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Zbędne CO2

Bartex jest jednym z największych polskich importerów, producentów i dystrybutorów win,
alkoholi i innych wyrobów z tej branży, od lat rozpoznawalnym dzięki markom: Istra, wódka
Kłosówka z kłosem, Edelkirsch, Vodka.pl, Brandy Budafok, Kadarka z różą.
Na świecie postrzegany jest jako rzetelny partner, posiadający wszystkie certyfikaty BRC i IFS, prezentujący stabilną
jakość i pewność we wzajemnych relacjach biznesowych. Kooperuje z największymi producentami na świecie.
Kontakt: bartex@bartex.com.pl | Centrala: tel. 61 44 26 100
Sklep Firmowy BACCHUS: bacchus@bartex.com.pl | tel. 61 44 26 109
Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na imprezy okolicznościowe, rodzinne itp. na korzystnych warunkach cenowych.
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Niezgoda na proste...
Z prorektorem ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej
prof. dr. hab. Jackiem Gocem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Jakie zmiany w kierunku kształcenia
proponuje nowa ustawa?
Jeśli ustawa przejdzie w formie prezentowanej na Kongresie Nauki Polskiej,
to zwolni, rozluźni gorset ciasnych podziałów w kształceniu, umożliwi bardziej autorską edukację. Jednostki naukowe z prawami do doktoryzowania i habilitowania,
jeśli będą wysoko oceniane przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych, otrzymają prawo kształcenia na poziomie ogólnoakademickim. Nie wyklucza to możliwości kształcenia na poziomie praktycznym
przez uczelnie nieposiadające tych praw
i przez wyższe szkoły zawodowe. Typowe
dla zawodu inżyniera kompetencje, określone w Polskiej Ramie Kwalifikacji, pozostaną. Będziemy musieli się przystosować
do wielu nowych warunków. Lepiej, aby
szkoły dopasowały nauczanie do już rozwiniętych przez siebie kierunków badań,
powiązanych z zapotrzebowaniem rynku.
Nie potrafimy zaproponować przedmiotów nauczających bezpośrednio przedsiębiorczości, bo ona chyba nie jest nauczalna.
Planujemy zorganizować dla kół naukowych cykl zajęć z własności intelektualnej,
prawa patentowego oraz spotkań z osobami odpowiedzialnymi za speed-upy oraz
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Niektóre wydziały „wplotły” takie zajęcia w programy studiów. Myślimy o stworzeniu konkursów i innych systemów
motywacyjnych, żeby zachęcić do przedsiębiorczości młodych ludzi. Cztery lata
temu zrobiliśmy eksperyment z prorektor
ds. badań panią Joanną Józefowską, mianowicie ogłosiliśmy konkurs na gadżet
technologiczny Politechniki Poznańskiej,
i mimo że prace nie spełniły pokładanych
nadziei na przedmiot reklamujący uczelnię, wyzwoliliśmy wiele aktywności studenckich. Kilka z takich gadżetów mam
w swoim gabinecie, na przykład wycinany
laserowo zegar, etui do komórek, smartfonów czy zegar kubiczny wyświetlający
różne, dziwne formaty czasu.
Cofa czas?
Może cofać, ale wirtualnie, fizycznie,
póki entropia rośnie, nie możemy zastosować einsteinowskiej względności…
(śmiech)! W każdym razie warto prowokować do innowatorstwa, do asertywności
i niezgody na proste stoły czy mało ergonomiczne siedzenia. Wszystkie przyrządy
i otaczające nas przedmioty codziennego
użytku można zrobić inaczej, lepiej. Mamy
takie same cele jak wicepremier Morawiecki, który próbuje wprowadzić Polskę
na innowacyjne tory i bardzo chcielibyśmy
w tym uczestniczyć.
Jakie są Państwa propozycje w zakresie
kształcenia?

Próg, od jakiego
startują studenci na
naszej uczelni, jest
niesamowicie wysoki,
mimo to chciałbym
stworzyć, a przynajmniej zaszczepić na
uczelni myśl o zorganizowaniu olimpiady
p r ze d s i ę b i o rc zo ś c i
i innowacyjności dla
uczniów szkół średnich,
żeby wyławiać najbardziej aktywnych, choć
być może nie z najlepszymi wynikami matury,
na przykład z techników. Może uda się
przynajmniej w części
tę ideę zrealizować. Na
Politechnice Kijowskiej Sputnik w Muzeum Techniki po locie w kosmos, skonstruowany przez
im. Igora Sikorskiego naukowców z Politechniki Kijowskiej im. I. Sikorskiego.
dla całej Ukrainy orga- Fot. prof. Angela Piatowa.
nizowana jest olimpiada innowacyjności. Zbierane są pomysły Zaintrygowała mnie też informacja
studentów oraz naukowców i od razu pró- o nauczaniu w Danii. Może nauka pójbuje się tworzyć start-upy, wdrażając nowe dzie jednak w kierunku elitarności.
rozwiązania do przemysłu. Równocześnie
Już skandynawski wskaźnik 13, wykoodbywa się olimpiada wiedzy technicznej, rzystywany przez Ministerstwo Nauki przy
gdzie wyławia się talenty ze szkół średnich. obliczaniu dotacji na kształcenie, który
Co ważne, mamy w tej chwili możliwości określa liczbę studentów na jednego praformalne, żeby laureatów olimpiad ogól- cownika naukowo-dydaktycznego, ogranopolskich wciągać na listę studentów bez nicza nas i kieruje w stronę elitarności, co,
być może, jest dobre. Mamy kierunki, jak np.
konkursu świadectw maturalnych.
informatykę, gdzie elitarność ewidentnie
To superpomysł, wcale nie nowy...
Do tego trzeba wrócić; łowienie i szlifo- się utrzymuje, mimo potrzeb rynku i wieloletnich nacisków na kształcenie większej
wanie talentów to konieczność.
Jaki poziom edukacji reprezentują mło- liczby informatyków. Problemem jest pogodzi ludzie, wybierając indeks Politech- dzenie jednego z drugim, ale nie można
niki? Jak to wpływa na tok studiów i jak zabronić ambitnym wydziałom kształceuczelnia poradzi sobie z dostosowa- nia wysoko wykwalifikowanych kadr. Pytaniem średniego stopnia nauczania do nie, czy te kadry znajdą zatrudnienie u nas,
czy są przygotowywane wyłącznie na rynki
wymogów kształcenia wyższego?
zagraniczne…. to przykra prawda.
Tradycyjnie narzekamy na słabe przyW Polsce wykształcanie jest tanie, a przy
gotowanie młodych ludzi. Czasy i zaintetym jesteśmy krajem, który dobrze eduresowania się zmieniają, młodzi bardziej są
kuje. Pytanie: czy absolwenci, którzy
zorientowani na świat wirtualny i systemy zaraz po studiach wyjeżdżają za grainformatyczne, a nie lubią studiować tak, nicę, nie powinni zwrócić kosztów nauki
jak kształcono kiedyś. My, nauczyciele aka- poniesionych przez państwo… Myśli się
demiccy, powinniśmy zmieniać formy edu- o tym czy nie?
kacji na bardziej interaktywne. Takim jest
Takie głosy pojawiają się na różnym
np. system kształcenia Problem Based Lear- poziomie i w dyskusjach, ale tego procesu,
ning, czyli nauczanie problemowe oraz pro- określanego jako „drenaż mózgów”, nie da
jektowe, zapoczątkowane w Danii – działa się powstrzymać w sposób prosty, choć
się małymi grupami pod okiem prowadzą- wiemy, że taki stan kłóci się z zasadą uczcicego. Kształcenie takie jest jednak bardzo wości. Może powinniśmy wyciągać inne
kosztowne.
wnioski. Mam nadzieję, że nowa ustawa
Najwięcej mamy studentów uczących stworzy szansę powrotu, np. osobom po
się średnio, ale są też perełki oraz trochę doktoracie uzyskanym w zagranicznych
ośrodkach naukowych, da możliwość
gorzej przygotowani.

