych kontaktów oraz organizowaniem konferencji międzynarodowych
w naszym muzeum. W tym
roku odbędzie się już szósta konferencja konserwatorska i wezmą w niej
udział koledzy z Irlandii,
Estonii, być może nawet
z Indii, Słowacji, Francji,
a tego rodzaju spotkania
są doskonałą okazją do wymiany
poglądów.
A z Niemiec?
Niemcy
przyjeżdżają,
powiedziałbym na co
dzień. Współpracujemy
z kilkoma muzeami. Nasza
Fundacja Muzeów Wielkopolskich
nawiązała
współpracę ze
Stowarzyszeniem Muzeów Brandenburgii, które prosperuje już 102 lata. Byłem na
jubileuszu stulecia. Tego typu kontakty są
cenne, pozwalają na odkrycie nowych rozwiązań w naszej pracy. W listopadzie pojedziemy na kongres muzeów rolniczych do
Marsylii, do Muzeum Cywilizacji Europejskich i Śródziemnomorskich, gdzie jednym
z elementów jest rolnictwo. Wracając jednak do naszych odwiedzających, spotykamy Amerykanów, Kanadyjczyków. Amerykanie byli zaskoczeni rozmiarami muzeum
i tym, co tutaj zobaczyli. Na pożegnanie
stwierdzili, że mamy predyspozycje do
przekazywania wiedzy o rolnictwie.
A Chińczycy?
Otóż, w tym miejscu warto przytoczyć pewną historię. Mianowicie gościliśmy delegację chińską, kilka lat temu.
Po uczestnictwie w targach, pracownicy
z ministerstwa przywieźli ich do muzeum.
Oglądali wszystko i przypadek sprawił, że
tego dnia odbywała się impreza „Jesień na
wsi”, a więc dzieciaków było co niemiara.

SZRENIAWA
Chińczycy wydawali się zaskoczeni dużą
ilością autobusów, a wiadomo, że w chińskich grupach panuje swoista dyscyplina
i od razu zauważa się „głównodowodzącego”. Ów najważniejszy człowiek z grupy
mówił, że w Pekinie jest podobne muzeum,
ale podległe ministerstwu i mieli zamiar to
miejsce likwidować, ale ten najważniejszy Chińczyk zobaczył, że to można inaczej i miał zamiar przysłać tu kogoś, w celu
zapoznania się z naszą pracą. Dotychczas
jednak nikt się nie zjawił. Poza tą grupą
mieliśmy także przedstawicieli chińskiego
ministerstwa rolnictwa. Wśród naszych gości znalazły się właściwie wszystkie nacje.
Pojawiają się też projekty prezentujące
mniejszości narodowe.
Tak, cykli historycznych czy tematycznych, których muzeum dotyka jest naprawdę wiele, są to sprawy dotyczące wsi, życia
społecznego oraz kwestii niematerialnych.
Jedna z mieszczących się tutaj pracowni naukowych zajmuje się właśnie niematerialnym dziedzictwem wsi, natomiast druga
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ewidencją dworów, pałaców i folwarków.
Nie braknie także serii wydawniczych.
Państwa materia jest złożona, od pałacu poprzez gospodarstwo, czyli poprzez stodoły, chlewnie, ale jest i powozownia, jest budynek, w którym się
znajdujemy. To zdaje się socrealizm...
Widok zmienił się diametralnie. Maszyny poustawiane na tamtych terenach zasłaniały pierwotny widok na pałac.
Wszystko wymagało uporządkowania,
łącznie ze stosunkami własnościowymi, bo
folwark, w którego rewitalizację zainwestowaliśmy dość duże środki, był we władaniu Agencji Rolnej. Dopiero w tym roku
obiekt został nam przekazany i jest majątkiem samorządu. Tak środki marszałkowskie, jak i unijne, przyczyniły się do zmian
i renowacji przede wszystkim parku, doprowadzenia do należytego stanu pałacu,
jako siedziby ziemian polskich w międzywojniu, którego losy warto chociaż w kilku słowach przybliżyć. Początki to rodzina niemiecka, potem polska, wojna, PGR-y,
dewastacja, zawalone dachy, w stodołach,
w spichlerzu pozostały dosłownie kawałki
murów. Doszliśmy do mety z tym projektem. To dzięki marszałkowi.
Natomiast niezbędne staje się zabezpieczenie zbiorów w magazynach,
usprawnienie klimatyzacji, wchodzą też
w grę sprawy ochrony zewnętrznej, elektronicznej. A co do nowych projektów,
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jeżeli można mówić o marzeniu dyrektora, na przyszłość wcześniejszą, czy późniejszą dla następców, takim marzeniem jest
zbudowanie wioski edukacyjnej ginących
zawodów.
O, proszę.
Mamy pełne predyspozycje, żeby się
tym zająć w skali kraju, gdyż dysponujemy zbiorem rzemiosła wiejskiego. Zawody zanikające, od kołodzieja, stelmacha
robiącego wozy, kowala, bednarza, stolarza, który pracuje już dzisiaj tylko na maszynach, poprzez krycie chat gontem czy
trzciną… Istnieje szereg profesji zapomnianych. Zwykła deska mogłaby spełniać rolę edukacyjną dla odwiedzających,
ponieważ niezbędny jest warsztat pracy.
Tkactwo oraz krosna w nim wykorzystywane, na których pracują tu odpowiednio
przeszkolone panie. Dalej chociażby garncarz. Iluż mamy ludzi, którzy potrafią lepić
garnki? Nasze zadanie nie polega wyłącznie na pokazywaniu, ale przede wszystkim
na uczeniu, kwalifikowaniu następców. Zadaniem muzeum jest nie tylko przechowywanie filiżanki, ale przekazywanie wiedzy
na jej temat. Klasycznym przykładem są
woły. W 2004 roku szukaliśmy w Polsce ludzi, którzy umieją przygotować woły do
pracy, a ponieważ okazało się, że w Polsce takich nie ma, chcieliśmy zatrudnić
fachowca z Rumunii. W tamtych czasach
urząd pracy bronił miejsc pracy w Polsce

i był nieprzychylny naszemu zamiarowi,
w związku z czym wystosowaliśmy prośbę o wskazanie osoby, która umie powozić wołami. Nie znaleziono innego wyjścia,
poza przystaniem na nasz plan. Rumun
przyjechał i pracował ku naszemu i także
ku swojemu zadowoleniu. Podobna sprawa z młynarzem, kto potrafi dzisiaj obsługiwać wiatrak?
A dziś prawie ich nie ma...
Pracujących się nie spotyka. Pamiętam, że kiedy przenosiliśmy z Czacza wiatrak sięgający XIX wieku do naszego Jaracza, to uruchamialiśmy go z profesorem
Janem Święchem z Krakowa, który zajmuje się muzeologią, a wiatrakami w szczególności. Ściągnęliśmy kilku kolegów i teraz możemy podziwiać pracujący wiatrak,
a w nim młynarza – pana, który przyuczył
się do wykonywania tego fachu. Naprawdę
to jest przeżycie, gdy wejdzie się do środka,
kiedy przestawia się go dyszlem, taką dużą
nogą, pod wiatr. To niespotykane uczucie
zobaczyć jaką technikę pracy stosowali ówcześni ludzie, jaką operowali wiedzą
praktyczną.
Wspaniały, ambitny projekt. Pamięta
Pan co powstało nowego za Pana czasów?
Zwierzęta, o których zawsze mówimy.
Na pewno lokomobila. Ożywienie maszyn
wszelkich, ponieważ istniała praktyka polegająca na pokazywaniu pracujących

silników, czyli założenie pracowni uruchaObecnie czynimy też starania o wymiania maszyn i urządzeń rolniczych, to kupienie lub depozyt zbiorów Ursusa, od
jest pierwsza sprawa. Druga – zdobycie lu- istniejącego dzisiaj Polskiego Koncernu
dzi do pracy, którzy się wykruszają. Zostają Obronnego, który w 2011 roku przejął właci, którzy mają pasję i chcą tutaj być, zosta- śnie Ursus i jego muzeum, gdzie znajduje
ją złote rączki. Oni są bezcenni.
się dziewięć traktorów, motor Sokół, silniA co z projektem lotniczym?
ki przedwojenne, a poza maszynami cenne
W listopadzie dzięki wsparciu Mini- dokumenty, zdjęcia, filmy. Na pewno nie
sterstwa Kultury i pasjonatów agrolotni- jesteśmy obojętni na te eksponaty i mamy
ków będzie można obejrzeć w plenerze nadzieję na szczęśliwe zakończenie naszesamoloty, które służyły w polskim agrolot- go planu. Dysponujemy kilkoma traktoranictwie. Przedsięwzięcie to wiąże się z te- mi, wobec czego podjęliśmy starania, nie
lefonem dyrektora Krzysztofa Radwana chciałbym zdradzić gdzie, ale u „wszystkich
z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, świętych” i rezonans okazał się bardzo poktóry był zainteresowany naszym CSS-em, zytywny, łącznie z moją rozmową z dyrekczyli dwupłatem z 1948 roku o konstrukcji torem tegoż koncernu, który nie szczędził
drewnianej. Dążył do wymiany tej maszyny życzliwości. Uznaliśmy z kolegami, że dona inny samolot, aby uzupełnić swoją ko- puszczenie do sprzedaży i do rozproszelekcję lotniczą. Jednak ze względu na fakt, nia zbioru, byłoby rzeczą karygodną. Ursus
że tutaj nie znajduje się muzeum lotnictwa, – zakłady cieszące się wielką renomą, bez
nie doszło do wymiany. Maszyna pojawiła naszej inicjatywy mogłyby zniknąć bez ślasię tu dwa lata temu. Otóż podczas uczest- du. Uratowanie od zguby liczącej się marki,
nictwa na otwarciu ekspozycji w Krakowie, jest, może nie powinienem w ten sposób
gdzie właśnie zobaczyłem CSS-a, stwierdzi- tego określać, ale pewnym gestem...
łem, że on musi być w Szreniawie. Zdoła- ...patriotycznym.
liśmy ściągnąć ten obiekt za pomocą wie...być może. Myśl polskiej
lu zaangażowanych w to przedsięwzięcie kultury technicznej jest niesaprzyjaciół i znajomych. Ponadto otrzymy- mowita. Poza tym, warto zaznawaliśmy samoloty z Mielca, za większość czyć, że w muzeum znajduje się
musieliśmy wyłożyć odpowiednie kwoty, filmoteka, w której przeszło tya po sprowadzeniu przygotować konser- siąc filmów pochodzi z lat 60.
watorsko do wystawy. Reasumując, ekspo- i 50. oraz jeszcze wcześniejzycję od tej strony można uznać za gotową, szych. Na przykład Starobielz wyjątkiem najciekawszego ekspona- ską Fabrykę Kos prezentuje film
tu, znajdującego się jeszcze w depozycie, z międzywojnia.
w prywatnych rękach. Nie wykluczam, że Miał Pan w planach muzeum
transakcja przebiegnie pomyślnie. Cho- dla niewidomych. Co z tym
dzi o Belfegora – samolot odrzutowy. Tych pomysłem?
modeli wyprodukowano w Polsce, o ile się
nie mylę, tylko 102 sztuki, z czego w naszym kraju są obecnie dwie – jedna w Muzeum w Krakowie, drugą w tej chwili przygotowujemy.
A więc zapraszamy w listopadzie.
Przy okazji opowiem pewną
ciekawostkę. Kiedyś trwała fala
prezentacji plakatów socrealistycznych. Najpierw były pokazy
plakatów polskich, później z tak
zwanych demoludów. Na tę, niemałą zresztą wystawę pożyczaliśmy zbiory od poznańskiego kolekcjonera Floriana Ziemińskiego,
który studiował ze mną i razem
służyliśmy w ówczesnej armii studenckiej. Nie bez znaczenia było
też wsparcie Ministerstwa Kultury
w wykupieniu plakatów o tematyce rolniczej z nazwiskami z pierwszej półki tamtego okresu. W tej
chwili dygitalizujemy część zbiorów i wprowadzamy do Internetu
nową stronę, która, mam nadzieję,
ruszy w październiku.

Na drodze do realizacji stanęły niekorzystne warunki materialne. Projekt, co
prawda dotychczas nie upadł, pani Małgorzata Pietrzak zajmująca się u nas tymi
kwestiami, przekazała mi materiał dotyczący podpisów w brajlu. Nie powiedzieliśmy
jeszcze pas, wciąż jesteśmy aktywni w kwestii ścieżki dla osób niewidomych. To jeszcze trzeba zrobić.
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z a k i e m
Znamy finalistów nagrody LUX 2014

Kreatywna Europa
W szerokim wachlarzu programów unijnych finansujących projekty w różnych dziedzinach tematycznych, swoje miejsce znalazł też
sektor kultury oraz związany z nią przemysł kreatywny i audiowizualny. Program „Kreatywna Europa” ma pomóc sprostać aktualnym problemom tych sektorów, zapewnić ich promocję, wzmocnić współpracę międzynarodową, przyczynić się do zwiększenia mobilności
artystów oraz wspierać ich innowacyjność.
„Kreatywna Europa” składa się z trzech komponentów: „kultura”, „media”, oraz części międzysektorowej, która od 2016 roku będzie dysponowała nowym instrumentem finansowym dla małych
podmiotów szeroko rozumianego sektora kultury. Głównym celem
komponentu „kultura” jest budowanie relacji pomiędzy twórcami,
publicznością oraz instytucjami kultury. W jego ramach można realizować projekty współpracy, których efektem jest organizacja międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, rozpowszechnianie dzieł
czy promocja skierowana na rozwój publiczności. W listopadzie tego
roku ogłoszony zostanie również nabór wniosków na dofinansowanie projektów tłumaczeń literackich.
Komponent „media” będzie współfinansować przede wszystkim
projekty związane ze sztuką filmową. Priorytetowym zadaniem jest
dofinansowanie produkcji i dystrybucji filmów europejskich, jednakże wspierane są również projekty związane z tworzeniem gier komputerowych oraz organizacja takich wydarzeń, jak festiwale filmowe,
targi, czy szkolenia branżowe. Z dofinansowania będą mogły również
skorzystać sieci kin oraz fundusze koprodukcji filmowej, a kluczowym
elementem pozostaje wspieranie niezależnych producentów.