metropolia wielkopolska w roku
uzyskania habilitacji na pod2050?, Jak będzie wyglądało porustawie prowadzonych grantów
szanie się po mieście oraz zaopamiędzynarodowych. Może to
trzenie miasta w dobra i usługi?
dobry ekwiwalent…
I pytanie bardziej volkswagenowCieszę się, że jest Pan optymiskie: Jak mogłyby wyglądać samostą. Czy absolwenci w dostachody użytkowe przyszłości oraz
tecznym stopniu są wykwarozwój współpracy na poziomie
lifikowani do praktycznego
administracji samorządowej, nauki
wykonywania zawodu inżyi biznesu? Konkurs ogłoszono na
niera i czy te kwestie rozpoczątku października, a do końca
wiązują np. studia dualne?
tego miesiąca zebrano wstępne
Spełniają one Państwa i stuzgłoszenia: cztery z Uniwersytetu
dentów oczekiwania? Warto
Ekonomicznego, trzy z Politechorganizować studia dualne Bolid "Warta" skonstruowany przez zespół studentów PUTniki i jedno zgłoszenie mieszanego
z firmami, które przyjmują Motorsport. Wizyta na Politechnice delegacji z Angoli, 2016 rok
teamu z Politechniki i Uniwersytetu
do współpracy tylko jednego Fot. Wojciech Jasiecki.
Ekonomicznego. Wstępne prace,
studenta?
Studia dualne to najlepiej dedyko- gadżetów reklamowych czy spotkań przy choć jeszcze nie całkiem dojrzałe, są ciewana przemysłowi forma kształcenia na kawie i zainteresowałem Senat zwiększe- kawe. To taki strzał w przyszłość, trochę
pierwszym – inżynierskim stopniu. Na dru- niem środków na rzeczywistą działalność wizji, fantazji, poszukiwań. Nagrody ufungim – magisterskim, nie ma jeszcze na nią kół naukowych oraz wydzielam im osobną dował Volkswagen. Pierwsza to 22 000 zł dla
chętnych. Firmy jeszcze są niezbyt zainte- pulę pieniędzy. Jedna czwarta przypada na teamu, druga – 13 500 zł, trzecia – 9 000 tys.
resowane, bardziej chcą pozyskać dobrych tzw. działalność statutową – drobne mate- zł. Dodatkowo grupy otrzymają po 4 000 zł
inżynierów dla potrzeb chwilowych niż riały, wyjazdy, zwiedzenie fabryk czy inne na wydatki lokalne. Rozstrzygnięcie konmagistrów. Na prowadzonych kierun- proste aktywności. Trzy czwarte kwoty kursu w kwietniu przyszłego roku.
kach tworzymy zwykle grupy co najmniej jest przeznaczane na dojrzałe, studenckie Nie obawia się Pan, że Niemcy będą ścią30-osobowe, natomiast małe i średnie granty technologiczne. Kandydaci przygo- gać?
Istnieje taka obawa. Nie robią tego
przedsiębiorstwa są w stanie przyjąć najwy- towują wnioski projektowe, harmonogramy
żej kilka osób. Potentat rynkowy – Volkswa- prac, kosztorysy wydatków i najlepsze pro- bezinteresownie. Ale ich działanie przygen rocznie przyjmuje ok. 10 osób, czasami jekty zostają sfinansowane. Dofinansowanie nosi korzyści obydwu stronom i wciąga
– od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy studentów do intensywnej pracy projektonieco więcej.
Kształcenie dualne na stanowiskach złotych – przekazujemy na realizację róż- wej, nawet jeśli prowadzi do takiego drelaboratoryjnych i produkcyjnych w fir- nych ciekawych pomysłów inżynierskich. nażu mózgów. W końcu część z nich będzie
mach jest lepsze, bo my nie jesteśmy W ostatnim rozdaniu grantowym studenci pracowała w polskich zakładach Volkswaw stanie zaoferować tak nowoczesnych zgłosili m.in. rodzaj wiertarki samoprzycią- gena, który wykonuje dobrą pracę: po
i doskonale wyposażonych laboratoriów gającej się do podłoża, ale więcej nie mogę pierwsze ma duże zatrudnienie, po drugie
jak Volkswagen, Solaris, czy Phoenix Con- zdradzić, bo być może będzie z tego start- – już w tej chwili powołał w Polsce laboratotact. Jednak w porównaniu z innymi uczel- -up. Część tej puli środków jest wydzielona rium badawcze. Jest to pierwszy przypadek,
niami dysponujemy nie najgorszą bazą na duże granty ogólnouczelniane. Czę- kiedy tak duża firma zagraniczna powołuje
laboratoriów wartych miliony złotych, ściowo też finansuję budowę bolidu wyści- u nas taką placówkę.
Jesteśmy dumni, że powstaje coraz więi dobrze kształcimy. Martwi nas, że na nie- gowego Formuły Student. Mamy duże,
których kierunkach, szczególnie na infor- bardzo aktywne koła naukowe, jak Akade- cej prac dyplomowych na potrzeby przematyce, zbyt wielu studentów podejmuje micki Klub Lotniczy, a w realizacji duży pro- mysłu. Te projekty inżynierskie i magisterpracę zarobkową już od drugiego roku jekt budowy samochodu solarnego PUT skie rozwiązują technologiczne problemy
studiów. W pogoni za satysfakcjonującym Solar Dynamics, czyli napędzanego bate- przedsiębiorstw. Część prac jest sygnowana
angażem i walorami materialnymi gubią riami słonecznymi, który ma wystartować jako poufna – firmy nie zgadzają się na upopodstawowe zadanie, czyli kształcenie w zawodach na trasie Adelaide – Darwin wszechnienie wyników badań, co rodzi
w Australii. Chcemy też zachęcić studen- pewne problemy z obronami, z ochroną
uniwersyteckie.
Świat się zmienia, niedawno jeszcze tów do współpracy z partnerską Politech- danych i przechowywaniem prac dyplonie latały drony. Jaki jest kierunek tych niką Kijowską i do wspólnego projektu. mowych. Panuje przekonanie, że prace te
Przez ostatnie dwa lata próbowałem zain- powinny być ogólnodostępne i weryfikozmian w kształceniu?
O dronach też myślimy, ale najbardziej teresować koła naukowe moją ideą sprzed walne. Mimo trudności, na tyle na ile to
zależy nam na aktywnym samokształceniu. lat, mianowicie stworzeniem łazika funkcjo- możliwe, dajemy im zielone światło.
Moją pasją jest powołana Rada Kół Nauko- nalnego, który przyczepiałby się do szyby, A jak rozwiązują to zagranicą?
Myślę, że nie mają takich problemów.
wych, która świetnie działała przez ostat- kroczył po niej i ją zmywał. Bo największym
nie cztery lata. Zbudowaliśmy PUT Space nieszczęściem mężczyzny jest mycie okien Tam kwestię własności intelektualnej roz– Przestrzeń Studentów Politechniki Poznań- w domu (śmiech), ale problem jest poważ- wiązuje się inaczej, najczęściej poprzez
skiej mieszczącą się w Domu Studenckim niejszy w halach przemysłowych, w skle- zawarcie umowy na wyłączność uczelni.
numer 1, gdzie koła naukowe mają kilka pach czy wielkich domach ze szkła. Dotych- Według polskiego prawodawstwa własność intelektualna jest całkowicie po
swoich pomieszczeń i tętnią życiem. Dzięki czas studenci nie podchwycili pomysłu.
stronie studenta, a uczelnia ma prawo do
aktywności studentów i przychylności pana Czym jest „Miasto w ruchu”?
Projekt powstał w ubiegłym roku, gdy wspólnej publikacji, ale tylko przez pół roku
kanclerza zostały stworzone dwa PUT Lab-y,
czyli laboratoria studenckie, miejsca stwo- gościliśmy w Politechnice prezesa Volks- po obronie. Moim zdaniem własność interzone z myślą o współczesnych majsterko- wagena Jensa Ocksena, który przedstawiał lektualna pracy dyplomowej powinna nalewiczach. Wróciliśmy do majsterkowania swoją wizję motoryzacji przyszłości i roz- żeć do uczelni, ponieważ student wykonuje
w czasie, kiedy wszyscy chcą latać dronami woju firmy, a później, w trakcie rozmowy ją za pieniądze uzyskane przez uczelnię,
i robić oryginalne rzeczy. Jako decydent z Jego Magnificencją Rektorem, zdecydował na aparaturze i odczynnikach uczelniawydatków na działalność naukową, kul- się sfinansować konkurs „Miasto w ruchu”. nych, a tematyka w znakomitej większości
turalną i sportową studentów zmieniłem Celem jest wyłonienie najbardziej innowa- jest proponowana przez promotora, który
sposób finansowania aktywności. Zerwa- cyjnych prac projektowych, stanowiących również opiekuje się dyplomantem i kiełem z opłacaniem z funduszy Politechniki odpowiedzi na pytania: Jak może wyglądać ruje badaniami i projektami inżynierskimi.
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Z Pawłem Borysem, prezesem Zarządu Polskiego
Funduszu Rozwoju, rozmawia Mariola Zdancewicz

Polski Fundusz
Rozwoju
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W maju ubiegłego roku został Pan prezesem powołanego wówczas do życia
Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą
w Warszawie. Ma Pan bogate doświadczenia zawodowe. Proszę opowiedzieć,
które z nich przydają się najbardziej
w pracy na obecnym stanowisku.
Moje wykształcenie, praca i doświadczenie to głównie świat finansów i bankowości. Pracując w PKO BP, 7 lat temu poznałem Mateusza Morawieckiego – byłem
wówczas dyrektorem zarządzającym
w banku, a dzisiejszy wicepremier prezesem Banku Zachodniego WBK. Pojawiła się
wówczas koncepcja przejęcia BZ WBK przez
największy bank w Polsce, czyli PKO BP, ale
nie spotkało się to z należytym zainteresowaniem ówczesnych władz oraz regulatorów rynku. Z pewnością wieloletnia praca
w bankowości stanowi cenny atut w kierowaniu Polskim Funduszem Rozwoju. Tworzymy z partnerami zewnętrznymi konsorcja pod konkretne projekty inwestycyjne,
wspomnę tylko o zrealizowanej przy współpracy z PZU repolonizacji Pekao, czyli drugiego największego banku w Polsce.
Proszę przedstawić program Funduszu
i źródła finansowania.
Polski Fundusz Rozwoju to jeden z fundamentów instytucjonalnych rządowej
strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rolą PFR jest dostarczanie instrumentów rozwojowych, które mają wypełniać luki inwestycyjne oraz poprawić jakość
i strukturę gospodarki. Priorytetowo traktujemy ekspansję polskich firm na międzynarodowe rynki, innowacje, rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw czy rynek Venture Capital. Taka organizacja o charakterze
publicznym to w Polsce nowość, ale w krajach o dojrzałych strukturach gospodarczych, takich jak Niemcy, Francja, Włochy
czy niektóre państwa azjatyckie, to znane
i efektywne instytucje funkcjonujące od
wielu dekad, najczęściej jako kontrolowane przez państwo banki rozwoju.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy
zjednoczyliśmy pod flagą PFR rozproszone