Wolontariat europejski
Do tych wszystkich, którzy mają od 17 do 30 lat i chcieliby wyjechać od 2 do 12 miesięcy za granicę jako uczestnicy Wolontariatu
Europejskiego adresowany jest Projekt EVS. Opiera się on na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Organizacje
te odpowiadają za rekrutację wolontariuszy do udziału w projekcie.
Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej,
która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.
Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Jako wolontariusze uczestnicy projektu mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak: sport,
opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy w ramach EVS otrzymają Youthpass, czyli zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.
Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie,
ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki być może
musisz wnieść, to niewielka część kosztów podróży.
Jak można się zgłosić?
Do wyboru pozostają dwie możliwości:
• Można skontaktować się z organizacją rekrutującą wolontariuszy
do udziału w projekcie dofinansowywanym albo
• skontaktować się z odpowiednią organizacją, aby przekonać ją do
rozpoczęcia projektu.
Organizacje rekrutujące wyszukać można w bazie danych organizacji akredytowanych.
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Znamy już troje finalistów Nagrody LUX 2014. Kto z nich dołączy
do laureatów dowiemy się w grudniu
Każdego roku, Parlament Europejski wręcza filmową Nagrodę
LUX wyjątkowym dziełom europejskiej kinematografii, promując bogactwo i różnorodność dorobku kulturalnego Europy. W ubiegłym
roku statuetkę otrzymał belgijski reżyser Felix van Groeningen, twórca „The Broken Circle Breakdown”. W tym roku do nagrody LUX 2014
kandydują słoweński film „Class Enemy” o relacjach uczniów z ich nauczycielem języka niemieckiego., francuski „Girlhood” o dziewczynie,
która zmieniła nazwisko, porzuciła szkolę i przystąpiła do gangu oraz
polsko-duński film Pawła Pawlikowskiego „Ida” o sierocie wychowywanej w zakonie. Tuż przed przyjęciem ślubów Anna dowiaduje
się, że jest Żydówką. Zwycięzca wybierany jest przez eurodeputowanych w tajnym głosowaniu. Nagroda przyznawana jest podczas
grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Zwycięski obraz adaptowany jest na potrzeby osób z wadami słuchu i wzroku.
Każdy film z finałowej trójki wyświetlany będzie w całej Europie,
z napisami tłumaczonymi na 24 oficjalne języki Unii Europejskiej podczas jesiennych Dni Nagrody LUX.
Również w tym roku, widzowie będą mogli oddać głos na swój
ulubiony film. Spośród głosujących wylosowana zostanie jedna osoba, która otrzyma zaproszenie na przyszłoroczny festiwal filmowy
w Karlowych Warach.

Erasmus pomaga znaleźć pracę
Komisja Europejska opublikowała właśnie wyniki niezależnego
badania wpływu Erasmusa na zatrudnienie absolwentów. Studenci,
którzy skorzystali z programu mają dużo większe szanse na szybkie
znalezienie pracy po studiach niż ich koledzy i koleżanki, którzy zostali w kraju.
Nowy raport „Badanie Efektów Programu Erasmus” został stworzony w oparciu o badania zespołu niezależnych ekspertów. Zebrali
oni informacje od prawie 80 tys. osób i instytucji związanych z programem, od studentów biorących udział w wymianach po pracodawców, którzy ich później zatrudniają.
Badanie pokazuje, że Erasmus ma duże znaczenie dla przyszłości
zawodowej uczestników. Studenci, którzy skorzystali z unijnego programu wymiany są o połowę mniej zagrożeni długotrwałym bezrobociem, a ich stopa bezrobocia pięć lat po zakończeniu studiów jest
o prawie jedną czwartą niższa niż tych, którzy nie wyjeżdżali.
Również pracodawcy coraz bardziej doceniają międzynarodowe doświadczenie absolwentów. 64 procent pracodawców, którzy wzięli udział
w badaniu przyznało, że pobyt aplikanta za granicą w ramach studiów
miał dla nich znaczenie przy zatrudnianiu, a 8 lat temu myślało tak tylko 37 procent z nich.
Uczestnictwo w wymianie międzynarodowej przekłada się na
wymierne korzyści. Również 64 procent pracodawców przyznało,
że jest bardziej skłonnych powierzyć odpowiedzialne zadania absolwentom Erasmusa. Program ma w opinii pracodawców poszerzać
cenione przez nich umiejętności w tym pewność siebie, decyzyjność
czy zdolność radzenia sobie z problemami.
Program wymiany ma również bardziej osobisty wpływ na
uczniów. Jedna trzecia absolwentów Erasmusa ma partnera z innego kraju (w porównaniu do 13 procent studentów, którzy nie wyjeżdżali. Jedna czwarta z nich poznała w czasie stypendium swojego
długoterminowego partnera. Komisja Europejska szacuje, że parom,
które poznały się poprzez Erasmusa od 1987 roku urodziło się już
milion dzieci.
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Fascynująca
jesień Blue Note

Jesień w Blue Note upłynie pod znakiem najlepszego jazzu w różnych odmianach. Jednym z najważniejszych punktów programu jest organizowany po raz
pierwszy, dzięki wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Miasta Poznania, konkurs Blue Note Poznań Competition. Przez dwa dni (17 i 18
października), w czasie otwartych dla publiczności przesłuchań, rywalizować o miano najlepszych będą młodzi instrumentaliści i wokaliści jazzowi. 19 października
poznamy zwycięzców i wysłuchamy ich
programów w czasie koncertu laureatów.
Konkursowi towarzyszyć będą także koncerty zaproszonych gwiazd. 18 października wystąpi trio jednego z najciekawszych
polskich pianistów jazzowych – Piotra Wyleżoła z gościem specjalnym, przewodniczącym jury BNPC, Krzesimirem Dębskim.
Dzień później zagra Jeremy Pelt Quartet
– zespół jednego z przodujących, młodych

amerykańskich trębaczy jazzowych. Artysta już na początku swojej kariery związał
się z Mingus Big Band, co z czasem zaowocowało współpracą z największymi sławami jazzu. Znaleźli się wśród nich tacy artyści jak: Ravi Coltrane, Vincent Herring, John
Hicks, Lonnie Plaxico, Cedar Walton czy
Nancy Wilson.

Wśród zagranicznych gości Blue Note
basisty. Muzyka tej grupy to współczesna
warto wyróżnić występującego 10 paź- szkoła organowa, z ukłonem w stronę stadziernika, w ramach cyklu Jazz Top w Blue
rych mistrzów. Natomiast 29 października
Note, amerykańskiego saksofonistę Gre- zaprezentuje się Piotr Lemańczyk Quarga Osby’ego, współpracownika takich ar- tet-North. Do swojego nowego zespołu
tystów jak: Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Piotr Lemańczyk, jeden z najwybitniejJack DeJohnette, który wystąpi z towarzy- szych polskich basistów jazzowych, zaproszeniem rewelacyjnego szwajcarskiego tria sił młodych muzyków (Szymon Łukowski
Vein. Kolejnym koncertem w tym renomo- – saksofon, Emil Miszk – trąbka, Sławomir
wanym cyklu będzie występ 15 listopada
Koryzno – perkusja), którzy mimo swojezespołu nowojorskiego basisty kolumbij- go wieku, mają w dorobku szereg nagród
skiego pochodzenia Juana Garcia-Her- i wyróżnień artystycznych. Muzyka, którą
reros – Snow Owl. Zdobył on światową grają, jest wypowiedzią poprzez radość
sławę dzięki wirtuozerskiej grze na swojej
współtworzenia i wzajemnego rozumienia siebie.
Niezwykle ciekawie
zapowiada się propozycja
adresowana do miłośników bluesa, reggae i muzyki etnicznej. Pochodząca
z Madagaskaru wokalistka
Mfa Kera i amerykański gi-

sześciostrunowej gitarze kontrabasowej, towarzysząc między innymi takim
sławom jak: Al Jarreau, Christina Aguilera, Elton John, Miguel Zenon,
Antonio Sanchez, Greg Osby czy
Mark Whitfield.
Jesień to także kontynuacja
innego ważnego klubowego cyklu – Nowi Mistrzowie. W jego
ramach prezentowana jest twór- tarzysta i wokalista Mike Russell stworzyli
czość młodych jazzmanów, którzy
formację Black Heritage. Ich program „Trimimo swojego wieku, mają już na
bute to Nelson” to ekscytująca mieszanka
swoim koncie znaczące osiągnię- oryginalnych kompozycji o afrykańskim
cia i dokonania na polskiej i euro- rodowodzie – od afro beats do bluesa,
pejskiej scenie. Każdy z koncertów reggae, rytmów brazylijskich, afro-kubańw cyklu połączony jest z bezpłatny- skich, arabskich, soulu i jazzu oraz rapu
mi warsztatami dla młodych poznań- i gospel. W Blue Note wystąpią 24
skich jazzmanów oraz wspólnym jam ses- października.
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Campus na Morasku

O poznańskim klastrze
nauki, technologii i innowacji

12

Kampus na Morasku. Wchodzę do nowoczesnego, nieco
tajemniczego budynku. Wrażenie potęguje samotny portier
i przestrzenie jak z filmów science fiction. Stuknęła winda.
Jadę na drugie piętro... jestem nieco przed czasem, więc rozglądam się wokół. Jest pięknie...
Widzi pani, w tym miejscu kumuluje się całe novum,
przeznaczone dla młodej, nowej generacji doktorów, doktorów habilitowanych, profesorowie otrzymają zadanie
współpracy z nimi, a ich uczniowie również znajdą się tutaj... – mówi witając się prof. Bogdan Marciniec.
Jedną z moich idei, jednym z celów priorytetowych jest
zagwarantowanie pracy najlepszym polskim uczonym, aby
nie musieli szukać jej za granicą, zważywszy, że dostępność
odpowiedniej aparatury stwarza im analogiczne możliwości
badań. Budowa przedsięwzięcia trwała siedem lat, a podobnych, z zakresu gospodarki innowacyjnej, w które wkłada się
powyżej pięćdziesięciu milionów euro, mamy w Polsce pięć,
z tego trzy gotowe do działania znajdują się w Warszawie,
jedno we Wrocławiu. Nasz projekt został zakończony jako
pierwszy, jako pierwszy zacznie działać, natomiast ciągle
pozostaje kwestia, skąd brać środki na wynagrodzenia dla
sprzątaczek, portierów, pracowników technicznych, a przecież samo utrzymanie budynku pochłania rocznie, nie licząc
wynagrodzeń, cztery miliony złotych...
Początek był w grudniu 2006 roku kiedy pięć uczelni
poznańskich, cztery instytuty PAN, dwa instytuty badawcze oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec. Centrum
Zaawansowanych Technologii i Wydział
Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN i The
European Academy of Arts, Sciences and
Humanities, doktor honoris causa Politechniki
Łódzkiej, dziekan Wydziału Chemii UAM
(1985-1988), rektor UAM (1988-1990).
Założyciel i dyrektor pierwszego w Polsce
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (1995). Uhonorowany
m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w obszarze nauk technicznych („Polski Nobel”)
(2009), Prezesa Rady Ministrów za wybitne
osiągnięcia naukowe (2001); Perłą Honorową
w dziedzinie nauki w rankingu „Perły Polskiej
Gospodarki” (2009) i Medalem J. Śniadeckiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2003).
Zdobył 3 miejsce w plebiscycie „Nauka to
Wolność” za największe osiągnięcie naukowe,
wydarzenie lub wynalazek z ostatniego
25-lecia. Dyscyplina – chemia i kataliza
metaloorganiczna, chemia i technologia
związków krzemoorganicznych. Autor
i współautor ponad 390 publikacji i rozdziałów
w książkach, redaktor i współautor 15 książek
(w tym 9 w j. angielskim), ponad 160
patentów i 17 wdrożonych technologii.

Poznańskich, które w różnych systemach
politycznych stanowiły autentyczne światowe forum wymiany handlowej i zapoznawania się z europejskim modelem relacji nauka-innowacje-biznes. Całokształt
takiego zintegrowanego podejścia wskazuje na występującą od dawna ścisłą współpracę realizowaną na zasadach tworzenia
konkurencyjnego bieguna rozwoju, który przyjmuje formę regionalnego Klastra
Zaawansowanych Technologii – Materiały
i Biomateriały.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny FUAM
...Jeśli chodzi o środki finansowe, to
– Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii
oczywiście fundusze na budowę pochodziły z Komisji Europejskiej, która w pewUAM i Urzędu Miasta Poznania zawiązało w skali światowej. Drugim ważnym punk- nym momencie powołała zespół określająkonsorcjum. Skutkiem jest, mówiąc ogól- tem jest zagwarantowanie im odpowied- cy sposób organizacji tego przedsięwzięcia
nie multidyscyplinarne centrum technolo- nio wysokiej płacy, doprowadzenie do w fazie operacyjnej, z zaznaczeniem, żeby
giczne, które ma za zadanie opracowanie tego, aby skoncentrowali się na badaniach, ta instytucja nie była umiejscowiona przy
oryginalnych dróg selektywnych syntez wy- a wszystko to w ścisłym kontakcie z par- jednej uczelni, tylko aby stanowiła odrębną
sokoprzetworzonych chemikaliów, bioche- kiem technologicznym, na Rubieży, naj- jednostkę. Tak więc zostało powołane Wielmikaliów i agrochemikaliów, a także nowej starszym i chyba najlepiej przygotowanym kopolskie Centrum Zaawansowanych Techgeneracji nano- i bio-nanomateriałów oraz do takiej współpracy w Polsce. Lokalizacja nologii, działające w formie fundacji. Uniich prekursorów, a następnie opracowanie Parku kilka kilometrów od kampusu UAM wersytet będący właścicielem gruntów
zaawansowanych technoloi jednocześnie koordynatorem
gii i biotechnologii ich wyprojektu jest formalnie beneWCZT składa się z Centrum Biotechnologii Medycznej wraz
twarzania z przeznaczeniem
ficjentem, ale na 15 lat oddaje
ze zwierzętarnią, Centrum Biotechnologii Przemysłowej
dla optoelektroniki, medynowej fundacji prawo gospodacyny, farmacji, rolnictwa, ce- i Roślinnej wraz ze szklarnią, Centrum Technologii Chemicznej rzenia. Aby uczelni nie obciążać,
ramiki oraz wielu dziedzin hi- i Nanotechnologii oraz Centrum Badań Materiałowych wraz
staramy się o pieniądze na pod-tech. Celem badań będzie
stawowe utrzymanie jednostki.
z Regionalnym Laboratorium Unikatowej Aparatury.
również stworzenie podstaw
Prawdopodobnie od 1 stycznia
technologicznych dla sze2015 będziemy mogli rozporegu zastosowań chemii bioorganicznej na Morasku, na którym zlokalizowane jest cząć działalność badawczą.
i biotechnologii w szeroko pojętej ochro- WCZT, to bardzo istotny element w trans...Tak, mówią, że jestem wizjonerem,
nie zdrowia to znaczy molekularnej i ko- ferze technologii do innowacyjnych firm chociaż czasem z oddźwiękiem pejoratywmórkowej terapii i diagnostyce, także dla ulokowanych w PPNT. Takie modelowe, in- nym. Jednak warto w tym momencie podzastosowań agrotechnicznych i w przemy- stytucjonalne rozwiązanie relacji Nauka kreślić, że koncepcja Poznańskiego Modeśle spożywczym. Badaniami trzeba zająć (Invention) – Innowacje (Innovation) stano- lu Transferu Wiedzy (wdrażana już od kilku
się w jednej instytucji, w której naukowcy wi olbrzymią szansę na zatrzymanie w kra- lat) wpisuje się doskonale w aktualną straz wielu dziedzin będą ściśle współpraco- ju i w Poznaniu najwybitniejszych przed- tegię Programu Ramowego Horizon (2014wać. W sumie znajdzie tu zajęcie dwieście stawicieli młodej generacji, realizujących 2020), który ma zapewnić rozwój gospoosób w ciągu pięciu lat. Ponadto uczel- swoje wielkie ambicje – zarówno w nauce darki europejskiej w oparciu o innowacje,
nie i instytuty PAN będą kierować do nas jaki w biznesie typu hi-tech. Takie myślenie wyprowadzając Europę z ogona światomagistrantów i doktorantów, aby wyko- niewątpliwie wywodzi się z wielowiekowej wych gospodarek poprzez stymulację jej
rzystywali nową aparaturę oraz instalacje poznańskiej tradycji prywatnej przedsię- innowacyjnego potencjału (smart speciatechnologiczne, które często w Polsce są biorczości, a także dziewięćdziesięciolet- lizations) i orientację na wartość rynkową.
niedostępne, a które umożliwią osiągnięcia niej tradycji Międzynarodowych Targów
notowała Mariola Zdancewicz
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
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Skandynawska wieza

Babel

W ostatniej książce Skandynawska wieża Babel porusza Pan problem jednostki, która tłamszona sztywnymi, a przede
wszystkim nieco odbiegającymi od normy, zasadami, zostaje zmuszona do wyzbycia się własnego „ja”, do odrzucenia
spontaniczności, wolności, szczerości,
byle tylko zaspokoić widzimisię szefa.
Czy nie jest to jednak obraz dostrzegany wyłącznie przez głównego bohatera?
A może jest na odwrót, może to właśnie
on widzi wszystko w krzywym zwierciadle i to, co dla niego jest oczywiste, inni
mogą uznać za nonsens?
Osaczenie jednostki w dusznej przestrzeni kafkowskich kancelarii nie jest sytuacją nową i zostało opisane przez wielu
pisarzy. Wydawałoby się więc, że nic więcej
w tej kwestii nie da się powiedzieć, a przecież tak nie jest – wszak ciągle rodzi się
nowa literatura o udręce urzędniczego życia. Żeby móc wyrazić klaustrofobiczny klimat urzędu, trzeba go doświadczyć, co stało się moim udziałem. W ciągu trzydziestu
lat pracy w National Library of Sweden, biblioteki stanowiącej jako urząd swego rodzaju enklawę rządzącą się
swoistymi prawami, dostrzegłem zachowania, procesy i tendencje,
które mnie zaniepokoiły i niejednokrotnie mną wstrząsnęły. Krót-

Z Jerzym Stypułkowskim, autorem
książek Skandynawska wieża Babel
i Decyzja, rozmawia Bogumiła Hyla
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ko mówiąc, odkryłem świat znany mi dotąd z sennych fantasmagorii. Jego duszna atmosfera stała się inspiracją dla mojej powieści.
Utożsamia się Pan ze swoim bohaterem?
Główny bohater K. jest mną tylko w części, nosi również cechy
innych osób, jakie dane mi było spotkać na drodze mojej urzędowej odysei. Innymi słowy składa się na niego grono kolegów, będących podobnie jak ja outsiderami, którym odnalezienie się w klimacie stworzonym przez karierowicza i późnego genseka – w osobie
generalnego dyrektora, przychodzi z wielkim trudem. Jest zatem
postacią niewydumaną. Na jego wizję urzędu składają się doświadczenia i obsesje przynajmniej kilku osób.
Józef K. to prawdopodobnie najbardziej znany urzędnik w literaturze. Bohater Skandynawskiej wieży Babel nazywa się analogicznie jak bohater Procesu Franza Kafki. Nawiązanie było celowe? Miało ułatwić czytelnikowi zadanie?
Wiele decyzji, jakie podejmujemy, ma źródła w podświadomości.
Tak było zapewne z nadaniem „ksywy” bohaterowi mojej powieści.
Proszę jednak zwrócić uwagę, że K. nosi imię Jakub, pojawia się ono
w książce tylko raz, na stronie 451:
Był teraz w podobnej sytuacji jak kiedyś, gdy przez lata, całe lata
gnębiła go pustka po odejściu jedynego przyjaciela, jakiego posiadał.
„Panie Jakubie, Panie Kubo!”, z dwoma, a nawet z trzema wykrzyknikami; serdeczny głos, kipiący życiem i pełen ironicznego dystansu do
wszystkiego i wszystkich, którego brzmienie potrafiło go wyrwać ze stanu melancholii, przywrócić do życia. „Panie Kubusiu!”. Słyszy ten głos nadal, lecz coraz ciszej, niekiedy dobiega go niczym szept z zaświatów […]
Ochrzczenie K. imieniem Jakub pozwoliło uniknąć mi w tej kwestii dosłowności.
Twierdzi Pan, że ostatnia książka stanowi wynik Pańskich obserwacji. Czy cała biurokracja w Szwecji jest zgodna z przedstawionym obrazem? Czy Pana zdaniem podobnie jest w Polsce?

Niejednokrotnie spotkałem się
ze zdaniem, że znany mi z czasów
młodości realny socjalizm, będący jedną z przyczyn mojej emigracji,
znalazł właściwy klimat i zapuścił korzenie w szwedzkich urzędach. Jest
to swoisty paradoks, jako że w sferze działalności gospodarczej, moja druga ojczyzna to
kraj wybitnie kapitalistyczny i twórczy. Myślę,
że przyczyną tego stanu rzeczy jest to, iż żadna rządząca koalicja nie zdobyła się dotąd na
zreformowanie biurokratycznego molocha, jakim jest sektor państwowy. Istnieją więc dawne struktury, będące wylęgarnią dla aparatczyków i indywiduów o cechach psychopatycznych
w rodzaju Runara. Niewiele wiem o biurokracji w obecnej Polsce. Z gazet można wyczytać
o sitwie, której specjalnością są rozdęta działalność pijarowska i robienie rozmaitych przekrętów, z katastrofalnymi skutkami dla możliwości
reformowania polskich urzędów. Zauważa się
więc podobieństwa do mojej wizji w Skandynawskiej Wieży Babel.
Bohaterowie obydwu książek to, ludzie zagubieni, jednak zagubieni na skutek ograniczenia przez reguły...
Zagubienie moich postaci książkowych, jak słusznie Pani zauważa, jest skutkiem ograniczających je reguł, lecz również wynika z nieprzejrzystości i nierzadko z absurdalności, a przykładem tego są, odbywające się pod auspicjami urzędu projekty, warsztaty, konferencje.
We wszystkie zamierzenia Runara i jego wasali wplątane są opary
groteski i surrealizmu, czemu usiłowałem dać wyraz. Skandynawska
Wieża Babel jest jednak przede wszystkim przypowieścią o degradacji języka, który w wersji biurowej, i nie tylko, zatraca substancjalność i staje się bełkotem.
Czy w Pana tekstach nie dochodzi do głosu twierdzenie, jak to
określiła Dana Platter, że „społeczeństwo zachodnie jest ubogie duchem”?
Zapewne recenzentka Decyzji miała na myśli ubóstwo związane
z konsumpcjonizmem i alienacją. Jeden z rozdziałów jest dywagacją o szwedzkim „Homo Suecus”. Wyraziłem tam opinię, że główną
cechą mieszkańca tej pięknej subpolarnej krainy jest bojaźń, jakaś
pierwotna, stadna. Jest to strach przed brakiem akceptacji u innych,
przed wykluczeniem z grupy i przed utratą pracy. Ostracyzm śodowiskowy oznacza samotność absolutną. Porzucenie ofiary przez Boga
i przez przyjaciół nierzadko prowadzi do depresji, a nawet do śmierci samobójczej. Potrzeba utożsamiania się z grupą – większa w społeczeństwach zdyscyplinowanych, jak szwedzkie – jest przyczyną
oportunizmu i lizusostwa.
Polityczna poprawność stała się ideałem nie tylko w urzędach,
w miejscach pracy, lecz także w życiu prywatnym. [...] Faktycznie „Homo Suecus” miał się zawsze na baczności, niezależnie od
tego, czy znajdował się w biurze, czy w dyskotece. Zachowywał się
z jakąś ostrożnością, był zawsze spięty, przyczajony, jakby miał
świadomość, że wszędzie, gdzieby się nie znalazł, mogą być zainstalowane podsłuchy i technicznie zaawansowane kamery rejestrujące każdą jego wypowiedź. Paradoksalnie, w kraju bądź co
bądź demokratycznym [...] panowała duszna atmosfera strachu.
[...] Z tego cytatu wynika, że osaczony człowiek praktycznie nie
ma prawa do prywatności, ponieważ nieustannie jest podglądany... podsłuchiwany.
Jest wręcz jeszcze gorzej. Na Zachodzie polityczna poprawność sięgnęła apogeum, można ją dostrzec również w polskiej
debacie publicznej, w retoryce mediów. Panuje ogromny strach
przed wykluczeniem, przed znalezieniem się na uboczu, przed
napiętnowaniem i noszeniem stempla „oszołom”. Świat jest

dzisiaj nafaszerowany aparaturą podsłuchową i wszelkiego rodzaju monitoringiem, wybuchają kolejne afery podsłuchowe.
Nagrywana na taśmach jest nie tylko polska elita polityczna,
lecz także zwykli śmiertelnicy. Urząd, sparaliżowany strachem
i zniewoleniem, stanowi więc metaforę postmodernistycznego
społeczeństwa.
Dzięki napisaniu Skandynawskiej wieży Babel coś Pan z siebie
wyrzucił, jakiś żal do świata, do ludzi?
Pisanie było swego rodzaju katharsis. Proces powstawania
książki uczynił możliwym spojrzenie z dystansem na swoje fatum.
Dzięki jej zaistnieniu, nabrałem przekonania, iż czas udręki w urzędzie nie jest czasem straconym.
Jest Pan Polakiem mieszkającym w Sztokholmie. Wspomniał
Pan, że przyczyną Pańskiej emigracji był socrealizm.
Jako bezpartyjny i kontestator reżimu nie widziałem dla siebie
miejsca w Polsce drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Po ukończeniu studiów i krótkim okresie pracy w żegludze, zdecydowałem się wyemigrować.
Żegluga zajęła drugie miejsce czy została wyeliminowana
z przyszłych planów?
Jestem minimalistą w tym sensie, że fascynuje mnie mikroświat i misterium codzienności. Zadawalam się i filiżanką podwójnego espresso i śledzeniem ruchu ulicznego zza kawiarnianego
stolika.
Hmmm... Jest Pan tam szczęśliwy?
Tutaj mam rodzinę, żonę Szwedkę, która jest mi osobą najbliższą, dwójkę już dorosłych dzieci i psa rasy „polski owczarek nizinny”,
z którym prowadzę rozmowy w języku ojczystym.
Jeszcze z kimś rozmawia Pan po polsku?
Bywa, że nie mam kontaktu z polskim językiem mówionym
przez długie miesiące, kompensuję to surfingiem w Internecie
i czytaniem gazet rozmaitych opcji politycznych. Na co dzień zmagam się z zawiłościami literackiej formy.
Tęskni Pan za krajem?
O tak! Brakuje mi plaży Trójmiasta i Sobieszewa i gdy jestem
w Polsce, zawsze znajduję okazję, by je odwiedzić. Za każdy razem
doznaję olśnienia, że piaski nadmorskie są sypkie jak pewien rodzaj rozwianych na wietrze włosów i że panuje tam niezmienność.
Ten sam szept morza i te same nadmorskie aleje… to krajobrazy
mojej młodości.
Czym według Pana różni się Szwecja od Polski?
To temat morze. Szwecja jest krajem lepszym dla różnorakiej
maści outsiderów i szukających osobności. Lepiej się tutaj pracuje,
łatwiej się wyciszyć i posiąść zdolność do koncentracji. Jest eldoradem dla osób kreatywnych, artystów i pisarzy, chociaż… blisko
półroczny okres szarości i ciemności, jaki przynosi pora jesienno-zimowa, może przyprawić o depresję.
Zamierza Pan w przyszłości wrócić, czy taka opcja odpada?
W związku z sytuacją rodzinną, mój powrót wydaje się mało
prawdopodobny, zresztą jestem zmarzlakiem, stąd korci mnie raczej Południe. Chyba już tak zostanie, że krajobrazy mojej młodości będę nosił w sobie i dzielił się z nimi w kolejnych książkach.
Na to mamy nadzieję. Jakie były Pana pierwsze wrażenia po
przyjeździe do Szwecji i jak udało się Panu znaleźć pracę bibliotekarza?
Gdy przybyłem do Szwecji, a było to późną jesienią, na klatkach schodowych unosił się zapach pomarańczy – pamiętam tamto bardzo zmysłowe wrażenie, również z uwagi na to, że wówczas
pomarańcza stanowiła w Polsce owoc nader egzotyczny. Bibliotekarzem zostałem po ukończeniu dwurocznych studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa. Jakoś udało mi się dostać prestiżową posadę w Bibliotece Narodowej, która stała się moją drogą
przez mękę, lecz także źródłem inspiracji.
Co zadecydowało o tym, że zrezygnował Pan z dotychczasowego stylu życia i zaczął pisać?
Desperacja, uczucie, że jest się przegranym lub, jakby to subtelnie wyraził minister Sienkiewicz, „ch …, dupa i kamieni kupa”.
W jakim momencie pojawiła się ta pierwsza myśl: będę pisarzem?