dotychczas instytucje rozwoju: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
(KUKE), Polską Agencję Inwestycji i Handlu (d. PAIiIZ), Agencję Rozwoju Przemysłu
(ARP), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK) i w miejsce dublujących się kompetencji mamy dziś wspólną
strategię.
Odnośnie źródeł finansowania, to
Grupa PFR dysponuje około 13 mld zł
kapitału. Jeśli dodamy do tego zarządzanie środkami unijnymi oraz udział w realizacji rządowych programów rozwojowych,
takich jak eBus, Polskie Meble, Mieszkanie
Plus czy wsparcie dla miast średniej wielkości, to w ramach Grupy PFR zgromadzonych jest 70-80 mld zł aktywów. Są to
wystarczające środki na realizację celów
programowych i projektowych, jakie sobie
wyznaczyliśmy na pierwsze dwa, trzy lata
działalności Funduszu.
Spotkaliśmy się na konferencji prasowej
w Poznaniu w H. CEGIELSKI-POZNAŃ
S.A. W jaki sposób przyznana dotacja na
nowoczesne napędy elektryczne wpłynie na kondycję i rozwój firmy?
Nasz Komitet Inwestycyjny dokładnie
przeanalizował kondycję spółki, zapoznaliśmy się szczegółowo z jej nową strategią
biznesową, proponując kilka korekt i uzupełnień. W efekcie postanowiliśmy wesprzeć kapitałowo „Cegielskiego” kwotą
40 mln zł. Historyczna ikona wielkopolskiego przemysłu ma szansę nie tylko na
„drugie życie”, ale przy konsekwentnej realizacji swojej strategii i determinacji załogi
„Cegielski” może stać się istotnym podmiotem na polskiej mapie reindustrializacji
gospodarki. Podstawową kwestią dla tych
zakładów jest stworzenie portfolio długofalowych partnerów i doprowadzenie
do powtarzalnych, a nie incydentalnych
dostaw swoich produktów.
Wewnątrz Funduszu powstaje wiele
jednostek, jak np. PFR Ventures czy PFR
Starter FIZ, proszę przybliżyć strukturę Funduszu.
Tworzymy konfederację podmiotów zjednoczonych jedną strategią,
jednym okienkiem kontaktowym dla
interesariuszy, wspólną ofertą około
70 programów wsparcia i nadzorem właścicielskim w postaci Ministerstwa Rozwoju. PFR realizuje również szereg aktywności rynkowych, choć dziś pracuje u nas
ok. 100 osób. Duże projekty infrastrukturalne, projekty strategiczne prowadzimy

bezpośrednio – mówię tu o takich inwestycjach, jak repolonizacja Pekao, program
budowy promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie, wsparcie finansowe dla nowego
bloku energetycznego w Jaworznie czy
wspomniany już „Cegielski”. Całą pozostałą działalność inwestycyjną prowadzimy
przez fundusze inwestycyjne. Mamy różne
kategorie funduszy, dedykowane inwestycjom samorządowym, inwestycjom
w spółki czy inwestycjom typu Venture
Capital. Wspomniany przez Panią w pytaniu PFR Ventures to największy w naszym
regionie Europy tzw. fundusz funduszy,
z kapitałem blisko 3 mld zł, który oferuje
finansowanie zwrotne innowacyjnym
spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych, np. fundusze Venture Capital lub Aniołów Biznesu.
Środki, którymi dysponujemy, pochodzą
głównie z programów unijnych. Chcemy,
żeby w przeciwieństwie do lat poprzednich pieniądze na innowacje trafiały do
innowatorów, a nie, jak zdarzało się w przeszłości, na innowacyjne wyposażenie gabinetów dentystycznych czy budowę myjni
dla TIR-ów, bo na tyle starczało wyobraźni
urzędnikom rozdzielającym środki
z poprzedniej perspektywy finansowej.
Zaprosiliśmy do współpracy podmioty oraz
ekspertów i to oni – angażując też własny
kapitał – wraz z nami będą dokonywać
selekcji interesariuszy i przyznawać środki
młodym polskim firmom technologicznym. Uruchomiony przez nas w ramach
PFR Ventures program Starter jest przykładem współpracy instytucji rozwoju z rynkiem. Ponad 700 mln zł trafi do młodych,
zorientowanych technologicznie firm,
polskich start-upów, których założyciele
mają swoje innowacyjne pomysły dopiero
w głowach albo w laptopach. Jesienią tego
roku zaczynamy nabory, a pierwsze inwestycje w Starterze ruszą w 2018 roku.
Proszę przybliżyć ideę Aniołów Biznesu.
Anioł Biznesu to najczęściej osoba prywatna, inwestor, który chce kapitałowo
zaangażować się w rozwój młodych firm
technologicznych, tzw. start-upów. Dysponuje nie tylko środkami finansowymi,
ale dużą wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i kontaktami biznesowymi. Bardzo często taka osoba po wejściu kapitałowym w jakieś przedsięwzięcie staje się
też swego rodzaju rynkowym mentorem
dla wybranych przez niego młodych innowatorów. Na dojrzałych rynkach to właśnie

Aniołowie Biznesu stanowią dominującą
grupę inwestorów na wczesnym etapie
rozwoju przedsiębiorstw. Współpracy PFR
z polskimi Aniołami Biznesu służy uruchomiony w sierpniu tego roku Biznes FIZ, dysponujący budżetem w wysokości 258 mln
zł. Kwota do zainwestowania w wybrane
projekty biznesowe będzie jednak wyższa, bowiem założenie jest takie, że inwestycje w spółki będą dokonywane w proporcji 50:50 – połowa środków pochodzić
będzie z PFR i funduszy koinwestycyjnych,
a połowa to kapitał wykładany przez Aniołów Biznesu. Podobne fundusze z powodzeniem działają na szeroką skalę na
Zachodzie i są zarządzane m.in. przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.
W sferze Państwa zainteresowań jest
wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Czy dotyczy to wszystkich branż?
Wśród blisko siedemdziesięciu oferowanych przez Grupę PFR programów
wsparcia duża część jest dedykowana polskiemu sektorowi MŚP. To przede wszystkim środki mające służyć podnoszeniu
innowacyjności polskich firm, współpracy
z innymi, na przykład większymi podmiotami na rynku, kooperacji z ośrodkami
badawczymi i uczelniami w celu tworzenia nowoczesnych rozwiązań biznesowych.
Mamy też program eksportowy, w ramach
którego 60 mln zł przewidzianych jest na
ekspansję zagraniczną polskich firm, w tym
również z sektora MŚP. Wówczas wsparcie
ma charakter kompleksowy, bo instytucje rozwojowe z naszej Grupy udzielają
też gwarancji i ubezpieczeń kredytowych.
Nie zapominamy też o początkujących
przedsiębiorcach, np. absolwentach szkół
i uczelni, którzy chcą otworzyć swój pierwszy biznes. Tu pomocny może być program
finansowy „Wsparcie w starcie”, realizowany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK).
Czy na przykład moje wydawnictwo też
może aplikować o środki do Państwa?
Nie znam niestety szczegółowo dzisiejszych obszarów aktywności biznesowej Państwa wydawnictwa ani jego planów rozwojowych. Ale jeśli myślą Państwo
o ekspansji rynkowej, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, na przykład związanych z cyfryzacją, lub wejściu w niszowy,
a perspektywiczny sektor polskiej gospodarki, to oczywiście zachęcam do kontaktu
z Polskim Funduszem Rozwoju. Jesteśmy
nastawieni klientocentrycznie, otwarci
i jeśli tylko dostrzeżemy potencjał w przedstawionym przez Państwa projekcie rozwojowym czy strategii dalszego wzrostu firmy
i będzie to pokrywało się z naszymi programami wsparcia, możemy służyć kooperacją.
Dlaczego interesuje Państwa rozwój
średnich miast?
PFR jest operatorem rządowego
„Pakietu dla średnich miast” utworzonego przez Ministerstwo Rozwoju

i stanowiącego realizację jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR). To bardzo istotny program
mający zasypywać różnice rozwojowe
pomiędzy Polską „A” a Polską „B”. Z analizy przeprowadzonej na potrzeby rządowej Strategii przez Polską Akademię
Nauk wynika niezbicie, że aż 122 ośrodki
miejskie średniej wielkości od lat tracą
swoje funkcje społeczno-gospodarcze.
W ramach wyrównywania szans rozwojowych chcemy wesprzeć miasta liczące od
15 do 100 tys. mieszkańców, żeby mogły
ponownie rozwinąć skrzydła i mogły stać
się perspektywicznymi miejscami do
życia i pracy dla mieszkańców. Na ten cel
wygospodarowanych jest blisko 3 mld zł
z funduszy unijnych do wykorzystania
w najbliższych 3-4 latach. Jesteśmy po
pierwszych spotkaniach inwestycyjnych
z przedstawicielami tych miast i przyznam,
że jestem zbudowany nie tylko skalą zainteresowania, ale też pomysłami i determinacją mniejszych ośrodków miejskich
w celu poprawy jakości i warunków życia
lokalnych społeczności.
Na początku czerwca w Jaworznie,
z udziałem premier RP Beaty Szydło,
zostało podpisane porozumienie dotyczące możliwego zaangażowania PFR
w projekt budowy nowego, opalanego
węglem kamiennym bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie. Czy w Państwa planach jest również wsparcie dla
energii alternatywnych?
Rzeczywiście, Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w to 880 mln zł. To pro-

infrastruktury społecznej czy rewitalizacji.
Fundusz ten poza środkami finansowymi
udostępnia spółkom samorządowym
nowe rozwiązania zarządcze z zakresu
finansów i planowania rozwoju.
Proszę przybliżyć porozumienie podpisane przez Polski Fundusz Rozwoju oraz
inne podmioty w sprawie elektromobilności w Polsce.
W lutym br. pod auspicjami Związku
Miast Polskich podpisane zostało porozumienie w celu rozwoju branży elektromobilności w Polsce. Uczestnikami tego
porozumienia są: Polski Fundusz Rozwoju,
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz samorządowcy z 41 polskich miast
i gmin, reprezentujących niemal 45 proc.
taboru autobusowego w Polsce. Ta ostatnia informacja ma z mojego punktu widzenia zasadnicze znaczenie, bowiem jednym
z fundamentów tego porozumienia jest
dynamiczny wzrost obecności autobusów
o napędzie elektrycznym w komunikacji
publicznej. Służy temu realizowany przez
PFR program eBus. Elektromobilność to
istotny element tzw. przemysłu przyszłości
i rozsadnik innowacyjności, co już widać po
światowych trendach w gospodarce, a konkretnie w przemyśle samochodowym. Polska może stać się jednym z beneficjentów
tej rewolucji technologicznej, ale musimy
działać wspólnie, kompleksowo i przede
wszystkim – szybko. Pod koniec 2016 roku
autobusy elektryczne stanowiły zaledwie
0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w polskich
samorządach. To około 30 autobusów!