Zacząłem od wypracowań, które wzbudzały entuzjazm pani polonistki w liceum, jednak myśl, żeby zająć
się pisarstwem zagościła w mojej głowie jakieś dwadzieścia lat temu i od tego momentu rozpoczęło się moje
zmaganie z formą. Wspomniana przez Panią Decyzja została wydana w 2002 roku przez niszowe wydawnictwo
i z różnych przyczyn nie doczekała się rozgłosu.
Pamięta Pan swój pierwszy tekst?
Tak, był to wiersz, który napisałem po obejrzeniu filmu Krzyżacy i traktował o udręce Zbyszka z Bogdańca po
utracie Danusi.
Wobec tego musiał być bardzo romantyczny. Co najbardziej Pana zaskakuje w Polsce?
Witalność ludzi, z którymi się spotykam, lecz także jakaś bezradność i uleganie indoktrynacji mediów głównego nurtu. Mam na myśli prasę i główne kanały krajowej
telewizji. Odnoszę wrażenie, że istnieją tu jednocześnie
dwie rzeczywistości: oficjalna i ogólnie akceptowana oraz
ta druga, skrzętnie ukrywana przez wspomniane media,
lub też wyszydzana. Jest to paranoja, rodem z Matrixa,
która czyni Polskę krajem egzotycznym w Europie.
Ma Pan ulubionych literatów?
Kocham Prousta, a także Brunona Schulza. Ze współczesnych literatów najbardziej cenię Eustachego Rylskiego ze wzglądu na świetny język i Wiesława Myśliwskiego
z powodu Traktatu o łuskaniu fasoli. Na ogół powracam
do książek już kiedyś przeczytanych ze względu na potrzebę obcowania z językiem ojczystym, w którym wszak
piszę. Czytam z nielicznymi wyjątkami polskich pisarzy.
Ostatnio było to Pożegnanie jesieni Witkacego, Złoty Pelikan Stefana Chwina i Madame Antoniego Libery.
A z zagranicznych książek… co mógłby Pan polecić
naszym czytelnikom?
Z literatury nordyckiej Historię zadziwiającej miłości
autorstwa Carla-Johana Vallgrena, która moim zdaniem
jest powieścią wybitną, czy Smillę w labiryntach śniegu
Petera Høeg.
Wydał Pan już dwie książki. Jest Pan zadowolony
z reakcji publiczności?
Pierwsza książka, mająca, według niektórych opinii,
zadatki na stanie się powieścią kultową, jak dotąd nie
sprawdziła się na rynku czytelniczym, za co mógłbym
zapewne winić nieudolnego wydawcę, natomiast Skandynawska Wieża Babel została jak dotąd zrecenzowana
przez blisko dwudziestu blogerów literackich. Recenzje
są w lwiej części pozytywne lub nawet bardzo pozytywne. To mnie buduje i pozwala na bycie umiarkowanym
optymistą, co do dalszych jej losów.
Czy szykuje się już kolejna pozycja? Może Pan nam
zdradzić jakieś szczegóły?
Następną książkę, dla której szukam wydawcy i byłbym wdzięczny za sugestie w tym względzie, zatytułowałem Biografia. Styl powieści jest ironiczny i sarkastyczny, a jej stosunkowo wartka narracja obfituje w punkty
zwrotne. Książka opowiada o Polsce doby komunizmu
i pierwszych dekad ery postsolidarnościowej. Jej bohater
Józef C. („C” jak Casanova) to egocentryk i erotoman, właściwie maniak seksualny, chamuś i mitoman z korzeniami
w ortodoksji katolickiej, mający wizję zbawienia świata
poprzez seks. Jego odyseja obejmuje czas około czterdziestu lat, począwszy od wieku ministranckiego i obozów harcerskich, poprzez okres studiów uniwersyteckich,
okres cinkciarski, czas działalności klubowej, dobę emigracji, zagraniczne wojaże, uwikłanie w tajnych służbach,
działalność biznesową i rolę pokątnego sutenera, aż po
czasy dzisiejsze z wtórnym nawróceniem się bohatera.
Moją intencją było spleść los Józefa C. z losami III Rzeczypospolitej w jej burzliwej drodze rozwoju, znaczonej
chwałą i degradacją.
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Dzień z bio-budownictwem

We wtorek, 9 września, w Sadach koło Poznania, w domu wzorcowym firmy Schwabenhaus Polska, odbyło się wyjątkowe spotkanie.
Przed zaproszonymi gośćmi, z panem Tadeuszem Czajką – wójtem Tarnowa Podgórnego na czele, zaprezentowane zostały zalety
unikalnego Bio-domu, w całości wyprodukowanego z ekologicznych, w pełni wolnych od
toksyn materiałów. Rozmawiano także o zaletach technologii bio-budownictwa i o tym jak
sprawić, by domy zapewniały ich mieszkańcom maksymalny komfort, bezpieczeństwo,
a dodatkowo były energooszczędne i przyjazne środowisku. Przybyli goście na własne
oczy mogli się przekonać o niesamowitych
korzyściach posiadania w domu pompy ciepła, dowiedzieli się także na czym dokładnie
polega rekuperacja oraz dlaczego nieustanny
dopływ świeżego powietrza do domu ma tak
ważne znaczenie dla naszego zdrowia.
Jeżeli i Państwo chcieliby się dowiedzieć czym
jest bio-budownictwo i samemu ocenić rozwiązania zastosowane w Bio-domu, jesteśmy
do Państwa dyspozycji! Zapraszamy na Drzwi
Otwarte do naszego domu wzorcowego w Sadach koło Poznania (ul. Jagodowa 11):
11-12 października, w godz. 11.00-16.00
25-26 października, w godz. 11.00-16.00
22-23 listopada, w godz. 11.00-16.00
Z przyjemnością poświęcimy Państwu czas
i opowiemy o wszystkich zaletach posiadania
domu Schwabenhaus. Więcej informacji mogą
znaleźć Państwo również na naszej stronie internetowej www.schwabenhaus.pl.

Bio-budownictwo to technologia budownictwa, której synonimem są słowa: energooszczędność, naturalność i zdrowie. Odpowiednia
obróbka surowca, trwałość poszczególnych
materiałów budowlanych, zastosowanie technologii pozwalających na oszczędność energii, a także neutralny wpływ na środowisko są
jej głównymi cechami. Produktem końcowym
bio-budownictwa jest Bio-dom – wyjątkowy,
energooszczędny dom, zdrowy zarówno dla
otaczającego środowiska jak i jego mieszkańców. Taki jest każdy dom wyprodukowany
przez firmę Schwabenhaus!

Porady na jesień
Październik to najlepszy termin sadzenia roślin na żywopłoty
formowane, jak i osłony przeciwwietrzne. Reguła ta dotyczy roślin zrzucających liście na zimę. Żywopłoty z roślin wiecznie zielonych, zwłaszcza iglastych, najlepiej sadzić pod koniec kwietnia lub
we wrześniu. Pod koniec miesiąca rozpoczynamy sadzenie krzewów liściastych „z gołym korzeniem”. Możemy posadzić nowe róże
oraz krzewy liściaste pamiętając o ich przycięciu, obfitym podlaniu oraz wyściółkowaniu podłoża.
Cebule wszystkich kwitnących na wiosnę roślin ozdobnych
powinny być w tym miesiącu posadzone w ogrodzie. Należą do
nich krokusy, szafirki, narcyzy, przebiśniegi, cebulice. Dobierając
odpowiednio gatunki i odmiany tulipanów można uzyskać spektrum kwitnienia od marca do maja.
Można sadzić do gruntu wiele bylin zwłaszcza kwitnących
wiosną i latem. Przystępujemy również do dzielenia odpornych
bylin – astrów jesiennych, bergenii, tawułki, rudbekii, pełników,
floksów, chabrów. Po obfitym podlaniu posadzonych roślin, glebę wokół nich przykrywamy warstwą odkwaszonego torfu lub
kompostu. Sadzimy również dobrze ukorzenione w pojemnikach
astry i chryzantemy.
Jesień jest również optymalnym terminem sadzenia większości traw. Jedynie trawę pampasową należy sadzić bezwzględnie
wiosną. Aby trawnik dobrze przezimował ostatni raz kosimy go
w połowie października. Niszczymy przy okazji chwasty znajdujące się na nim oraz starannie wygrabiamy zalegające liście.
W październiku dojrzewają najważniejsze odmiany jabłoni i grusz. Zrywajmy je ostrożnie, aby nie poobijać. Tylko owoce
zdrowe i nieuszkodzone nadają się do przechowywania. Spady
oraz owoce uszkodzone nadają się do przerobu. Pod koniec miesiąca pozostają do zbioru pigwy i orzechy. Po zbiorach zasilamy
rośliny kompostem i ściółkujemy kręgi pod drzewami. Pod koniec
miesiąca, gdy opadną liście, przystępujemy do sadzenia drzew
z odkrytym korzeniem. Sadzimy wówczas młode drzewa jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni. Jest to również optymalny okres
dla porzeczek, agrestu, malin. Gatunki wrażliwe jak brzoskwinie,
morele, pigwy, orzechy włoskie, winorośl lepiej sadzić na wiosnę.
W ogrodzie skalnym staramy się, aby zimozielone byliny nie
zostały przykryte nawiewanymi liśćmi. Liście, szczególnie mokre,
są dla nich niebezpieczne powodując ich gnicie. Usuwając liście
pamiętamy o odchwaszczaniu. Zamarznięta żółtlica drobnokwiatowa jest równie niebezpieczna dla roślin zimozielonych jak nawiane liście.
Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego
„Ogród Marzeń” przy ul. Kirkora 2 (za stacją BP)
w Swarzędzu k. Poznania
Pon.-Sob. 8:00 – 20:00
Niedziela 9:00 – 17:00

www.ogrod-marzen.pl
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Chcemy robić
festiwal dla
Wielkopolan
Z Łukaszem Kuropaczewskim, dyrektorem
artystycznym festiwalu Akademia Gitary,
rozmawia Marek Zaradniak

Akademia Gitary ma już siedem lat. Czy oznacza to, że już
okrzepła?
Pewnie przyzwyczailiśmy się już do pewnych sytuacji. Uczymy się co roku i staramy by kolejna edycja była jeszcze lepsza, ale
trudno powiedzieć w przypadku imprez kulturalnych, związanych
ze sztuką, a staramy się, żeby to była sztuka na najwyższym poziomie, że coś okrzepło, bo ekscytacja towarzysząca tego typu imprezom jest wielka. Kończy się jedna, i jak powiedział dyrektor Marcin
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Poprawski podczas ostatniego koncertu festiwalowego, w nadchodzącym tygodniu planujemy już kolejną.
Powiedział Pan, że uczycie się. Czego nauczyliście się w tym
roku?
Co roku zbieramy doświadczenia, jaki rodzaj koncertów publiczności podoba się najbardziej, czego potrzebuje, jakie pomysły już takie ściśle organizacyjne i artystyczne sprawdzają się,
a jakie nie. To są takie rzeczy od kuchni. Natomiast ja ze strony

artystycznej mogę powiedzieć, że niesamowite wrażenie na publiczności wywarł koncert
Arianny Savall, troszkę się obawiałem, ponieważ jest to taka grupa muzyków wyrafinowanych, ale okazało się, że to właśnie absolutnie
ludzi porusza. To dla mnie bardzo ważny sygnał, że takiej muzyki nie powinno zabraknąć w przyszłych edycjach festiwalu, a nawet
może powinno być jej więcej. W poprzednich edycjach zauważyliśmy, że fantastycznie
„sprzedają się” koncerty kameralne, tam gdzie
w jednym miejscu więcej się dzieje. Przykładem mogą być koncerty flamenco, gdzie jest
śpiewak i tancerz, i perkusista i gitarzysta, albo
nawet dwóch gitarzystów. Powinniśmy pokazywać szczególnie na
wakacyjnym festiwalu to czego ludzie oczekują. Czyli poza propozycjami bardzo klasycznymi, poważnymi, ciężkiego kalibru, powinny
się pojawiać koncerty lżejsze na
przykładjak flamenco.
Arianna Savall, Avi Avital czy Vicente Amigo to nazwiska znaczące. Jaka jest w takim razie
aktualnie pozycja Akademii
Gitary wśród innych festiwali
w Europie, a może i na świecie?
Przecież Avi Avital to Deutsche
Grammophon, a Arianna Savall
to ECM.
Staramy się, aby było coraz
więcej artystów z pierwszej ligi.
Natomiast na temat porównania
festiwalu jest mi trudno mówić,
ponieważ nie znam drugiego takiego, który byłby skonstruowany
tak jak nasz. Są inne festiwale gitarowe, ale one są takie stricte gitarowe, gdzie odbywa się siedem koncertów w ciągu siedmiu dni,
występują znani gitarzyści, ale rzadko jest tam muzyka kameralna. A już na bardzo niewielu pojawiają się koncerty symfoniczne.
Nasz jest festiwalem muzycznym z gitarą w roli głównej. Mogę
nieskromnie powiedzieć, że to naprawdę bardzo znaczący i bardzo znany festiwal w Europie. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają są
zszokowani jego zasięgiem, ilością koncertów i sądząc choćby po

ilości ofert jakie otrzymuję
od różnych gitarzystów i zespołów, które wysyłają swoje
nagrania czy press kity, żeby
wystąpić w Poznaniu, mogę
wnioskować, że jest bardzo
znaczący i jest to nobilitujące miejsce.
Jaka jest w takim razie kolejka czekających?
Powiem szczerze, dostałem przez ostatnie lata
około dwieście ofert, a wybraliśmy z nich może dwie
pozycje. Nie lubię na podstawie kartki papieru, nagrania gdzieś tam ze studia
czy ze zdjęć wybierać artystów. Muszę sam ich usłyszeć i przekonać się, że to
autentycznie coś fantastycznego. Kiedy dwa lata temu
usłyszałem Arianne Savall
i jej wielkiego ojca Jordiego
Savalla wiedziałem, że to
jest coś co bym chciał, aby
w Poznaniu zaistniało. Tak
samo Vicente Amigo, którego słyszałem kilka lat temu
w Almerii w Hiszpanii. Marzyło mi się żeby go tu ściągnąć, ale najpierw chciałem
pokazać wszystkich największych gitarzystów klasycznych. Wszyscy tu byli
poza Johnem Brimem i Johnem Williamsem, którzy są
na emeryturze i nie grają
już koncertów. Teraz sięgamy po gitarzystów flamenco, a może za dwa, trzy lata będziemy sięgać po gitarzystów jazzowych czy ludowych. Zobaczymy.
Około 50 zdarzeń, 40 lokalizacji, 20 miast to ogrom. Jaki jest
sztab ludzi, którzy przygotowują festiwal. Wiem, że wielu
z nich to wolontariusze.
Są wolontariusze, ale są też osoby, które pracują na stałe. To
olbrzymia machina i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim
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wrażeniem tego jak ci ludzie pracują i nie jestem w stanie wymienić wszystkich. To fantastyczni młodzi pasjonaci. Pracowici,
sumienni, dokładni. Wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają są pod
wielkim ich wrażeniem i wypowiadają się w jak najlepszy sposób.
Co roku pojawiają się nowe miasta. W tym roku był na przykład Szczecin. Jaka jest kolejka miast chcących organizować
z Wami koncerty? W zeszłym roku o Szczecinie nie mówiliśmy.
Dyrektor Marcin Poprawski wspominał raczej o rozwijaniu festiwalu na południe Polski.
Myślę, że festiwal nie stanie się ogólnopolskim. Jesteśmy dumnymi Wielkopolanami. Kochamy ten region Polski. Jesteśmy z nim
związani i chcemy robić coś dla ludzi stąd. Koncert szczeciński,
zresztą wielkiego wirtuoza Aniello Desiderio,
towarzyszył festiwalowi. Byliśmy jego współorganizatorami. W ciągu
roku w Poznaniu odbyło
się wiele koncertów pod
patronatem Akademii Gitary, jak Akademia Gitary
poleca, co nie znaczy, że
jesteśmy ich organizatorem. Chcemy robić festiwal wielkopolski, dla
Wielkopolan i w wielkopolskich miastach, miasteczkach i może kiedyś
wsiach. W tym roku zorganizowaliśmy Akademię Gitary Kids poświęconą dzieciom. To miało
tak niesamowicie dobry
odbiór, że wiele miast
i działaczy kultury zgłosiło się, aby Akademia
Gitary właśnie z tym pomysłem zagościła w ich
mieście. To niezwykle
istotne, aby wejść do
tych placówek edukacyjnych w różnych miejscowościach i zarazić miłością do gitary, zarazić
miłością do sztuki, bo
są to nie tylko koncerty dla dzieci, ale i ciekawe warsztaty plastyczne. Powiązane z muzyką,
z gitarą, rozwijają wyobraźnię u dzieci. W ten
sposób będziemy kształcić kolejną rzeszę odbiorców, którzy mam nadzieję, będą przychodzić na
nasze koncerty, a może dzieciaki będą chciały uczyć się grać na
gitarze, pójdą do szkoły muzycznej, kontynuować edukację muzyczną. Jest wiele miast, które chciałoby gościć Akademię Gitary
u siebie i to nas bardzo cieszy. Natomiast jest kilku stałych partnerów jak Czarnków, miejsce zupełnie magiczne dla mnie przede
wszystkim ze względu na dyrektora Pertka, który jest człowiekiem
nietuzinkowym. Podobnie było zawsze w Pniewach. Niesamowity
jest Konin, niezwykłe jest Gniezno. Fantastyczna jest Dobrzyca. Naprawdę miejscowości w Wielkopolsce, z którymi współpracuje się
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rewelacyjnie jest bardzo wiele i będziemy dbać o relacje, bo chcemy tam gościć co roku.
Był jak co roku happening gitarowy na Starym Rynku. Tym
razem nie było żadnego znaczącego polskiego gitarzysty jazzowego. Prowadziła go Z-Star, podczas gdy w poprzednich
latach byli tu Krzysztof Ścierański czy nieżyjący już Jarosław
Śmietana. Należało się w tym roku spodziewać Marka Napiórkowskiego.
To prawda. Marek Napiórkowski jest na pewno kolejny na
liście gitarzystów, którzy powinni się u nas pojawić i zapewne
się pojawi. Trzeba przyznać, że publiczność kocha wokalistów.
Zawsze to wokalista rzuca się w oczy i uszy jako pierwszy. Gdy
rozmawiamy o zespołach
rockowych, jazzowych czy
popowych każdy wie kto
jest wokalistą, rzadko kto
wie kto gra na bębnach.
Happening to chyba najszersze wyjście Akademii
Gitary naprzeciw oczekiwaniom. Chcemy dotrzeć
do wszystkich. Do każdego przechodnia na Starym
Rynku. Zatrzymać go na
chwilę, aby z nami poprzebywał. Zagrał, posłuchał,
pośpiewał. Stąd pomysł,
aby wziąć Z-Star, która
świetnie śpiewa pięknym,
czarnym, prawie męskim
głosem o niezwykłej barwie. Chcieliśmy w tym roku
pokazać wokalistkę tym
bardziej, że utwór Iggy’ego Popa „Passenger” to piosenka i było dla nas istotne, aby ktoś to zaśpiewał
w świetny sposób. I ona
akurat była jednym z gości naszego festiwalu i wydawało się naturalne, że jeśli się zgodzi to powinna
wziąć udział w tym happeningu i tak się stało. Myślę,
że było bardzo przyjemnie,
ale nie ukrywam, że możemy w przyszłym roku znowu wrócić do gitarzysty.
W takim razie jakie plany
na przyszły rok?
W głowie mam ułożony
praktycznie cały program.
Natomiast nie jest to jeszcze moment aby o tym mówić. Mogę tylko powiedzieć,
że na pewno pojawi się ktoś z kręgu Arianny Savall i muzyki, którą
ona prezentowała, bo ludzie tego chcą, kochają to. Myślę, że znowu zaproponujemy flamenco i że program inauguracji będzie zdecydowanie łatwiejszy w odbiorze. Staramy się to miksować. W zeszłym roku był Piazzolla. W tym roku było coś poważniejszego. Za
rok znowu lżej, i tak na zmianę. Przypomnę, że dwa lata temu był
Krzysztof Meyer. Mogę tylko zdradzić, że koncert będzie nawiązywał do znanych, rockowych piosenek.
fot. Agata Ożarowska-Nowicka

Piękny, stylowy, drewniany dom,
o powierzchni 360 m² na działce budowlanej o powierzchni 771,00 m², w najbliższej okolicy Zakopanego, który de facto
składa się z dwóch odrębnych nieruchomości. Istnieje też możliwość podzielenia budynku na cztery samodzielne
apartamenty.
Położony w doskonałej lokalizacji. Dogodny dojazd do głównej drogi
prowadzącej do Zakopanego i Krakowa, również do Bukowiny i na Słowację
przez Łysą Polanę. Zbudowany w wysokim standardzie z najwyższej jakości
materiałów, drewniano-murowany. Budynek składa się z 3 kondygnacji i posiada 2 odrębne wejścia, 2 klatki schodowe,
2 łazienki, 2 kuchnie – w jednej mieści się
stylowy piec kaflowy, 10 pokoi, w dolnym salonie otwarty kominek, trzy piwnice (w dwóch piece). Na podłogach atrakcyjna drewniana mozaika parkietowa.
Powierzchnia domu wynosi 360 m²,
w tym 70 m² do wykończenia (wprawione okna, częściowo zgromadzony materiał) oraz 20 m² strychu. Ogrzewanie na
olej opałowy piecem marki Viessmann
(3 zbiorniki na paliwo po 1000 l) oraz piecem na ekogroszek. Istnieje również możliwość podłączenia do geotermii!
Pięć lat temu zostało wykonane
nowe pokrycie dachowe gontem podwójnym impregnowanym. Na dachu
znajduje się instalacja odgromowa oraz
drabinki śniegowe.
Budynek posiada wszystkie instalacje,
w tym: elektryczną, wod.-kan., c.o. oraz
RTV/SAT/INTERNET. Doskonale nadaje
się choćby pod wynajem apartamentów.
Działka uzbrojona: woda z wodociągu (oraz studnia używana tylko do podlewania ogrodu), kanalizacja (dodatkowo
szambo wybrane, nieużywane od 13 lat),
przyłącze elektryczne kablowe ziemne, linia telefoniczna, ogrodzenie, starodrzew
i drzewa owocowe, wolnostojący garaż
na jedno auto.
Miejsce zaciszne i spokojne. Halny łagodniejszy niż w Zakopanem.
W pobliżu przystanek PKP, bus, sklepy, wyciągi narciarskie.
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Bartosz Królczyk

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny

Znaczenie budownictwa
pasywnego w rozwoju
gospodarczym regionu
Co to jest
budownictwo
pasywne?

Wymogi Unii Europejskiej

Szkoły, szpitale,
Inwestycje w budynki w standardzie pasywbiura, kościoły, sklenym są narzędziem służącym realizacji głównych
py, czy hale przemycelów strategicznych Unii Europejskiej. Budowa
słowe – wszystkie te
Budynki w standardzie pasywnym łączą w sotzw. nisko-węglowej gospodarki, w Polsce mylobiekty mogą być bubie niespotykany komfort i bardzo niskie ponad
nie nazywanej gospodarką niskoemisyjną, to jeddowane w standarośmiokrotnie mniejsze zużycie energii służącej do
na z podstaw Strategii Europa 2020 realizowanej
dzie pasywnym. Zasaogrzewania i chłodzenia, niż budynki budowane
obecnie na naszym kontynencie. Strategia ta nosi
dy pozostają te same
w sposób tradycyjny! Takie rezultaty są możliwe
podtytuł: „Strategia na rzecz inteligentnego i zrówjak w domach mieszdzięki:
noważonego rozwoju”. Mając na uwadze wyzwania
kalnych, a korzyści pły• precyzyjnemu projektowi wykonanemu
wynikające z rosnącego uzależnienia od importu
nące ze stosowania
zgodnie z zasadami standardu,
energii i ograniczonych zasobów energetycznych,
standardu pasywnego
• zastosowaniu lepszej izolacji termicznej,
a także konieczności ograniczenia zmian klimatu
mogą być jeszcze więk• wysokiej jakości wykonania zapewniającej
i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, główsze. Inwestycje w buszczelność powietrzną budynku,
nym jej celem jest osiągnięcie „efektywnej enerdynki użyteczności pu• użyciu wysokiej klasy okien i drzwi,
getycznie Europy”. Cel ten Europa ma osiągnąć
blicznej w standardzie
• użyciu wentylacji z odzyskiem ciepła.
między innymi poprzez korzystanie z potencjału
pasywnym, zarówno
Dzięki wymogowi weryfikacji przez zewnętrzpłynącego z oszczędności energii uzyskiwanych
te nowo budowane jak
nych ekspertów, budynki pasywne dają inwestow budownictwie.
i te istniejące, poddarowi gwarancję wyższej klasy jakości wykonania.
Aby realizować Strategię Europa 2020 wdrawane głębokiej termoBudynki pasywne mogą mieć dowolny wygląd
żane są dyrektywy unijne, które następnie implemodernizacji, powinny
i mogą być wykonane w niemal każdej technolomentowane są w krajach członkowskich poprzez
być częścią niskoemigii, świetnie wpisując się w otoczenie tradycyjnego
wprowadzanie w życie ustaw. Taką właśnie dyreksyjnej strategii każdebudownictwa. Choć budynki w standardzie pasywtywą jest Dyrektywa w sprawie charakterystyki energo regionu. Niewielka
nym muszą spełniać bardzo wysokie standardy jegetycznej budynków 2010/31/UE. Wymaga ona od
ilość energii wymagaśli chodzi o zużycie energii, projektanci mają znaczczłonków by do dnia 31 grudnia 2020 roku wszystna przez budynki paną swobodę w wyborze sposobu jego osiągnięcia.
kie nowe budynki były budynkami o niemal zerosywne powoduje, że
wym zużyciu energii oraz po dniu 31 grudnia 2018
ekonomiczne wykoroku nowe budynki zajmowane przez władze purzystanie mikro instalabliczne oraz będące ich własnością były budynkacji energii odnawialnej
staje się realne. Efektywność energetyczna budynków pasywnych mi o niemal zerowym zużyciu energii.
Budynki „o niemal zerowym zużyciu energii” będą budynkasprawia, że instalacje np. panele fotowoltaiczne, zajmują znacznie
mniejszą powierzchnię a przez to mogą być wykorzystane rów- mi pasywnymi, wykorzystującymi dodatkowo mikro-źródła enernież w warunkach gęstej zabudowy miejskiej na dachach i fasa- gii odnawialnej.
Na szczęście, Unia Europejska nakładając na kraje członkowdach budynków. Dzięki budownictwu pasywnemu możliwe jest
więc ograniczenie zużycia wszystkich rodzajów energii jak rów- skie nowe wymagania, przeznaczyła na ten cel niemałe środki.
nież lepsze wykorzystywanie tej ze źródeł odnawialnych co pro- W nowym rozdaniu finansowym na lata 2014-2020 duża część
wadzi do zmniejszenia uzależnienia regionu i kraju od dostaw priorytetów konkursowych dotyczy właśnie poprawy efektywnoz krajów takich jak Rosja. Dodatkowo, mniejsze jej zużycie oraz ści energetycznej budynków i wykorzystania w nich odnawialnych
zwiększone wykorzystanie źródeł odnawialnych wspiera rozwój źródeł energii. Dzięki temu, stawiając na budownictwo pasywne,
techniczny, a także tworzy szanse na nowe, lokalne, dobrze płat- nasz region może unowocześnić infrastrukturę finansując projekne miejsca pracy zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm za- ty z pieniędzy unijnych.
równo na obszarach miejskich jak i wiejskich.
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Artykuł współfinansowany przez:

Budynki pasywne…

jak grzyby po deszczu…
Rozpoznając korzyści płynące z budownictwa pasywnego oraz możliwości
skorzystania z istniejących do roku 2020
środków unijnych na inwestycje blisko zero-energetyczne i zero-energetyczne oraz
wymogi płynące z unijnych dyrektyw m.in.
Dyrektywy dot. efektywności energetycznej
2012/27/UE coraz więcej gmin w Polsce planuje lub już buduje nowe obiekty użyteczności publicznej.
Są w naszym kraju gminy – liderzy takie jak gmina Słomniki pod Krakowem, któ-

To kolejny obiekt pasywny powstający
w gminie pod Krakowem. Autorem projektu
jest biuro Architektura Pasywna z Krakowa.

wiele „pierwszych” w Polsce budynków
pasywnych:
• pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa w Słomnikach (będąca pierwszym obiektem użyteczności publicznej w tym standardzie w Polsce) ,
• pierwszy w Polsce budynek biurowo-produkcyjny zero-energetyczny w Kotowie pod Krakowem
• pierwszy, stosujący zasady budownictwa pasywnego, kościół na Równi Szaflarskiej koło Nowego Targu.
Ponadto, nowe budynki pasywne coraz częściej wykorzystują technologie
tzw. budownictwa zielonego. Stosuje się
w nich często tzw. zielone dachy, wykorzystuje wodę deszczową, a jako materiały budowlane używa naturalne surowce
lokalne. Przykładem takiego budynku jest
Centrum Dydaktyczno-Rehabilitacyjne dla
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Bażanowicach. Obiekt ten wykonany jest ze
słomy i gliny. Będą w nim przeprowadzane badania dotyczące wpływu naturalnych
materiałów budowlanych na rekonwalescencje i leczenie osób chorych.
Jeszcze większym wyzwaniem niż
nowo budowane obiekty użyteczności
publicznej są budynki, które powstały
w przeszłości. Dyrektywy i obowiązujące
już w Polsce przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków nakazują znaczne ograniczenie zużycia energii
w obiektach już istniejących. Przeprowadzenie termomodernizacji i doprowadzenie budynku do standardu pasywnego jest możliwe ale trudniejsze i wiąże się
z wyższymi kosztami. Przykładem takiego projektu jest chociażby budynek Laboratorium Edukacyjno – Badawczego

Ekozofia – Centrum DydaktycznoRehabilitacyjne dla Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Bażanowicach. Pierwszy
w Polsce pasywny obiekt użyteczności
publicznej ze słomy i gliny. Autor:
Architektura Pasywna z Krakowa
rej władze postanowiły już w 2010 roku, że
wszystkie budynki użyteczności publicznej, od tej pory, budowane będą w standardzie pasywnym.
• Małopolska jako region jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o inwestycje w obiekty pasywne w Polsce. To tu powstało i nadal powstaje

Hala sportowa w Turku. Pierwszy
pasywny samorządowy obiekt
użyteczności publicznej powstający
w Wielkopolsce.