Podpisanie umowy z H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
jekt realizowany przez Grupę TAURON
w oparciu o najnowsze, niskoemisyjne
rozwiązania technologiczne i jest ważnym elementem budowy bezpieczeństwa
energetycznego Polski. I właśnie współfinansowanie takich strategicznych projektów jest jednym z celów działalności PFR.
Natomiast w odniesieniu do wsparcia projektów z obszarów energii alternatywnej
działa w naszej strukturze Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS), którego dzisiejszy budżet wynosi ok. 400 mln zł. FIS to
długoterminowy inwestor kapitałowy dla
polskich spółek komunalnych – w szczególności w sektorach wodno-kanalizacyjnym, właśnie zaopatrzenia w energię,

W ramach Programu eBus, przy współpracy
z ministerstwami oraz agencjami rządowymi powstaje ekosystem, który przyczyni
się do stworzenia polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld zł
rocznie, dostarczającego ok. 5 tys. nowych
miejsc pracy. Nasz program zakłada wprowadzanie na polskie drogi 1000 autobusów elektrycznych do 2021 roku. Sygnatariusze porozumienia już teraz zadeklarowali
w swoich zgłoszeniach chęć zakupu łącznie
780 autobusów elektrycznych do 2020 roku.
Elektromobilność, zwłaszcza w segmencie
autobusów, może stać się wkrótce jedną
z polskich specjalizacji i ważnym motorem
rozwojowym polskiego przemysłu.
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Biblioteka Merkuriusza Prószyński i S-ka poleca...
Jerzy Bralczyk
1000 słów
Po bestsellerowych 500
zdaniach czas na 1000 słów,
a więc opus magnum najpopularniejszego językowego
autorytetu Polaków. W błyskotliwych, a jednocześnie
odkrywczych i głębokich felietonach Jerzy Bralczyk przedstawia najbardziej niezwykłe,
najwięcej znaczące i najważniejsze słowa, których używamy na co dzień i od święta.
Tropi zmieniające się znaczenia wyrazów i zaskakujące
powroty słów – wydawałoby
się – skazanych na zapomnienie. Obok słów wielkich, które każą stawać na baczność, będą
też słowa-perełki, które swoim brzmieniem, historią, znaczeniem,
emocjonalnym tłem budzą zdumienie i radość z ich ponownego
odkrycia.

Henry James
Zaufanie
Podczas pobytu w Sienie Bernard Longueville – młody Amerykanin,
którego głównym celem w życiu jest
smakowanie jego uroków – poznaje
tajemniczą rodaczkę, która wzbudza
jego żywe zainteresowanie. Niebawem Bernard otrzymuje list od swojego przyjaciela Gordona, zapalonego
naukowca amatora, który prosi o pilny
przyjazd do Baden-Baden. Na miejscu okazuje się, że Gordon potrzebuje
rady, lecz Bernard – z różnych względów – ociąga się z jej udzieleniem.
Przyjaciele rozstają się na długi czas,
po czym znów spotykają, ale ich przyjaźń, na pozór niezniszczalna, staje pod
znakiem zapytania…

J.R.R. Tolkien
Beren i Lúthien
pod redakcją Christophera Tolkiena
Epicka opowieść Beren i Lúthien – drobiazgowo odtworzona z rękopisów Tolkiena i po
raz pierwszy przedstawiona jako zwarty, samodzielny tekst – umożliwia miłośnikom Hobbita
i Władcy Pierścieni ponowne spotkanie z elfami, ludźmi, krasnoludami, orkami, a także innymi
istotami i krainami spotykanymi tylko w Tolkienowskim Śródziemiu. Historia Berena i Lúthien
z biegiem czasu stała się zasadniczym elementem w ewolucji Silmarillionu, zbioru mitów
i legend Pierwszej Ery Świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena.

Michael Hughes
Mali ludzie
Londyn, koniec 1999
roku. Chris, zdolny programista, pracuje w firmie,
która stara się zapobiegać
efektowi tak zwanej pluskwy milenijnej, mogącej
sprawić, że w noc sylwestrową zostanie sparaliżowana sieć komputerowa na
całym świecie. Ten zamknięty w sobie milczący
młody człowiek nie ma
zbyt wielu znajomych,
jedyną bliższą mu osobą
jest koleżanka z pracy,
Lucy, dziewczyna o dość osobliwym wyglądzie i sposobie bycia.
Pewnego dnia Chris zauważa na targu staroci tajemniczą starą drewnianą układankę i nagle czuje, że po prostu musi ją kupić. Wtedy rozpoczyna się zaskakująca podróż przez wieki, podczas której widzimy
doznającego oszałamiających wizji Williama Blake’a, ślepego poetę
Johna Miltona, który właśnie ukończył swe wiekopomne dzieło,
i szaleńca dokonującego brutalnych morderstw na West Endzie.
Oglądamy dawny Londyn z jego szczególnym klimatem i niepowtarzalną atmosferą.
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Terry Pratchett
Poważnie zabawne, nieskończenie
cytowalne
Miałbym więcej entuzjazmu dla nieszablonowego
myślenia, gdyby istniały
dowody na jakiekolwiek
myślenie, nawet szablonowe.
Najbardziej cytowany pisarz
naszych czasów obdarzony
był specyficznym poczuciem humoru, co uczyniło
z niego zarówno autora
bestsellerów, jak i niewyczerpane źródło mądrości
życiowej. Ten zbiór pełen
jest jego najzabawniejszych i wartych zapamiętania myśli o życiu, wszechświecie i chrapaniu.

Andrzej Wilowski

Nic nie zapowiadało
APOKALIPSY
Była mroźna niedziela 13 grudnia 1981
roku. Obudziłem się około 11.00. Odsypiałem kilka nieprzespanych poprzednich
nocy. W Poznaniu dogasały strajki studenckie. Tylko Politechnika trwała w oporze.
Zawsze zaczynam dzień od wysłuchania wiadomości radiowych. Tym razem
odbiornik milczał. Uznałem, że odmówił
posłuszeństwa i zmieniłem zakres fal na
długie. Pierwszy Program nadawał muzykę
wojskową, a zamiast wiadomości w południe powtórzono przemówienie generała
Jaruzelskiego.
Z głośnika powiało grozą. W nocy
z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Wydawało mi się to
wszystko nierealne. Próbowałem coś zrozumieć. Od lata mówiło się o takiej możliwości. Jednak wszyscy brali to za esbeckie plotki, mające osłabić ducha walki
w „Solidarności”. Doniesienia o koncentracji wojsk sowieckich na wschodniej granicy i ożywienie w bazach wojskowych
na terenie kraju traktowano jako zwykłą
nerwową reakcję Moskwy na przemiany
w Polsce. Zresztą nie było możliwości zweryfikowania takich doniesień. Wojskowi
krewni i znajomi nic nie wiedzieli o ewentualnych przygotowaniach do operacji na
dużą skalę. Zresztą zapewniali o nastrojach
patriotycznych w armii i twierdzili wszyscy
zgodnie, że „wojsko na ludzi nie pójdzie”,
„przecież nie powtórzą błędu z 1956 roku
czy Czechosłowacji”.
Krótko mówiąc, byłem zaskoczony i zły,
że tak daliśmy się zaskoczyć. Nie bardzo
też rozumiałem, jaka jest różnica między
stanem wyjątkowym a wojennym. Niby
z kim ta wojna? Rekruci nie będą pacyfikować zakładów pracy, kopalń i fabryk,
a generał nie ma takiej ilości zaufanych
jednostek, żeby opanować cały kraj.
W końcu jak te kilka milionów zrzeszonych
w „Solidarności” rozpocznie strajk włoski,
to „komuna” tego nie wytrzyma. Generał
tylko się ośmieszy.
Cóż za naiwność. Zło nieobjaśnione
jest nieoswojone, człowiek boi się sytuacji, których nie rozumie, bo nie wie, jak
się zachować.
Czy wiedział o tym generał Jaruzelski
i jego kompanii, układając proklamację

o stanie wojennym? Dekretowe postano- do konfrontacji z władzami oraz lekcewawienia budziły grozę przez swą nieracjonal- żyli zagrożenie.
ność. Mieliśmy rozumieć: „Teraz obowiązuje
Konfrontacja była nie do uniknięcia,
logika wojskowa i nie ma znaczenia, do a przewidywanie wprowadzenia stanu
czego ona prowadzi”.
wyjątkowego miałoby tylko jeden skutek
Trzeba coś zrobić, ale co? Poszedłem na – czynny opór w zakładach pracy. Mądrość
Politechnikę sprawdzić, co się tam dzieje. „Solidarności” polegała na tym, że nie dała
Oczywiście moja obecność niczego nie pretekstu do rozwiązań siłowych. Sponmogła zmienić. Komunikacja miejska tanicznie wywołane strajki okupacyjne
nie działała, zastąpiły ją czołgi i transpor- zostały stłumione siłą i pociągnęło to za
tery opancerzone, które jednak cywili nie sobą ofiary, tak jak w kopalni „Wujek”.
podwoziły… Kiedy dotarłem na miejsce,
W ramach obchodów rocznicowych
nikogo już nie zastałem. Wojska i bezpieki miała miejsce inscenizacja pod hasłem
też nie, tylko w koszach na śmieci płonęły „Młodzi pamiętają”, odtwarzająca tłumienie
jakieś papiery. Czy strajkujący niszczyli demonstracji przez ZOMO. Młodzi ludzie
dokumenty, by nie ułatwiać roboty bez- przebrani w mundury zomowców zadepiece, czy to dogasające pole bitwy?
monstrowali na grupie swoich kolegów
Kolejne dni upływały na zadawaniu techniki pałowania i rozpraszania gazem
pytania: „Co dalej będzie?”.
demonstrantów. W inscenizację zaangażoZgodnie ze scenariuszem w pierwszej wała się publiczność. W wyniku wzburzekolejności internowano aktywnych działa- nia tłumu grupa zomowców została lekko
czy „Solidarności” oraz wprowadzono sze- poturbowana. W tym ostatnim punkcie
reg przepisów mających na celu zastra- scenariusz tej żywej lekcji historii był fałszenie i znękanie tych, którzy pozostali szywy, z oczywistych powodów zomowna wolności. Przewidziano też drastyczne ców nie atakowano, bowiem zakończykary dla osób, które podjęłyby działalność łoby się to masakrą. Oczywiście pojawiali
związkową. W pierwszych dniach próbo- się prowokatorzy, którzy zachęcali do walki,
waliśmy ustalić, kto został internowany. by dać pretekst do rozprawy z „agresywDocierały jakieś wiadomości o strajkach nymi” demonstrantami.
okupacyjnych w kopalniach i rozmaitych
Z uwagi na wiek uczestników happesamorzutnych akcjach oporu…
ningu nie mogą oni pamiętać tamtych
Trudno w tak krótkiej impresji odtwo- zdarzeń. Może najstarsi z nich pamiętają
rzyć kalendarium stanu wojennego. obraz umundurowanego spikera w teleTrudno chociażby z tego powodu, że moja wizji, zamiast niedzielnego Teleranka,
wiedza na ten temat jest zupełnie inna niż oraz wyroby czekoladopodobne, które
zebrane wtedy okruchy informacji. Z nich, rodzice zdobywali na kartki, zamiast prawzanim powstała podziemna Solidarność, dziwych słodyczy. Czy mamy wtłaczać
zaczęły się tworzyć pierwsze podziemne im w pamięć te ponure obrazy „wojny
gazetki.
polsko-jaruzelskiej”?
Ulotki na czołgi. Drukarze przeciw
Następnego dnia po wprowadzeniu
zomowcom. Redaktorzy podziemnych stanu wojennego angielski fotoreporter
pism mobilizowali Służbę Bezpieczeństwa. Chris Niedenthal zrobił zdjęcie, które przeCzęść polityków i historyków nadal drukowywały gazety na całym świecie: Pod
podtrzymuje mit o zbawczej misji gene- kinem „Moskwa” stoi opancerzony transrała Jaruzelskiego, który wprowadza- porter typu SKOT. Obok grupka zomowców
jąc stan wojenny, miał ustrzec nas przed rozgrzewa się przy koksowniku. Na elewainterwencją sowiecką. Najczęściej przyta- cji kina wisi baner reklamujący, wchodzący
czanym argumentem jest względnie mała na ekrany polskich kin, film Francisa Forda
liczba ofiar w stosunku do rozmiarów ope- Coppoli, „Czas Apokalipsy”. Fotografii tej
racji. Powtarza się też argument o niedoj- nie pamiętam, mogłem ją po raz pierwszy
rzałości politycznej przywódców „Solidar- zobaczyć na reprodukcji pod koniec lat
ności”, którzy nieodpowiedzialnie dążyli dziewięćdziesiątych.
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Paweł Bugajny