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze AGH
Odnawialnych Źródeł i Poszanowania
Energii w Miękini przed i po głębokiej
termomodernizacji. Zastosowano w niej
zasady i materiały stosowane przy
budowie obiektów pasywnych.
AGH Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. Tylko poniżej 1%
budynków, w których mieszkamy i pracujemy to obiekty nowo powstałe, a cała
reszta to obiekty już istniejące. Stąd, znaczenie projektów termomodernizacyjnych w poprawie efektywności energetycznej infrastruktury naszego regionu
i kraju jest większe niż znaczenie budowy
obiektów nowych.
Jest bardzo ważne aby pasywne budynki użyteczności publicznej powstawały również w Wielkopolsce. Samorząd ma
tu szczególną rolę w propagowaniu technologii o najwyższym standardzie efektywności energetycznej wśród mieszkańców
regionu. Wzorem Małopolski w Wielkopolsce powinny powstawać obiekty, które
oszczędzają energię i pieniądze, są wygodne i zdrowe oraz chronią środowisko i klimat. Mamy już pierwsze przykłady tego
rodzaju obiektów powstających w naszym
regionie. Otwarty w tym roku obiekt CzyToGruszka w Poznaniu, czy nowo budowana hala sportowa w Turku to pierwsze jaskółki, które czynią wiosnę.
Bartosz Królczyk
Prezes Stowarzyszenia
Wielkopolski Dom Pasywny
Artykuł współfinansowany przez:
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Barwy tlenu

...o wodzie jako
najważniejszym związku tlenu
Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskie- zarówno teoretycznych i praktycznych, obejmujących układy biogo i Zygmunta Wróblewskiego oraz Kapituła Medalu Sapient Sat logiczne i biomedyczne. W tym obszarze tematycznym Oxygenalia
pod patronatem rektorów uniwersytetów poznańskich: im. Ada- obejmować będą zakres anestezjologii, intensywnej terapii, chima Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przy- rurgii, pulmonologii i innych specjalności. Przedstawiony zostarodniczego, Politechniki Poznańskiej, ale też Uniwersynie zrównoważony bilans wody pozwalający na utrzymanie
tetu Jagiellońskiego i Wileńskiego organizuje po raz
organizmu w dobrej kondycji oraz zaburzenia tej równodrugi Międzynarodową Konferencję Naukową –
wagi prowadzące do ciężkich schorzeń, często pod poOxygenalia 2014 pokazującą kluczową rolę tlenu
stacią niewydolności wielonarządowej. Dzięki rozwoi jego związków w naukach przyrodniczych, mejowi technologii i aparatury medycznej możliwe jest
dycynie i przemyśle. To ważne, interdyscyplinarne
monitorowanie właściwej gospodarki wodnej ustrowydarzenie naukowe z udziałem wybitnych polju człowieka, co pozwala leczyć przewlekle choroby
skich i zagranicznych naukowców odbywać się bęi odpowiednio zareagować w stanie nagłego zagrodzie w dniach od 7 do 8 listopada w Collegium Biożenia życia. Omawiane będą zagadnienia pokazujące
logicum Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Podczas
możliwość kontrolowania i utrzymywania właściwego
konferencji w roli prelegentów wystąpią wybitni i uznapoziomu wody w organizmie m.in. dzięki urządzeniom do
ni na arenie międzynarodowej uczeni, m.in. profesorowie:
ciągłej hemofiltracji oraz hemodializy, pozaustrojowej oksygenaAndrzej Mackiewicz, Robert H. Bartlett, Michael Giersig, Tomasz cji i eliminacji dwutlenku węgla.
Guzik, Maria Siemionow i Tadeusz Maliński.
Tegoroczna konferencja pod hasłem „Woda cząsteczką życia” Serdecznie zapraszamy! Udział w konferencji jest bezpłatny,
podzielona została na trzy
a szczegółowy jej plan znajduje się na stronie internerównoległe sesje: fizyko-chetowej: www.oxygenalia.pl.
prof. Tadeusz Maliński: Sukces każdej konmiczną, biologiczno-środoferencji naukowej jest uwarunkowany poziowiskową i medyczną. PrzedPodczas ceremonii otwarcia konferencji odbędzie
mem naukowym jej uczestników, a zwłaszcza
stawione będą wyniki badań
się wręczenie tegorocznym laureatom medali SAPIENTI
wykładowców. Oxygenalia stają się atrakcyjwykazujące kluczową rolę
ną konferencją na poziomie światowym, fo- SAT, przyznanych przez Kapitułę Stowarzyszenia im. Jęwody, jako najważniejszego rum gromadzącym wybitnych uczonych drzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta
związku tlenu, odnoszące się z medycyny chemii i biologii, którzy mogą Wróblewskiego.
do jej specyficznych właści- nie tylko zaprezentować przegląd literatury
Integralną częścią konferencji Oxygenalia jest uroczywości fizykochemicznych i te- naukowej dotyczącej ratowania ludzkiego ży- sty koncert pod tytułem „The Colours of Oxygen“, który odmatyki związanej z analityką, cia, ale przede wszystkim wyniki badań wła- będzię się w Auli UAM. Wystąpią: Krzysztof Kiljański, Jacek
jakością zdrowotną i uzdat- snych na najwyższym światowym poziomie. Kortus, Wiesław Prządka, Krzysztof Meisinger, Rafał Karanianiem wody. W programie
siewicz, Jakub Olejnik oraz Chór Poznańskich Słowików.
konferencji dyskutowane
Efekt wzmocnią popisy taneczne
będą zagadnienia obejmujące jej specyficzną prof. Maria Siemionow: To wyjątkowa okazja do w wykonaniu szkoły tańca Oskar
rolę w procesach utlenienia i redukcji, katalitycz- dyskusji nad interdyscyplinarną rolą tlenu i jego Dance mistrza tanga Grzegorza
nych, aktywacji układów heterogenicznych oraz związków w naszym życiu. Biorąc pod uwagę Kałmuczaka oraz wielokrotnych
w relacji do nanomateriałów. Woda jest źródłem wodę, jako najważniejszy związek tlenu, oraz włą- mistrzów Polski w dziesięciu tańenergii i zmian klimatycznych. Wiążą się z nią czając jej biologiczne, środowiskowe, chemicz- cach towarzyskich – Marii Sielickiej
różnorodne aspekty ekologiczne, remediacja ne i medyczne właściwości, Oxygenalia pokazują i Mateusza Śmikiela
środowiska naturalnego, jednoelektrodowe pro- kluczowe znaczenie tej najważniejszej cząsteczki Bilety na www.bilety24.pl; CIM
cesy. Rola wody jako cząsteczki życia pokazana życia. Uczestnicy Oxygenaliów 2014 będą mogli i w Auli UAM.
zostanie w ramach szeroko zakrojonych badań spotkać się z ekspertami w dziedzinach z zakresu zaawansowanej fizykochemii, biologii molekularnej, nanotechnologii i ekohydrologii, którzy
wymienią swoje doświadczenia z ekspertami nauk
medycznych reprezentowanych przez anestezjologów, pulmonologów, chirurgów, immunologów
i onkologów. Prelegenci przybywający do Poznania z różnych stron świata są wybitnymi i uznanymi ekspertami w tych dziedzinach. Jeśli chcesz dowiedzieć się Dlaczego Życie Trwa, dołącz do nas
podczas Oxygenaliów 2014.
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Politechnika Poznańska dla lotnictwa

Rozwijaj z nami skrzydła

CENTRUM KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Dyrektor dr inż. Agnieszka Wróblewska
Telefon kontaktowy: +48 784 698 595

Nazywa Pan siebie designerem. Co to znaczy
w Pana przypadku?
To sposób myślenia, podchodzenia do
pewnych problemów, znajdywanie ich i rozwiązywanie. To rodzaj clue, które posiada formę, materialną lub niematerialną.
Czego najczęściej dotyczą realizowane
przez Pana projekty?
Aktualnie najczęściej są związane ze sferą
artystyczną, choć wcześniej dotyczyły głównie rozwiązań funkcjonalnych. Zaprojektowałem system udzielania pierwszej pomocy na
stokach narciarskich, a historia z tym związana była taka, że moja
dziewczyna złamała rękę na stoku, zapadał zmrok, ludzi w pobliżu było niewielu i w dodatku nie mieliśmy telefonu. Cała sytuacja
działa się w Czechach, więc doszedł brak możliwości skontaktowania się na skutek bariery językowej. W punkcie medycznym znajdującym się na dole nie było nikogo i zanim znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu, minęło parę godzin...
W projekcie założyłem, że co sześćset metrów powinno znajdować się miejsce z apteczką rozsuwaną w górę i w dół, w zależności od wysokości pokrywy śnieżnej, a ponieważ każdego dnia
ktoś zagląda na stoki, więc może regulować jej wysokość. W momencie gdy ktoś by z niej skorzystał, do centrali wysłany byłby sygnał, który jednocześnie informowałby odpowiednie służby o tym,
że na przykład na tysięcznym metrze jest osoba ranna i wówczas
pomoc medyczna trafi do poszkodowanego. W apteczce umieszczony byłby telefon z podziałką na cztery podstawowe języki, poszkodowany wcisnąłby odpowiedni przycisk i mógłby rozmawiać
z osobą operującą jego językiem. Oczywiście poza telefonem
byłyby tam też inne niezbędne rzeczy, jak bandaże, gazy, koce
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termiczne, które pozwalają na udzielenie pierwszej pomocy do
momentu przybycia profesjonalistów, co z reguły zajmuje około
piętnaście minut. Dotąd projekt nie został wprowadzony w życie,
przypuszczam, że byłby to proces długotrwały, wiążący się z konkretnymi operacjami, choćby uzyskaniem patentów, ze stworzeniem zaplecza inżynierskiego.
Może warto dać sygnał na przykład politechnice...
Oczywiście. Myślę, że zaangażowanie osób mających do czynienia z techniką i znających się na niej, oferujących szersze spojrzenie na dany problem byłby strzałem w dziesiątkę.
Ten system to Pana pierwsze starcie z rynkiem?
Raczej nie określiłbym tego jako starcia z rynkiem, ponieważ
wykonałem to jako projekt dyplomowy. Zabrakło wdrożenia, chociaż myślę, że świetnie sprawdziłoby się to w praktyce.
Przyznam, że znam Pana od strony artystycznej...
Istotnie, obecnie zajmuję się projektowaniem, często graficznym. Stawiam na przekaz chwytliwy, to jest taki, który zmusi odbiorcę do zainteresowania się danym elementem, a tu najważniejsza jest powłoka zewnętrzna – okładka. Jeśli, mówiąc kolokwialnie,
zewnętrze będzie do bani, nikt nie sięgnie po daną rzecz i tym
samym nie zobaczy wnętrza, które może być bardzo interesujące i wartościowe.
Zajmował się Pan kiedyś projektowaniem marek...
Tak. Jest to dość duży i długi proces. Zaprojektowanie kompletnego CI (Corporate Identity) polega na sformułowaniu odpowiedniej dla danej firmy treści graficznej, która będzie ją charakteryzować, wyróżniać, która przekaże jej ideę, a grafika jest pewnym
sposobem odzwierciedlenia wewnętrznej wartości marki. Nieważne czy spojrzy się na logo, wizytówkę, czy na gazetę lub plakat.
W każdym z tych wypadków musimy widzieć spójność jaką zapewniają konkretne rozwiązania systemowe, które muszą być

proste. Sam projekt zaczyna się od planowania zalążka, dopiero potem dokłada
się kolejne procesy, a agencje reklamowe bazując na narzędziach otrzymanych
od nas uświadamiają otoczeniu, co wyróżnia konkretną markę, ustalają jej pozycję na rynku.
A co z malarstwem?
Cały czas traktuję je raczej jako hobby. Moja technika, mimo że malarska, jednak posiada w sobie też elementy grafiki. Tutaj największą rolę odgrywa wyobraźnia, trzeba otworzyć głowę i myśleć o malarstwie szeroko. Odpowiednio przetworzona fotografia, grafika komputerowa także może nosić znamiona malarstwa. Aby
dojść do jakiegoś efektu trzeba rozpocząć proces. Człowiek, który przykłada monitor do skanera, skanuje z niego jakąś scenę, a później ją maluje, to również proces. Weźmy Picassa, on bardzo dobrze umiał narysować zwykłą szklankę i było to
realistyczne, ale jego późniejsze prace to już efekt jego własnego stylu i doświadczenia. Chyba zawsze trzeba przejść drogę, posiąść pewne umiejętności, warsztat,
co dla mnie było dość żmudne, a później można się tym bawić. Żeby biegać, najpierw trzeba uczyć się chodzić.
O ile wiem, nie jest Panu obce też projektowanie odzieży...
Stworzyłem swoją markę, która funkcjonowała na zasadzie koleżeńskiej. Zabawa, niekoniecznie mająca odzwierciedlenie w sprzedaży, raczej nazwałbym tę fazę
badaniem. Może kiedyś do tego wrócę, jeśli znajdą się zainteresowani, a jest jakiś
łańcuszek ludzi, którzy się tym ze mną zajmowali i z pewnością byliby zadowoleni z kontynuacji. Był to popularny ostatnio street wear, bazowanie na klasycznych
krojach z autorską grafiką.
Projektuje Pan też meble.
Zaprojektowałem linię całkiem ciekawych mebli, a przyznam, że niewiele mo-

ich prac podoba mi się, jednak w stosunku do tych nie mam żadnych negatywnych
odczuć. Każdy człon tej kolekcji jest inspirowany elementem natury, na przykład
krzesło jest inspirowane motylem, wieszaki drzewem skrzyżowanym z porożem jelenia. Dodam, że meble uwiecznili na fotografiach moi koledzy Ewa i Sławek Obst-Bielańczykowie. Często jest tak, że właśnie inspiracja staje się istotniejsza niż sam
produkt. Mam zamiar uzupełnić zbiór mebli o kolejne elementy.
Nudzi się Pan?
Dosyć szybko. Dlatego wybieram różne strefy, i design, i grafikę, i malarstwo,
i trochę mody. Choć dotykanie tych różnych stref jest trochę zwariowane, ale chyba o to mi chodzi.
Ma Pan już własną markę?
Podpisuję prace swoim nazwiskiem i dostrzegam, że im więcej prac tym artysta jest bardziej ceniony i pożądany Kiedyś myślałem odwrotnie, ale myliłem się.
Trzeba po prostu dużo robić, publikować, nie wstydzić się tego. Myślę, że w ten
sposób tworzy się marka designera. Podpis z kolei stanowi często formę loga, co
jest bardzo fajną rzeczą, informującą odbiorcę o twórcy.
Gdzie poza poznańskim Uniwersytetem Artystycznym miał Pan swoje wystawy?
W Poznaniu w „JAGODYstudio” przy ulicy 3 Maja z moim kolegą Noriakim. Prezentowaliśmy moje meble i jego płótna w biało-czarnym otoczeniu. Wydarzeniu
towarzyszyła kobieta pomalowana na czarno i ucharakteryzowany na biało mężczyzna. Chodzili, siadali, pili wino... Byli jakby poza światem zwiedzających. Była też
wystawa w poznańskim klubie „Opcja”, a obecnie planuję wystawę w Bydgoszczy
w klubie jazzowym „Mózg”.
dumin.pl 

Rozmawiał Merkuriusz
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Knedle ze śliwkami
CZAS 1 godz.

Śliwki z kruszonką
na kruchym cieście
CZAS 1 godz. 30 min.
masło
cukier puder
jajko
proszek do pieczenia
mąka
masło (na kruszonkę)
mąka (na kruszonkę)
cukier (na kruszonkę)
przekrojone na ćwiartki
śliwki węgierki
cukier puder do posypania

200 g
200 g
4
1 łyżeczka
250 g
125 g
1 szklanka
0,5 szklanki
800 g

Kruszonka: roztopić masło i wystudzić
je. Wymieszać z mąką i cukrem. Włożyć do
lodówki. Umyć, osuszyć i pokroić na połówki śliwki. Rozgrzać piekarnik do 180⁰C.
Blaszkę posmarować masłem. Ciasto: przez
około 8 minut ucierać mikserem masło
z cukrem pudrem na aksamitną i pulchną
masę. Dodawać po jednym jajku. Porcjami
dodawać mąkę z proszkiem. Zmiksować na
gładką masę. Wylać ciasto do blaszki, położyć na nim śliwki przecięciem do góry i posypać kruszonką. Wstawić do rozgrzanego
piekarnika i piec ok 60 minut. Przestudzone ciasto posypać dla smaku i dekoracji cukrem pudrem.
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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

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 dwie-trzy minuty po wypłynięciu na powierzchnię wody.
Wyjąć łyżką cedzakową. Podawać z cukrem
i bułką tartą zrumienioną z masłem, oprószone cynamonem.