Czy budownictwo
komunalne i program
„Mieszkanie Plus”
mają sens?
Zdecydowałem się napisać artykuł pokrzywdzonym ekoo polityce mieszkaniowej, bo od wielu lat nomicznie, zdrowotw tej materii wytworzona została jakaś wir- nie, ogólnie tym, któtualna scena, w której wielu gra swoje nie- rzy sobie nie radzą.
prawdziwe role.
W ten sposób
Pytam retorycznie, czy mieszkanie jest utworzył się podział
tylko towarem, czy jednak również dobrem n a m i e s z k a n i a
społecznym, które państwo ma zapewnić socjalne (darmowe)
każdemu obywatelowi bez względu na i mieszkania komujego sytuację ekonomiczną? Jaka jest pozy- nalne (o połowę tańcja właścicieli lokali, w których mieszkają, sze niż na rynku).
lub najemcy korzystającego z cudzej wła- Obecny rząd chciałby
sności? Tutaj powinno zostać postawione ut wor z yć tr zecią
dodatkowe pytanie, kto ma być rzeczywi- pulę mieszkań za trzy
stym właścicielem mieszkań na wynajem? czwarte ceny, tzw.
Z reguły jest ono pomijane, a w Polsce „Mieszkanie Plus” . We
wręcz ukrywane…
wszystkich tych przyRynek europejski ma w tej kwestii padkach możemy
różne rozwiązania. Od „skrajnie własno- mówić nie o właściowego” – prawie bez udziału państwa sności, ale o najmie!
i samorządu, jak w Wielkiej Brytanii, Hisz- I w tym momencie
panii a również w Polsce, do „skrajnie czyn- politycy i działacze
szowego”, jak w Niemczech czy Austrii, zaczynają tworzyć
z reguły z dużym udziałem prywatnych czary nad materią.
funduszy. W innych państwach stoso- A może by tak jednak
wane są rozwiązania pośrednie. W Polsce dać komuś mieszkapo okresie komunizmu udało się ogromnej nia, na przykład te
części społeczeństwa uwłaszczyć mieszka- komunalne, po iluś
nia, gdyż cena za tzw. wykup mieszkań tam latach…
spółdzielczych, wojskowych, zakładowych
Przy każdej kolejitd. z reguły była symboliczna. W Niem- nej kampanii wyborczech wschodnich zastosowano odmienną czej kolejny polityk
drogę i sprzedano „mieszkania państwowe” ogłasza, ile mieszkań
w dużych miastach prywatnym funduszom zbuduje jako rząd
lub funduszom emerytalnym.
albo samorząd (trzy miliony, cztery tysiące
Mentalnie prawie każdy Polak chce itd.) – w domyśle JA, MY wam zbudujemy
mieć własne mieszkanie, a z drugiej strony i damy, więc na nas zagłosujcie.
wielu uważa, że powinien istnieć rynek
Pojawia się pytanie, po co rząd, samonajmu mieszkań po jak najniższych cenach, rząd lub utworzone specjalnie do tego celu
dla tych co czasowo nie mają jeszcze wła- agendy mają budować mieszkania? Po co
snego, oraz udostępnianie za symboliczną tym organom własność lokali, skoro z załocenę lub darmo osobom w jakiś sposób żenia mają do nich dopłacać. Odpowiedzi
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polityków i działaczy są następujące: bo
jest za mało mieszkań, bo deweloperzy za
dużo zarabiają, bo mamy „tanie” grunty, bo
zbudujemy w tańszym standardzie.
Wszystkie te argumenty są chybione,
a próby rozwiązania mylne. Czy mieszkań jest za mało? Obecnie szacuje się, że
liczba samodzielnych lokali mieszkalnych

powinna wzrosnąć do średnich standar- garaży, trwoniąc de facto sąsiednie tereny ze swego budżetu i to w ciągu jednego
dów europejskich poprzez wybudowa- budowlane. Pomijane są również w rozli- roku. A co by było, gdyby te 60% wydanie od 500 do 700 tys. mieszkań. A więc czeniu koszty działania jednostek budże- nej gotówki, np. na budowę 100 mieszpewien niedobór jest, ale czy brakuje towych podczas budowy i wartość pienią- kań o powierzchni 40 m², wydać na wynamieszkań w „substandardzie” z lat sześć- dza w czasie, jeśli inwestycja budowana jem i do tego dołożyć 30% uzyskanych ze
dziesiątych o bardzo małych powierzch- jest bez kredytu ze środków gminnych. sprzedaży gruntów i nieuzbrajania terenu
niach? Tych jest nadmiar. Mamy ponad 2,5 Faktyczną oszczędnością materiałową ze środków gminnych. Mielibyśmy 90%
miliona mieszkań z wielkiej płyty z miesz- jest zastosowana architektura, niezwy- ceny mieszkania do wydatkowania na
kaniami od 25 do 60 m², kilkadziesiąt kle uboga, wręcz pokraczna, dająca od 2 najmy. Czyli w Poznaniu 5 tys. zł x 90% x
tysięcy mieszkań w znanej PGR-owskiej do 3% oszczędności. W efekcie mamy do 40 m2 x 100 mieszkań = 18 mln zł. Zakładaarchitekturze trzykondygnacyjnej itd. czynienia z „oszczędnościami” do 40%. jąc wynajem na wolnym rynku 100 mieszObecna roczna produkcja mieszkań to Naprawdę to jest jednak zysk utracony. kań po 700 zł miesięcznie – daje to łączponad 130 tys. mieszkań i domów, a więc Środki, które gmina mogłaby mieć, ale ich nie 840 000 zł kosztów rocznie. Miasto
zakłada optymistycznie, że wybuduje 1000
najdalej za pięć-osiem lat ilość mieszkań
mieszkań rocznie, czyli w kasie miejskiej
będzie odpowiadała liczbie gospodarstw
będzie mniej o 180 mln zł, minus wynadomowych. Brakuje mieszkań większych,
jem za 8,4 mln. W budżecie będzie mniej
i tu jesteśmy daleko w tyle za krajami
o 171,6 mln zł. A przecież część czynszu
europejskimi.
najmu pokryliby najemcy, ok. 50%, czyli
Czy deweloperzy za dużo zarabiają?
4,2 mln zł. Jeżeli proceder ten potrwa 5 lat,
Słyszymy o trzydziestoprocentowych
w kasie miejskiej będzie mniej o 858 mln zł.
zyskach, a czy urzędnik zbuduje bez zysku
A więc zamiast np. infrastruktury drogowoi taniej? Tak to nie działa. Wystarczy zaj-tramwajowej miasto zostanie właścicierzeć w wyniki finansowe spółek dewelolem 5000 mieszkań komunalnych. Nie ma
perskich notowanych na warszawskiej
w tym żadnego sensu ekonomicznego.
giełdzie. Kwartalne zyski na przestrzeni
Do tego w centrum Poznania, poprzez
ostatnich 10 lat kształtują się na poziomie
spółki Skarbu Państwa, miasto ma tzw.
od minus 10% do plus 15% średnioroczWolne Tory i przeznacza ten ekskluzywny
nie, tak jak w całej gospodarce dla przedteren pod skromne, by nie powiedzieć siersiębiorstw z różnych branż. Pytanie, czy
miężne, Mieszkania Plus w liczbie 10 tys.
firma sterowana przez wskazanego urzędPoznań ma szanse stać się liderem w budonika jest w stanie utrzymać koszty inwewie mieszkań z dopłatami, pomimo że jest
stycji na takim poziomie jak wyspecjalito najbogatsza gmina w Polsce (najwyższe
zowana firma prywatna? Z pewnością nie.
zarobki, najniższe bezrobocie). Jeżeli rząd
Czy gminy lub rząd mają tanie grunty? Teochce Poznaniowi pomóc, to może poprzez
retycznie tak, bo nie muszą ich kupić. Może
budowę północnej obwodnicy lub IV ramy.
je jednak gmina sprzedać i to po cenach
Pozostaje aspekt społeczny. Zgromawolnorynkowych, im bliżej centrum, tym
dzenie ludzi o niskich dochodach na jeddrożej. Po co więc na nich budować „subnym obszarze jest zgubne pod względem
standardy”? Grunt gminny lub przedsięsocjalnym, bo będziemy mieli do czynienia
biorstwa państwowego to jego majątek.
z dziedziczeniem biedy.
Nie wolno mu go oddawać za bezcen.
Polska jest jednym z nielicznych krajów,
Czy mogą te parapaństwowe instygdzie w miastach nie ma zbyt wielu takich
tucje budować w niższym standardzie?
dzielnic, więc ich nie twórzmy. WłaścicieOtóż nie mogą. W Polsce obowiązuje
lami większości mieszkań powinny pozojeden rodzaj norm budowlanych, energestawać osoby prywatne, fundusze emerytycznych, przeciwpożarowych itd. Nie ma
talne lub fundusze inwestycyjne. Własność
kategoryzacji budynków. Tańszy budynek
państwowa ani samorządowa w tej materii
w ujęciu realizowanym przez gminy to
nie jest potrzebna. Miasto powinno budobudynek bez balkonów, bez garaży, bez
wać infrastrukturę, w tym sieć dróg, organiupiększeń elewacyjnych, z minimalnymi
zować konkurencje na rynku poprzez plaoknami i to wszystko. Czy jest to taniej niż
nowanie przestrzenne o dużym stopniu
budowany prywatnie obiekt? Tylko jeden
ogólności.
element z wymienionych autentycznie
obniża koszty. To brak garaży. Jak gmina
to rozwiązuje? Poprzez budowę parkingów na sąsiadujących dużych własnych
terenach. W efekcie koszt gruntu, który nigdy nie ujawniła w budżecie gminnym.
Paweł Bugajny
mógłby zostać sprzedany, jest pomijany.
Jeszcze pytanie o VAT, który przy sprzedaży
prezydent Wielkopolskiego
Podsumowując, gmina zaniża fak- jest odliczony, ale nie w przypadku, gdy
Klubu Kapitału,
tyczne koszty budowy poprzez pominię- mieszkanie pozostaje własnością gminy.
wieloletni przewodniczący
cie ceny gruntu, który mogłaby sprze- To kolejne kilka procent straty.
Rady i członek Zarządu
dać, ceny uzbrojenia wliczanego w „inne”
Nie zmienia to faktu, że faktycznie
Polskiego Związku Firm Dewekoszty gminne lub przedsiębiorstw gmin- gmina musi co najmniej 60% ceny nowego
loperskich
nych, poprzez rezygnacje z budowy mieszkania wydatkować w gotówce
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Zbędne
CO2?
Z prof. dr. hab. Robertem Pietrzakiem rozmawia Merkuriusz
Tegoroczny cykl „Uniwersyteckich
Wykładów na Zamku” odbywa się pod
hasłem „wolność”. Swoje wystąpienie
zatytułował Pan „Czy CO2 powinien być
wolny, tak jak chce natura”? Cóż to jest
wolność z chemicznego punktu widzenia?
Propozycja wykładu ucieszyła mnie, ale
zaraz potem zaczęło mnie nurtować pytanie, jak my, chemicy, możemy powiązać
wolność z nauką, z przedmiotem ścisłym,
gdzie wszystko jest określone prawami,
regułami, wzorami. Wolność kojarzy się ze
sferami artystycznymi i humanistycznymi,
jak wolność prasy, słowa, a w naukach ścisłych jest z tym troszkę inaczej. Wolność
w nauce, czyli robienie badań za pomocą
dostępnych metod, gwarantowana Konstytucją, jest konieczna. Bez niej nauka
nie mogłaby się rozwijać. Z drugiej strony
naukowiec może głosić, co mu się żywnie
podoba, ale są pewne granice i niejeden
je przekroczył. Według mnie wolność to
możliwość przedstawienia społeczeństwu
dobrych i złych stron poznanych materiałów, tak żeby mogło je świadomie wybrać,
używać i znać konsekwencje. Kiedyś interesowało mnie zagadnienie dwutlenku węgla
w powiązaniu z globalnym ociepleniem,
które, jak wszędzie opowiadano, wynika
ze wzrostu efektu cieplarnianego spowodowanego emisją przez społeczeństwo
przemysłowe dwutlenku węgla do atmosfery. Zacząłem czytać o konferencjach klimatycznych i o tym, że emisje są sprzedawane, i że gdy wypuszczamy mniej CO2,
to możemy komuś sprzedać nasze wolne
miejsce w przestrzeni atmosferycznej. Właśnie w Bonn zakończyła się 23. konferencja klimatyczna ONZ, znane jest również
porozumienie paryskie z 2015 roku o ograniczeniu gazów cieplarnianych. To czysta
polityka i oczywista bzdura. Nie wiem, czy
5 osób na 100 wie, czym jest efekt cieplarniany. Większość nie zdaje sobie sprawy,
że 96% wszystkich gazów cieplarnianych
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stanowi para wodna – trudna do zbadania i sprzedania! Jednocześnie to najmniej
stabilny składnik atmosfery, bo przebywa
w niej 10 dni. Sama atmosfera jako rezerwuar przyrody jest mała i para wodna
szybko się w niej przemieszcza. Pozostałe
4% to dwutlenek węgla.
W matematyce mówi się cbdd – co było
do dowiedzenia… Co jest najlepsze
w CO2?
Wszystko zależy od sposobu przedstawienia tabelki i sposobu prezentacji
danych. Można mówić fizycznie, chemicznie, matematycznie o efekcie cieplarnianym, a jest on niczym innym, jak zdolnością atmosfery do przepuszczania
promieniowania słonecznego w postaci
światła i zatrzymywania promieniowania Ziemi, głównie cieplnego, które jest
emitowane w postaci promieniowania
podczerwonego. Dzięki temu na Ziemi
i w dolnych warstwach atmosfery jest cieplej, niż byłoby bez tego zjawiska. I zawsze
w historii Ziemi raz było cieplej, raz zimniej. Czy człowiek istniał, czy nie, klimat się
zmieniał. Teraz się ociepla – to niezaprzeczalny fakt i nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do tego żadną emisją dwutlenku
węgla. W skład atmosfery (nie uwzględniając wspomnianej wcześniej pary wodnej) wchodzi azot, tlen, argon, a pozostałe
gazy stanowią 0,038%, z czego 0,035% to
CO2, z tym że w tych 0,035% jest dwutlenek
węgla, który pochodzi z natury, i ten, który
my emitujemy. Przypuszcza się, że z tych
znikomych 0,035% tylko 3-5% produkują
ludzie. Niektórzy obliczają, że nasz wkład
to 0,25%.
Traktowanie dwutlenku węgla jako
zanieczyszczenie jest nieznajomością
tematu. To bezbarwny, bezwodny, bardzo
dobrze rozpuszczalny gaz. Jako związek
węgla warunkuje powstawanie wszystkich organicznych związków przyrody ożywionej, a najważniejsze, że bez niego nie
byłoby procesu fotosyntezy, nie powstałby

człowiek, nie byłoby życia. Tylko promieniowanie słoneczne, woda i dwutlenek
węgla są niezbędne, aby zaszedł proces
fotosyntezy, powstały węglowodany, na
bazie których są wytwarzane wszelkie
związki chemiczne niezbędne roślinom
do budowy ich struktury. W wyniku wspomnianej fotosyntezy wydzielany jest tlen,
którym oddychamy. Rośliny mogą pobierać dwutlenek węgla wyłącznie z atmosfery. Jeśli ktoś ma inne zdanie...to trudno,
na tym też polega wolność…
Ale zdanie powinno być uzasadnione,
jeżeli się mówi publicznie, bo w innym
wypadku wprowadza się w błąd.
Tak. Teraz największą siłę przekazu
mają media społecznościowe, prasa, telewizja czy wszechobecny internet. Każdy
może wszystko napisać, za nic nie odpowiada, korzysta z niesprawdzonych źródeł.
To dociera do ludzi i interpretacja należy
do nich. To też jest polityka! Zresztą pojawiły się prognozy o całkowitej likwidacji
emisji CO2 ze spalania paliw kopalnianych
w ciągu dwóch najbliższych dekad! Obama
podpisał ten dokument, a Trump z niego
zrezygnował...
Trump nie jest naukowcem i nie boi się
powiedzieć, że to bzdura.
Tak. A po drugie dla niego najważniejsze jest dostarczenie Amerykanom jak najtańszego prądu i paliwa, a nie podnoszenie cen ze względu na tak zwaną ochronę
środowiska.
A jak odebrano wykład?
Ze zrozumieniem. Miałem to szczęście, że wszyscy się ze mną zgadzali. Ciekawe, jak przebiegłaby rozmowa po wykładzie, gdyby pojawiły się osoby odmiennej
orientacji ekologicznej. (Śmiech!!) Na
konferencjach klimatycznych jest coraz
mniej nauki. Zaczyna się przechodzić na
sprawy ekonomiczne, mówi się, że ocieplenie klimatu spowoduje spadek ilości
żywności, a więc coraz więcej konfliktów...
I wszystko przez ten nieszczęsny dwutlenek węgla, który powoduje globalne ocieplenie!! (Śmiech).
Otrzymał Pan prestiżową Nagrodę
Naukową Miasta Poznania za prace
badawcze dotyczące zastosowania
i wykorzystania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie
środowiska, jak również za promocję
w kraju i zagranicą poznańskiego środowiska chemicznego. Przyznaje się ją
raz do roku jednej osobie. Gratulujemy.
Proszę przybliżyć temat pracy i sposób
promocji.
Promowałem na różne sposoby
(śmiech): przez naukę, badania i przez konsolidację naszego środowiska. W zeszłym
roku odbył się u nas 59. Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Uczestniczyło w nim ponad 850 osób –
wszystkie polskie i światowe znakomitości
i wiele firm. Od 19 do 23 września Poznań
był najważniejszym punktem na mapie
chemików, nie tylko w Polsce. Po latach starań pana dziekana Koroniaka, który poparł
inicjatywę kolegów z Zarządu i moją, nieskromnie powiem, jestem przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Chemicznego i po 11 latach
ponownie przypadła nam organizacja
Zjazdu. W międzyczasie reaktywowaliśmy,
zainicjowane w 1974 roku, środowiskowe
konferencje chemików. Wydział Chemii
naszego Uniwersytetu i Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, z którą współpracujemy jako Oddział
Poznański, zajęły się organizacją. Ale chemików jest wielu, są też na Uniwersytecie
Przyrodniczym, Ekonomicznym i Medycznym. Chcielibyśmy się lepiej poznać, żeby
zacząć współpracować, bo to obecnie
kuleje.
Nagroda naukowa to efekt docenienia
Pańskiego dorobku…
Nie będę mówił o liczbach, o ilości
wystąpień i publikacjach z listy filadelfijskiej czy też o tak zwanym indeksie Hirscha, gdyż każdy może w dzisiejszych
czasach znaleźć wszystko w sieci. Dodam
nieskromnie, że mam się czym chwalić,
niektórzy twierdzą, że mój dorobek jest
imponujący jak na krótki okres mojej działalności naukowej, a uznaniem tego jest
właśnie otrzymana Nagroda Naukowa Miasta Poznania.
Całe życie naukowe poświęciłem
węglowi. Zaczynałem od badań węgla
kamiennego i brunatnego. Wydaje się, że
węgiel to węgiel, ale węgiel kamienny
składa się z podtypów: od węgla płomiennego do spalania, przez węgle koksowe,
czyli do otrzymywania koksu energetycznego, metalurgicznego czy odlewniczego,
aż po węgle antracytowe. Nie można ich
spożytkować dowolnie. Każdy ma swoją
charakterystykę, ma wartość kaloryczną,
ciepło spalania, odpowiednią budowę.
Antracyt, który ma najwięcej węgla
w węglu, bo 95% i więcej, nie nadaje się
na przykład do celów energetycznych, chociaż wydawałoby się, że powinien, stosuje
się go do paliw specjalnych. Moja praca
magisterska i doktorska polegała na zbadaniu zawartości siarki w węglu oraz na
procesie jej usuwania. Potem przeszedłem do otrzymywania węgli aktywnych,
czyli absorbentów, najpierw z węgli kopalnych i brunatnych, potem był boom na
fulereny, nanorurki, teraz jest grafen, i tak
to się zmienia...
Któreś z rozporządzeń ministerstwa
mówiło o powierzchniowym zmniejszaniu wysypisk śmieci, bo zajmują dużo