Tradycyjne powidła
śliwkowe
Przygotowanie powideł wymaga cierpliwości i odpowiedniego sprzętu.
CZAS PRZYGOTOWANIA 6 godz.
CZAS OCZEKIWANIA 1 dzień 12 godz.
śliwki węgierki
miedziany rondel
Powidła śliwkowe udają się tylko
z prawdziwych, bardzo dojrzałych węgierek. Ich sekret polega na koncentracji smaku bez dodatku cukru.
Śliwki umyć, osuszyć, usunąć pestki.
Smażyć w miedzianym, szerokim rondlu
mieszając drewnianą łyżką. Po 1-2 godzinach smażenia odstawić do następnego
dnia. Ponownie zagotować, smażyć 1-2
godziny, odstawić. Czynność należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie. Powidła
są gotowe, gdy z łyżki spadają płatami. Nie
opłaca się robić powideł z niewielkiej ilości
śliwek. Z kilograma śliwek wyjdzie ok. 200 g
powideł. Dojrzałe śliwki są bardzo miękkie,
a ich skórka marszczy się przy ogonku.

Więcej przepisów Magdy Gessler znajdziesz na www.smakizycia.pl

„Najwięcej zawsze zależy od ludzi. To przecież my wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy powinniśmy jednakowo uczestniczyć w ich odzyskiwaniu i przetwarzaniu.
Świadomość tej wspólnej odpowiedzialności
budujemy poprzez szeroką działalność edukacyjną oraz promowanie
proekologicznych postaw. Przewodnim motywem naszych działań w
Poznaniu jest nawiązujące do popularnej dziecięcej wyliczanki hasło
„Kocham, lubię, segreguję!”. Kocham – przyrodę,
lubię – nowy system i segreguję odpady.”
Przemysław Gonera,
Dyrektor Biura ZM GOAP

Od 1 stycznia
2015 roku odbiór
i zagospodarowanie odpadów we
wszystkich 22 sektorach Związku
Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przejmą firmy wyłonione w prawomocnie rozstrzygniętym przetargu i będą je prowadzić przez
36 miesięcy.
Związek podpisał umowy z konsorcjum firm FB Serwis S.A.
i Cespa Espaniola na odbiór i zagospodarowanie odpadów
w 4 sektorach:
I Poznań Grunwald,
III Poznań Piątkowo,
VI Poznań Rataje,
VIII Poznań Winogrady.
Obszarowo stanowią one niespełna 4% powierzchni Związku
a mieszka w nich ok. 280 tys. osób, czyli ok. 39% wszystkich mieszkańców Związku.
Związek podpisał także umowy z konsorcjum firm Remondis
Sanitech Poznań, Alkom, PUK Zys, EKO-TOM, Hemar, Ordo, Sita Zachód i VIKOM na obsługę 18 sektorów: II Poznań Jeżyce, IV Poznań Nowe Miasto Północ, V Poznań Nowe Miasto Południe, VII Poznań Morasko-Umultowo-Kiekrz-Strzeszyn, IX Poznań Stare Miasto,
X Poznań Wilda-Dębiec, XI Poznań Spółdzielnia Grunwald, XII Buk,
XIII Oborniki, XV Murowana Goślina – Spółdzielnia, XVI Murowana Goślina – Gmina, XVII Czerwonak-Koziegłowy, XVIII Czerwonak
– Gmina, XIX Swarzędz – Spółdzielnia, XX Swarzędz – gmina, XXI Pobiedziska, XXII Kleszczewo i XXIII Kostrzyn.
Obejmują one prawie 96% obszaru Związku a zamieszkuje
w nich ponad 440 tys. osób.
– Zaoferowane przez wykonawców w przetargu ceny są niższe od
obowiązujących w okresie przejściowym i gwarantują utrzymanie
stawek opłat dla mieszkańców na dotychczasowym poziomie oraz
podjęcie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych, zapewniających

Sprawniej,
taniej i lepiej

gospodarowanie
odpadami komunalnymi
po przetargach

właściwe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Związku Międzygminnego – mówi Przemysław Gonera, Dyrektor Biura ZM GOAP.
Pozytywne skutki działań ZM GOAP, które doprowadziły do
rozstrzygnięcia przetargów i zachowania konkurencji na poznańskim rynku odpadów komunalnych przedstawia wykres.
Zgodnie z podpisanymi umowami obaj wykonawcy zobowiązali się do sprawnego przejęcia
obsługi w sektorach i dostarczenia
mieszkańcom w wyznaczonym
terminie właściwie oznakowanych pojemników oraz opracowania dogodnych harmonogramów
ich odbioru. Przygotowania do tej
wielkiej operacji logistycznej już trwają. Związek przedstawił wykonawcom „mapę drogową” przygotowań, która jest obecnie systematycznie i konsekwentnie realizowana.
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” skupiający Poznań i 8 sąsiednich gmin, osiągnął w minionym roku wszystkie wymagane poziomy odzysku i recyklingu
odpadów. Blisko 95% mieszkańców Związku zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów i prowadzi je należycie. Podejmowane
będą dalsze działania usprawniające funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W gminach podjęto przygotowania do budowy Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, a od lipca br. działają w nich filie PSZOK.
Przewidywane jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Realizacji tych zamierzeń sprzyjać będzie
terminowe wnoszenie przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym roku kolejne terminy płatności przypadają 15 października – za wrzesień i październik oraz
15 grudnia – za listopad i grudzień.

PSZOK – Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284,
Poznań, ul. Wrzesińska 12,
Poznań – składowisko ZZO w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1
FILIE PSZOK
Buk – Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Przemysłowa 10,
Murowana Goślina – Składowisko Odpadów Komunalnych, Białęgi 15,
Oborniki – Baza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lipowa 19
Pobiedziska – Składowisko Odpadów Komunalnych, Borówko
Swarzędz – Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Świerkowa 17,
Rabowice
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W 90 dni
dookoła
Lasów
Państwowych
Już dziewięćdziesiąt lat Lasy Państwowe utrzymują pozycję krajowego lidera
branży gospodarczej, rozwijając się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, certyfikacji drewna, a co najważniejsze,
zaspokajając liczne potrzeby społeczne.
To jedyna taka instytucja która łączy elementy gospodarki leśnej, ochrony przyrody, edukacji przyrodniczo-leśnej i aktywnego udostępniania lasu społeczeństwu.
Jubileusz jest okazją do zaprezentowania
poznaniakom zawodu leśnika, jego trudu włożonego w zachowanie zasobów
leśnych i racjonalnego użytkowania lasu
na przestrzeni pokoleń. To również okazja do promocji regionu, piękna przyrody
i różnych form aktywnego wypoczynku.
promocji drewna, jako surowca odnawialnego i ekologicznego oraz kształtowania postaw proekologicznych wobec
współczesnych problemów wielkopolskich lasów.
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W ramach obchodów Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu przygotowała kampanię pt. „W 90
dni dookoła Lasów Państwowych”. Przez blisko trzy miesiące Poznań tętnił życiem lasu i leśników. „Zielone instalacje”,
festyny, prelekcje czy konkursy prezentowane w mediach
przybliżały poznaniakom ideę tego wydarzenia. Pierwszy,
emitowany na antenie Radia Merkury wymagał wiedzy o lasach przez trzydzieści dni słuchacze mogli wcielić się w leśników, poznając różne tajniki z dziedziny gospodarki leśnej.
Pytania poprzedzone leśnymi opowieściami prezentowane
były o stałej porze, a poprawne odpowiedzi nagradzane
atrakcyjnymi upominkami. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa w Urzędzie Wojewódzkim. Jej główną część stanowił
zbiór map, odzwierciedlających granice lasów w przedwojennej i obecnej Polsce oraz zdjęcia przedstawiające pracę
leśników dawniej i dziś. Wystawa umilała czas oczekującym
w urzędzie, a jednocześnie uczyła historii lasów w regionie.
przystanki tramwajowe zamieniły się w zielone, tętniące życiem
Całkowitym zaskoczeniem dla mieszkańców Poznania były lasu oazy. W zgiełku miasta była to chwila wytchnienia, odpoczynniecodzienne instalacje, które pojawiły się w maju przed Centrum ku i pozytywnej energii.
Kultury Zamek. Żywy zielony billboard oraz kwitnąca para „LoveKulminacją obchodów był „Festyn Lasom Przyjazny”, który
lasów” zachęcały do odkrywania uroków okolicznych terenów przy współpracy Polskiego Towarzystwa Leśnego odbył się na
leśnych. Niecodzienne reklamy wymagały codziennej pielęgna- Dziedzińcu Różanym Centrum Kultury Zamek. Kilkanaście namiocji. Tworzące je rośliny, a wykorzystano aż szesnaście gatunków, tów tematycznych, w których leśnicy przedstawiali zagadnienia
już od lutego ro- z różnych dziedzin leśnych cieszyło się dużym zainteresowaniem.
sły w szklarniach. Leśnicy opowiadali o swojej pracy, a Wielkopolanie mogli się doWśród nich znala- wiedzieć jak rośnie las, kogo można w nim spotkać oraz jakie daje
zły się też te z runa korzyści. Ochotnicy mogli także własnoręcznie zbudować budkę
leśnego. W trakcie lęgową dla ptaków oraz sprawdzić swoje umiejętności w rozpotrwania kampanii znawaniu gatunków drzew czy tropów leśnych. Nie zabrakło takstudenci Wydziału że atrakcji dla miłośników techniki leśnej. Na parkingu przed CenLeśnego Uniwer- trum Kultury Zamek można było oglądać pokazy maszyn leśnych
sytetu Przyrodni- – harwestetów i forwarderów oraz kibicować drwalom podczas
czego zachęcali do pokazowych zawodów z serii Stihl Timbersports. W ramach jubileodwiedzania lasu, uszu leśnicy przez dziewięćdziesiąt dni zachęcali do prowadzenia
a każdy zaintere- zdrowego trybu życia na łonie natury, wskazywali leśne zakątki
sowany otrzymał i uroczyska. Zachęcali również do odwiedzania licznych ośrodków
upominek.
edukacyjnych oraz spacerów po specjalnie przygotowanych dla
„Las. Bliżej dzieci i dorosłych edukacyjnych ścieżkach przyrodniczo-leśnych.
niż myślisz” to haDo końca tego roku na terenie całej Polski nadal organizowane
sło dobrze znane są festyny, wystawy, koncerty, biegi na orientację oraz inne kammieszkańcom Poz- panie społeczne promujące las, dlatego też serdecznie zapraszamy
nania. Akcja ta była do włączania się w obchody dziewięćdziesięciolecia Lasów Pańkolejną, po ciepło stwowych i celebrowania Jubileuszu razem z nami.
przyjętej przez poznaniaków zeszłoMałgorzata Brzostowska
ro c z n e j k a m p a specjalista ds. informacji i komunikacji społecznej
nii, podczas której
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
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Pomysł zbudowania automatycznego kasjera narodził
się w głowie amerykańskiego wynalazcy Georga Simjiana już
w latach 30. XX wieku. Simjian długo pracował nad swoim projektem, aż ostatecznie zarejestrował dwadzieścia patentów
związanych z budową urządzenia o nazwie Bankmatic. Wynalazca zachwycony swym projektem przekonał do wypróbowania go kierownictwo The National City Bank of New York, dzisiejszy Citibank. Wpłatomat był omijany przez klientów banku,
najczęściej używali go gracze wygrywający w kasynach i prostytutki, czyli osoby obawiające się identyfikacji przy składaniu
depozytów. Po pół roku zdemontowano maszynę. Dyrektor
banku oświadczył, że wynalazek nie ma przyszłości, a patenty
trafiły do bankowego sejfu.
W Polsce wpłatomaty rozpowszechnił właśnie Citybank,
uważany za lidera we wprowadzaniu nowoczesnej bankowości elektronicznej.
Powstanie współczesnego bankomatu nie byłoby możliwe bez pojawienia się pierwszych nowoczesnych kart
płatniczych...
Do koncepcji bankomatu wrócił w latach 60. XX wieku
John Shepherd-Barron. To właśnie on opracował prototyp
urządzenia działającego na karty z paskiem magnetycznym.
Z pomysłem udał się do szefa londyńskiego Berclays Bank. Po
trwającej półtorej minuty prezentacji bankier oświadczył: „Jeśli
potrafi pan zrobić urządzenie, o jakim pan mówi, kupię je natychmiast”. I tak się stało. 27 czerwca 1967 roku w londyńskim
Barclays Bank stanął pierwszy nowoczesny bankomat. Tym razem przypadł klientom do gustu i cieszył się wielkim zainteresowaniem. A i bankierzy szybko dostrzegli zapotrzebowanie
na tego typu urządzenie, bo zaledwie dwa lata po europejskiej premierze bankomatu, 3 września 1969 roku w Nowym
Jorku w Chemical Bank uruchomiono pierwszy bankomat za
oceanem. Pomysłodawcą amerykańskiego bankomatu był wiceprezes do spraw nowych produktów w firmie Docutel, Don
Wetzel. Za jego namową elektryk George Chastain oraz inżynier mechanik Tom Barnes skonstruowali „automatycznego kasjera”, czyli pierwszy nowoczesny bankomat. Dzięki reklamie
dla wielu turystów odwiedzających Nowy Jork obejrzenie go

było gwoździem programu. Pod nazwą „automatycznego kasjera” (automatic teller) patent na konstrukcję bankomatu wykorzystującego plastikowe karty z paskiem magnetycznym został zarejestrowany 1973 roku.
Rewolucję w bankowości elektronicznej zapoczątkował
pierwszy bankomat działający w trybie on-line w 1974 roku.
Bezpośrednie połączenie z systemem banku uniemożliwiło
pobieranie z konta większej kwoty, niż posiadana, a dzięki
temu powszechne stało się wydawanie kart bankomatowych.
W roku 1973 w USA funkcjonowało około 2000 bankomatów – obecnie na świecie jest ich ponad dwa miliony. Pierwszy w naszym kraju pojawił się w połowie lat osiemdziesiątych w III oddziale obecnego Banku Pekao S.A., jednak
okres ekspansji bankomatów przypadł dopiero na koniec lat
dziewięćdziesiątych.
Wiadomość z dnia 13 kwietnia 2013 roku. W nocy z soboty
na niedzielę krótko przed północą przy bankomacie PKO BP
w Gdańsku Wrzeszczu nagle urosła kilkunastoosobowa kolejka. Z każdą minutą przyjeżdżali kolejni klienci prosto z weekendowych imprez lub wyrwani z łóżek przez znajomych. Bankomat miał awarię i wypłacał dwa razy więcej środków, niż
podawano na panelu. Wypłacanej nadwyżki bankomat nie odliczał z konta. Klienci nie akceptują, kiedy banki oszukują, ale
znalezione, nie kradzione.
Między oszustami, złodziejami, a konstruktorami trwa
swoisty wyścig zbrojeń. Wyrafinowani przestępcy coraz częściej posługują się techniką i łatwo dostępną nowoczesną
technologią. Operatorzy kart bankomatowych i bankomatów zgromadzili kilkunastotysięczną dokumentację na temat
przestępstw w tej dziedzinie, która mogłaby stanowić ściągę dla autorów kryminałów. Najwięcej patentów zastosowano w dziedzinie ochrony samych urządzeń i bezpieczeństwa
transakcji. Miniaturowa kamera rejestrująca każdego klienta to
rozwiązanie powszechnie znane, ale jest wiele takich, których
wdrożenie autorzy zachowali w poufności i wie o tym oprócz
nich jedynie producent.
Bank BPS 14 czerwca 2010 roku zainstalował przy ulicy Płockiej 9/11 w Warszawie pierwszy w Polsce bankomat