miejsca, i stwierdziliśmy, że damy im drugie życie. Przebadaliśmy całą skalę uwęglenia węgli i skierowaliśmy działania na
otrzymywanie węgla aktywnego i materiałów węglowych z materiałów odpadowych, bo można go otrzymać z każdego
materiału, który zawiera węgiel w połączeniach organicznych. Zaczęliśmy od odpadów porolniczych: łupin orzechów włoskich, laskowych, czy pestek wiśni, śliwek,
przechodząc potem do siana, kolb kukurydzy, rzepaku, kawy, papierosów, czyli
do materiałów poprzemysłowych, też po
zużytych oponach, bo to wszystko zalega
i jest odpadem w środowisku. Gdy otrzymywałem nagrodę Poznania, śmiałem się,
że w moich badaniach naukowych otrzymuję coś z niczego, aby wykorzystać to do
wyłapania czegoś, czego nie widać. Węgiel
aktywny otrzymujemy przez karbonizację
i aktywację chemiczną, fizyczną i staramy
się ją wykorzystać do usuwania zanieczyszczeń fazy gazowej i ciekłej – różnego
rodzaju barwników, aminokwasów, farmaceutyków. Niektóre studentki myślą, że
chemia kosmetyczna polega na otrzymywaniu kosmetyków. Każda rano upiększa
się i maluje, a wieczorem to, co zmywa, trafia do oczyszczalni ścieków, gdzie trzeba te
chemikalia usunąć. Chciałbym, żeby węgle
aktywne w jak najszerszej skali też nam na
to pozwoliły.
Czym są absorbenty?
To materiał porowaty, który ma w sobie
makro, mezo i mikropory, zależy, jakie cząsteczki chcemy usunąć, w taki sposób
możemy sterować procesem otrzymywania absorbentów węglowych. Najlepiej,
jakby cząsteczki zanieczyszczeń weszły
w kanaliki, zostały tam chwycone albo
zaadsorbowane na powierzchni, którą
trzeba tylko odpowiednio zmodyfikować,
i mamy je usunięte z wody, no i woda jest
czysta, zdatna do dalszego użytku. Pojawia
się odwieczny problem, który staramy się
też rozwiązać: co zrobić z tym absorbentem węglowym po absorpcji? Można regenerować, czyli wydobywać i utylizować
zanieczyszczenia w inny sposób, a węgiel
odzyskiwać, albo najprościej go spalić.
Puszczamy to w powietrze i kładziemy
następny absorbent, który wyłapuje to,
co się wydzieli w wyniku spalenia. Najlepszy absorbent nie jest ukierunkowany na
jedno zanieczyszczenie, tylko wychwytuje
kilka. Te, które my otrzymujemy, stosujemy
w procesach usuwania z powietrza tlenków
azotu i związków siarki. Najlepiej otrzymać
takie sorbenty, dzięki którym zajdą reakcje, które pozwoliłyby nam zredukować
dwutlenek azotu do czystego azotu, a ten
można by puszczać do atmosfery, bo to jej
największy składnik. Można też wykorzystać go do produkcji chemikaliów. To duże
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wyzwanie. Podobnie
rzecz ma się z polimerami. Chcemy z tych tak
zwanych plastikowych
butelek czy innych polimerów otrz ymywać
węgle aktywne albo
kompozyty węglowe, nie
tylko do ochrony środowiska, też konstrukcyjne.
Pomysłów jest dużo, najnowszy – otrzymywanie adsorbentów z pepsi,
a dokładnie ze zlewek
tego napoju, badania już
trwają, ale problemem
jest niskie finansowanie
nauki i mało chętnych
do pracy i pozostania
na uczelni, bo badania
wymagają czasu.
Polimery nadają się
do produkcji na przykład samolotów…
Oczywiście. Jako
materiały kompoz ytowe charakteryzują się
większą wytrzymałością,
trwałością, elastycznością, są tańsze i lżejsze, a to automatycznie przekłada się na
ilość zużytego paliwa.
Może Pan coś zdziała w kierunku produkcji samolotów z dwutlenku węgla…
Dużo się mówi o współpracy przemysłu z nauką. Uniwersytetowi jest trudniej,
wykonuje badania podstawowe na małą
skalę. Przemysł ma większe powiązania
z politechniką.
Realizujemy różne badania z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych
Technologii. Dla nas frajdą jest zrobienie
na przykład katalizatora, który zwiększy
wydajność z 95 do 96 czy 97%. Dla przemysłu to za mało, żeby zmieniać całą instalację technologiczną. To nieopłacalne.
Mówi się, że XX i XXI wiek to początek
ery ekologicznej…
Dla ekologów wciąż największym problemem jest spalanie węgla w piecach,
drewna w kominkach... W Krakowie mają
pomysł, żeby nie emitować spalin z kominków, czyli całkowicie zakazać ich używania. Jest o wiele więcej innych czynników
szkodliwych dla atmosfery, poczynając od
metanu, ale na to nie zwraca się uwagi.
Warto też zdecydować się na budowę
elektrowni atomowej – najefektywniejszego źródła elektryczności, co obecnie
nie jest czymś strasznym, bo technologia
poszła na tyle do przodu, i nie ma obaw, że
nastąpi awaria. A gdyby nastąpiła w Czechach, na Ukrainie, w Niemczech, niezależnie od miejsca, skutki będą dla nas, Polaków, jednakowe.
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zakłócanie nie funkcjonuje tak, jak powinna.
Dążymy do przywrócenia jej właściwego stanu.
Są programy, które
narzucają np. kopalniom
węgla brunatnego rewitalizację powierzchni.
Najważniejsze jest
racjonalne gospodarowanie i świadomość, jak
żyć. Po oceanie pływają
wielkie połacie plastiku,
nikt się nie przejmuje
wyrzucanymi do lasów
śmieciami czy wypuszczanymi do rzek zanieczyszczeniami.
Jeden podniesiony
papierek, jedna niewyrzucona byle gdzie
butelka zmieni bardzo
dużo, jeśli każdy podejdzie do tego w ten
sposób.
O chemii często mówi
fot. Łukasz Woźny
się pejoratywnie... na
przykład o lekach –
Mieliśmy przykład Czarnobyla.
„nie biorę tej chemii, bo szkodzi”. Jak
Oczywiście, tak jak była wielka afera należy na nią patrzeć?
o elektrownię w Belgii, na której pojawiły
Bez niej nasz organizm by nie wytrzysię mikropęknięcia. Tu naprawdę nie ist- mał. Od kosmetyków przez żywność, wszęniało żadne zagrożenie.
dzie nas otacza. Przemycając tutaj „moje”
Chemicy z Polskiego Towarzystwa Che- węgle aktywne, powiem, że każdy z nas
micznego są w tej kwestii zgodni?
widział popularne ostatnio reklamy kosmeTak. Nie wiem, czy mam takie szczę- tyków zawierających węgiel aktywny. Mało
ście, że nie spotkałem jeszcze osób bar- tego, są już produkty żywnościowe zawiedzo temu przeciwnych. Można się spie- rające w swoim składzie węgiel aktywny.
rać w wielu mniej istotnych sprawach, ale Ktoś mówi, że nie używa nawozu, ale sąsiad
ogólnie realny trend do tego zmierza.
tak, i wodami gruntowymi, podziemnymi
Ingerencja człowieka w środowisko jest on i tak przeniknie. Niezabezpieczone
coraz większa. Jakie procesy chemiczne rośliny zjedzą robaki, plony będą mniejnieodwracalnie zakłócił człowiek, pod- sze. Jeżeli nie dodamy chemii do środporządkowując sobie przestrzeń do ków czyszczących, nie zadziałają. Kiedyś
życia? Są takie?
było nie do pomyślenia w okresie jesienNa pewno został zakłócony pierwotny nym czy zimowym budować, murować,
obieg węgla, siarki, azotu w środowisku, teraz chemia pozwala nam na całoroczne
a wracając do dwutlenku węgla, mówimy, że budownictwo. Jednak to, z czym obcujest go coraz więcej, że natura nie jest w sta- jemy, nie może być szkodliwe, ma ułatwić
nie przetworzyć tych nadmiarowych 3 czy życie. Ponoć w Poznaniu woda jest lepsza
5% wyprodukowanych przez społeczeństwo niż ta kupowana w butelkach, a ludzie jeszprzemysłowe, a wycinanie drzew zmniejsza cze używają filtrów i usuwają z niej mikrojeszcze te płuca… Czytałem raport, że na organizmy czy inne potrzebne składniki
każdego człowieka przypadają 422 drzewa. i w organizmie pojawia się odchylenie od
Ponoć 60-, 80-letni dąb jest w stanie w ciągu normy. Sami się wyjaławiamy, a bakterie
doby wyprodukować tlen dla 16 osób, czyli są nam potrzebne. Po antybiotykach też
można wszystko przeliczyć.
przyjmujemy szczepy bakterii, żeby orgaAle czy taka ingerencja w naturę, jaką nizm właściwie funkcjonował. Zastanawiauprawiają na przykład Chińczycy, łem się, czy potrafilibyśmy przeżyć, gdybybudowa Wielkiej Tamy, zmiana biegu śmy cofnęli się o 300, 400 lat. Człowiek żył
rzeki, jest rozsądna? Czy takie inwesty- krócej przez choroby i dlatego, że nie było
cje są aż tak potrzebne?
chemii. Nawet nie wiem, czy powietrze
Natura prędzej czy później da sobie i żywność służyłyby nam. Świat i cywilizaradę i pokaże, co jest ważniejsze, bo przez cja idą do przodu i musimy tak postępować.
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Marek Zaradniak