mat
biometryczny. Zamiast wstukiwania PIN-u przykładamy palec
do czytnika i po 1,23 s – tyle trwa weryfikacja – mamy gotówkę. Bankomat nie tylko skanuje linie papilarne palca, ale też
sprawdza układ naczyń krwionośnych. To, jak zapewniają konstruktorzy, najbezpieczniejsza z istniejących metod. System
naczyń krwionośnych jest bowiem wyjątkowy dla każdego
człowieka i nie zmienia się z wiekiem albo pod wpływem choroby. Zakres błędu akceptacji wynosi zaledwie 0,0001 procent,
czyli jeden na milion. Czytnik skanuje też cień hemoglobiny,
który sprawdza czy nasze tkanki są jeszcze żywe. To zabezpieczenie przed oszustwami tak makabrycznymi, jak odcięcie
komuś palca i próba posłużenia się nim przez osoby trzecie.
Skanowanie żył nie jest obowiązkowe. W bankomacie można też skorzystać z PIN-u. W obu wypadkach możemy pobrać
nawet bardzo niewielkie kwoty, bankomat wydaje też bilon.
Technologia Finger Vain, z której korzystają urządzenia, została
opracowana przez firmę Hitachi z Japonii. Jak twierdzi producent w krajach azjatyckich bankomaty biometryczne są coraz
większą konkurencją dla klasycznych urządzeń na PIN. Bynajmniej to nie większe zamiłowanie Azjatów do nowinek technologicznych, po prostu w Azji przybywa bankomatów więcej
niż w Europie i Ameryce. Podobne zjawisko wystąpiło w Polsce
w latach dziewięćdziesiątych w telekomunikacji. Ponieważ nasza sieć była słabo rozwinięta, nie modernizowano jej jak na
Zachodzie, tylko rozwijano w oparciu o najnowsze technologie,
często wyprzedzające te, które obowiązywały w świecie. Nikt
nie zauważył momentu, w którym w Europie więcej transakcji
dokonano elektronicznie, niż gotówką i ta tendencja jest stała.
Przewiduje się, że za kilka lat pieniądz w znanej nam obecnie
postaci będzie czymś tak rzadkim, jak bibliofilskie druki, dla
pasjonatów i kolekcjonerów.
Pieniądz zmienia swą postać i w Australii pojawiły się
w obiegu pierwsze banknoty z plastiku. Można by się spodziewać, że to naturalna kolej rzeczy, że papier zastąpi się
czymś trwalszym, ale przełomowe jest tu zastosowanie nowego rodzaju zabezpieczeń. Pierwszym pomysłem było
wklejanie w banknot hologramów, a teraz pojawią się mikrochipy zamiast na przykład platynowej nitki, czy innych

Banksy – Cash Machine Girl, graffiti w Londynie
wyrafinowanych oznaczeń. Ten elektroniczny element zabezpieczenia nadaje banknotowi indywidualny charakter, dzięki
czemu można śledzić jego historię. Australia w dziedzinie zabezpieczeń jest pionierem nie z przypadku, bowiem zawsze
władzom sen z oczu spędzała wyjątkowo wysoka przestępczość związana z fałszerstwami, ale i z kradzieżami gotówki
w małych bankach i sklepach.
Wszyscy wiedzą, że z wielu powodów obrót pieniądzem
wirtualnym jest wygodniejszy i bezpieczniejszy i sztuką będzie przekonać ludzi do rezygnacji z klasycznego pieniądza.
Proponowany jest swoisty kompromis, czyli forma elektronicznej gotówki. Sieć stacji benzynowych samoobsługowych w Ameryce od dawna proponuje karty bankomatowe, którymi można płacić wyłącznie za paliwo, co zyskało
uznanie klientów, bo skończyły się napady na stacjach benzynowych. Idea elektronicznej portmonetki nie spodobała
się bankom. Wyobraźmy sobie, że mamy rodzaj karty płatniczej, która jest ekwiwalentem gotówki, a dostęp do niej
jest chroniony biometrycznie. Jednak banki chcą przywiązać nas poprzez prowadzenie naszych rachunków, w myśl
zasady: ma być wygodne dla klienta, to co jest zyskowne
dla nas.
Najnowsze urządzenia umożliwiają nie tylko dokonywanie
wypłat, składanie depozytów, ale też dokonywanie przelewów,
zmianę kodu PIN i doładowanie telefonów. W Arabii Saudyjskiej, Turcji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii istnieją bankomaty, w których można wypłacić złoto. Te nowinki
to odpowiedź na oczekiwania użytkowników.
Czy miał rację ten bankowiec, który twierdził, że to wynalazek bez przyszłości? Miałby, gdyby nie to, że bankomaty ewoluują i w niczym nie przypominają tych automatycznych kasjerów sprzed lat. W ciągu pół wieku historii urządzenia
w kolejnych modelach wprowadzono trzydzieści tysięcy wdrożeń i patentów. Można powiedzieć, że jest on tak napakowany
technologią niczym prom kosmiczny, mimo prostoty działania
z punktu widzenia użytkownika. A z perspektywy inżyniera
jest jeszcze wiele do wprowadzenia, ale zależy to od innowacyjnego myślenia.

33

28 czerwca 1914 roku przed dworcem czekała kolumna sześciu samochodów, wśród nich oliwkowo-szara sportowa limuzyna marki Gräf&Stift. Kabriolet był idealny na słoneczny, letni dzień.
Wyczekiwani goście mieli przyjechać po mszy z okazji pierwszej
rocznicy ślubu. Przybyłych do Sarajewa, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego żonę Zofię von Chotek powitał austro-węgierski gubernator prowincji Oskar Potiorek. Samochód arcyksięcia wjechał na ulice Sarajewa. Towarzyszyła mu żona. Kilka dni
wcześniej lokalne gazety podały dokładny plan wizyty i trasę przejazdu gości. Władze liczyły na entuzjastyczne tłumy mieszkańców.
Zabezpieczenie trasy przejazdu nie było wystarczające, pilnowało jej zaledwie 120 mocno oddalonych od siebie policjantów na
bardzo dużej odległości (około 100 metrów) i nie mogących w razie niebezpieczeństwa przeszkodzić zamachowcom. Wojska prawie nie było, gdyż odbywało manewry na pobliskich poligonach.
Kiedy samochód arcyksięcia wjechał na ulicę prowadzącą do
ratusza, tłum mieszkańców wyszedł przywitać gości. Byli tam też
zamachowcy. Jeden jednak stał zbyt blisko żołnierza, by odważył
się strzelić. Drugiemu nie udało się przedrzeć poprzez tłum wystarczająco blisko do samochodu arcyksięcia. Dopiero Čabrinović
zdołał rzucić bombę w kierunku pojazdu następcy tronu, jednak
zbyt późno, odbiła się od tyłu samochodu i jej odłamki raniły tylko
członka eskorty. Princip, który uznał błędnie, że plan się powiódł,
udał się do kawiarenki – miejsca spotkań grupy zamachowców.
Dochodziła 11-ta. W tym samym czasie arcyksiążę
chcąc odwiedzić rannego oficera nakazał kierowcy
jechać do szpitala.
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Zły traf chciał, że ten pomylił drogi i wjechał na ulicę przy
której stała feralna kawiarenka. Princip widząc kabriolet arcyksięcia, wybiegł, podbiegł do auta i dwukrotnie strzelił. Jeden z pocisków trafił w szyję arcyksięcia, rozrywając tętnice. Biały, paradny
mundur stawał się purpurowy. Drugi pocisk przebił bok samochodu, raniąc jego małżonkę Zofię. Jak się później okaże, spowodował
rozległy krwotok wewnętrzny. Po kilku minutach oboje nie żyli.
Kiedy policjanci schwytali Principa, ten połknął ampułkę z cyjankiem, ale trucizna okazała się zbyt słaba i skończyło się jedynie na
torsjach. Wszyscy trzej zamachowcy zostali aresztowani.
Dnia 29 października przed austriackim sądem stanęli zabójcy arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wszyscy zostali skazani na
dwadzieścia lat więzienia. Gdyby nie byli wówczas niepełnoletni,
dostaliby najprawdopodobniej karę śmierci. Jednak prawo Bośni
i Hercegowiny nie zezwalało na stosowanie ciężkich kar w stosunku do osób nieletnich. Żaden z osądzonych nie przeżył jednak
więzienia. Wszyscy zmarli lub zostali zabici jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej.
Zwłoki książęcej pary przetransportowano drogą morską i koleją do zamku Arsteten, rezydencji arcyksięcia, gdzie spoczęli
w krypcie zaprojektowanej osobiście przez Ferdynanda. Wiedział,
że nie mogą być pochowani w Wiedniu. Następca tronu popełnił
mezalians żeniąc się z prostą, czeską hrabianką. Na uroczystości
pogrzebowe przybyli liczni goście. Wiedeński dwór reprezentowali dalsi krewni.
Cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef wyjechał do uzdrowiska Bad Ischl, gdzie miał jedną z letnich rezydencji dla podreperowania zdrowia. Późnym popołudniem 28 lipca 1914 roku podano herbatę na serwisie z węgierskiej porcelany. W kwestiach

wojskowych i estetycznych cesarz miał wspólne poglądy ze swoim bratankiem. Popijając herbatę cesarz redaguje notę wypowiadającą wojnę Serbii.
W czasie I wojny światowej po raz pierwszy zastosowano broń
maszynową, czołgi, gazy bojowe, artylerie dalekiego zasięgu i lotnictwo. Na wszystkich frontach poległo 19 milionów żołnierzy. Cywilnych ofiar nikt nie policzył, ale w żadnej z poprzednich wojen
nie było ich tak wiele. Artyleria prowadząc ostrzał z odległości wielu kilometrów często trafiała w obiekty cywilne. W Belgi Niemcy
dokonali rzezi ludności cywilnej. W okopach ginęli żołnierze od
gazów bojowych nieumiejętnie stosowanych przez własne wojska.
Wróg najczęściej był niewidoczny, ale śmierć nadchodziła z każdej
strony, nagle, nie dając szansy ani na obronę, ani ucieczkę. Generałowie studiując dawne podręczniki taktyki w sztabach rysowali
mapy kolejnych zwycięskich kampanii. Nie wiedzieli tylko o tym,
że w tej wojnie nową regułą taktyczną jest brak reguł i zasad.
Pewne nadzieje mogła budzić powszechna zgoda walczących stron na pomoc „Czerwonego Krzyża” rannym, stosowanie
uchwalonej w 1907 roku konwencji haskiej o jeńcach wojennych
i obecność na frontach reporterów prasowych. Lekarze w szpitalach polowych i okopach zdobywali bezcenne doświadczenia,
które przyczyniły się do rozwoju chirurgii, medycyny ratunkowej,
a po wojnie ortopedii. Z pomocą przyszła nauka, w szybkim
tempie dostarczając nowych środków i sprzętów. Reporterzy
mieli równie ważne zadanie do wykonania. Cenzura wojskowa
nie pozwalała żołnierzom przekazywać prawdziwych wiadomości z frontu, najwyżej z własnego okopu. Prasa była już gotowa do druku
obrazów, a korespondenci wojenni mieli do
dyspozycji aparaty fotograficzne, a nawet kamery. Większość wydawców uznała, że zdjęcia
są zbyt szokujące i mogłyby wywołać niepokoje społeczne, zniechęcać do dalszych
wysiłków wojennych. Filmy pozwalano
kręcić rzadko i po ocenzurowaniu montowano z nich propagandowe kroniki filmowe, pokazywane w kinach przed seansami. Jesienią
1916 roku do angielskich kin trafia pierwszy
pełnometrażowy film dokumentalny „Bitwa
nad Sommą”. W bitwie zginęło ponad milion
a do niewoli trafiło 8 milionów żołnierzy. Zapewnienie wszystkim
warunków przewidzianych w konwencji haskiej było niemożliwe.
Większość stała się cywilami w mundurach, czyli przymusowymi
robotnikami. Zwalniano z pracy niewolniczej tylko oficerów. W Anglii 2,5 miliona kobiet zastąpiło w fabrykach chłopaków wysłanych
na front. Francuskie feministki odniosły zwycięstwo równouprawnienia na rynku pracy i ruszyły do biur. Przed końcem wojny co
piąty urzędnik francuski był kobietą. Po wojnie w większości krajów europejskich kobiety zyskają prawa wyborcze. W tych nienormalnych czasach poza frontem życie toczyło się normalnie i nikt
prawie nie zauważył, jak rozpadł się stary porządek świata. Upadły
cztery monarchie, rozpadły się cztery imperia. Niektóre państwa
wróciły na polityczną mapę Europy i pojawiły się na niej nowe.
11 listopada 1918 roku, o godzinie 11-tej Niemcy podpisali kapitulację. Traktaty pokojowe pomiędzy wszystkimi uczestnikami
wojny będą jeszcze negocjowane przez następne dwa lata. Do
Warszawy przyjeżdża Józef Piłsudski, uwolniony z internowania.
Niemieccy żołnierze składają broń. W więzieniu w Bośni umiera
Gavriło Princip. Przed zamachem w Sarajewie lekarze rozpoznali
u niego zaawansowaną gruźlicę i orzekli, że pozostało mu nie więcej, jak pół roku życia, o ile nie podda się sanatoryjnemu leczeniu,
zmieni tryb życia i zadba o właściwą dietę.
Latem 2014 roku na zamku w Artstetten pojawia się ekipa telewizyjna. Gospodyni, wnuczka arcyksięcia Ferdynanda przyjmuje
gości w purpurowym saloniku, zaprojektowanym przez jej dziadka. Podano herbatę w filiżankach z węgierskiej porcelany. Pokazała
broszkę, którą zaprojektował Ferdynand, a nie zdążył jej ofiarować
Zofii. W zamkowym garażu nadal stoi oliwkowo-szara sportowa limuzyna marki Gräf&Stift.
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Malgorzaty Rynarzewskiej

Obrazy można nabyć bezpośrednio u autorki.
Podajemy kontakt: kom. 601738613; maur2@onet.eu

www.rynarzewska.com

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Biuro projektu WCZT:
Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
ul. Umultowska 89 C
61-614 Poznań
tel. (61) 829 1988, (61) 829 1990, (61) 829 1994;
fax. (61) 829 1987
e-mail: czt@amu.edu.pl