częściej pojawiają się również na płytach. Tak stało się też przy okazji
wystawienia broadwayowskiego musicalu „Nine” Maury’ego Yestona
i Arthura Kopita. Reżyserem i autorem przekładu jest Jacek Mikołajczyk.
Poznańska premiera odbyła się we wrześniu zeszłego roku. Z nagrań ze
spektakli zarejestrowanych od 11 do 14 października ubiegłego roku
stworzono album płytowy. Znajdziemy na nim 26 piosenek i scen z wiodącym przebojem tego musicalu „Be Italian” („Masz być Włochem”) w pełnym ekspresji wykonaniu – wcielającej się w postać Saraghiny – Małgorzaty Chruściel. Jednym z najbardziej energetycznych przebojów z tego
musicalu jest utwór „Folies Berger” między innymi w wykonaniu Lucyny
Winkel, która gra postać Liliane Fleur. Warto również posłuchać „Piosenki
Guida”, śpiewanej przez Damiana Aleksandra. Znakomitych wykonań jest
tutaj więcej, dlatego warto sięgnąć po to wydawnictwo.

Sony Music

Joe Satriani
What Happens Next?
Joe Satriani to jeden z najciekawszych gitarzystów naszych czasów.
Słuchamy go już od ponad 30 lat, a on ciągle jest w formie. Jego najnowszy album to „What Happens Next?”, który, jak mówi artysta, stanowi
jego drugie narodziny. W jego nagraniu uczestniczyli basista Deep Purple Black Country i Glenn
Hughes i perkusista Red
Hot Chili Peppers Chad
Smith. Producentem
albumu jest Mike Fraser,
który od 1990 miał swój
udział w kolejnych płytach AC/DC. Dzięki tym
artystom otrzymaliśmy
sporą dawkę niezwykłej
muzyki, by wspomnieć
choćby o energetycznym utworze „Energy”,
świadczącym o tym, że
Satrianiemu zawsze bliski był także rock and roll.
W „Catbot” z gitarą Satrianiego ciekawie współbrzmi bas Hughesa, a w majestatycznej kompozycji „Thunder High On
The Mountain” warto zwrócić uwagę na otwierającą ją partię perkusji,
która odgrywa także ważną rolę w brzmieniu ballady „Cherry Blossoms”.
W „Invisible” możemy zachwycać się nie tylko wirtuozerią Satrianiego
jako instrumentalisty, ale też jako kompozytora. „What Happens Next?”
to jedna z najciekawszych płyt w dyskografii Satrianiego. Może zadowolić bardzo wymagających sympatyków gitary zarówno rockowej, jak
i jazzowej.

Nie ma dwóch takich
samych koncertów i nigdy
nie będzie. I dlatego właśnie albumy zawierające
muzykę z koncertów są
szczególnie cenione przez
fanów wszystkich wykonawców. Zapis koncertów,
jakie w latach 2012-2016
dała w Europie Melody
Gardot, zwiera album
„Melody Gardot: Live in
Europe”. To pierwszy koncertowy krążek tej młodej
i lubianej artystki, dla której wzorcami są Judy Garland, Janis Joplin i Miles Davis. Wydawnictwo zwiera ponad 100 minut
muzyki zarejestrowanej podczas koncertów – od Lizbony po Wiedeń.
Melody Gardot charakteryzuje nie tylko nieprzeciętny głos, ale i fakt, że
jest ona silną osobowością. To talent wsparty niezwykłą intuicją muzyczną
oraz sceniczną, co sprawia, że koncerty tej artystki są niezwykle klimatyczne. Znajdziemy w tym zestawie standardy takie jak „Over the Rainbow”
oraz utwory napisane przez Melody Gardot, na przykład „Baby I Am Fool”.
Posłuchajcie koniecznie.

Universal Music

Tvveatr Muzyczny Poznań

Jedną ze specjalności Teatru Muzycznego w Poznaniu są musicale.
Utwory pochodzące z nich w wykonaniu tutejszych solistów coraz

Melody Gardot
Live in Europe

Męskie Granie 2017
Dogrywka
Od kilku lat trudno jest sobie wyobrazić lato w Polsce bez koncertów Męskiego Grania. Prezentują one najciekawsze kierunki w polskiej
muzyce rozrywkowej, a ich plonem są pojawiające się jesienią albumy
płytowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty przygotowywane specjalnie na tę okazję. Jednak po ubiegłorocznej edycji tego
wędrującego festiwalu, oprócz tradycyjnego albumu, wydanego jesienią,
niedawno ukazała się płyta zatytułowana „Dogrywka”. Dlaczego? Organizatorzy projektu są zgodni – duża ilość znakomitej muzyki spowodowała, że zdecydowali się na ten krok. Znajdziemy tutaj Hey w utworze „Ku
słońcu”, Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera w pochodzącej z projektu
„Chaos pełen nadziei” kompozycji „Barcelona”, Julię Pietruchę w piosence
„Ship of Fools” czy Organka śpiewającego „Wiosnę” i „Czarną Madonnę”.
Muzyki sporo. Szkoda tylko, że nie podano, gdzie poszczególne nagrania zostały dokonane.

Polskie Radio

Nine
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O kategorii A+,
przygotowaniach do 100-lecia,
o starych i nowych wyzwaniach
z dziekanem prof. Romanem Budzinowskim
i prodziekanem prof. UAM Tomaszem Nieborakiem
rozmawia Mariola Zdancewicz

Wydział Prawa i Adminiz pracodawcami i powołać
stracji w Poznaniu otrzymał
Radę Pracodawców. Zamienajwyższą kategorię oceny
rzamy uruchomić następne
A+ za kompleksową dziastudia podyplomowe oraz
łalność naukową jednostki,
szkolenia i kursy.
przyznawaną przez Komitet
Chcemy też zintensyfiEwaluacji Jednostek Naukokować współpracę z absolwych w 2017 roku. Czego
wentami, będzie temu
jest wynikiem? Jak mógłby
służyć zarejestrowane już
Pan to skomentować?
Stowarzyszenie AbsolwenRoman Budzinowski: Ta
tów i Przyjaciół Wydziału
doskonała ocena jest wyniPrawa i Administracji. Weskiem naszej pracy. Na sukprze ono też organizację
ces składają się działania
jubileuszu 100-lecia Uniwszystkich członków społeczwersytetu i Wydziału.
ności wydziałowej, a także
Czym jest internacjoprof. UAM Tomasz Nieborak nalizacja badań i co oznanaszych mistrzów i nauczy- prof. Roman Budzinowski
cieli. W ostatnich czterech
cza na przyszłość?
latach znacznie zwiększyliśmy
Tomasz Nieborak:
aktywność naukową, publikując monogra- w drodze konkursu. Podobnie, jeste- Od kilku lat ważnym elementem polifie i artykuły, zwłaszcza w wysoko punkto- śmy w trakcie przyznawania grantów na tyki Wydziału jest promowanie i wspiewanych czasopismach naukowych. Około pobyty w instytucjach zagranicznych, ranie internacjonalizacji badań. Bez tych
sześćdziesięciu doktorantów uzyskało sto- które będą służyć prowadzeniu badań działań niemożliwe jest zaistnienie polpień doktora, ponad dwudziestu pracow- prawnoporównawczych oraz zwiększeniu skiej nauki w przestrzeni międzynarodoników – doktora habilitowanego, a kilku- liczby publikacji naszych pracowników wej. Dotyczy to także nauki prawa, która,
nastu – tytuły profesorów nauk prawnych. zagranicą. Kontynuujemy wydawanie wydawać mogłoby się, ma charakter ściZawsze byliśmy w czołówce wydziałów monografii w języku angielskim. Wspie- śle krajowy. Nic bardziej mylnego. Bowiem
prawa w Polsce, ale kategoria A+ cieszy. ramy aktywność naukową studentów i dok- polskie prawo zgodnie z zasadą multicenTraktuję ją raczej jako primus inter pares.
torantów, o czym świadczy między innymi tryczności pozostaje pod silnym wpły...to duże zobowiązanie...
anglojęzyczna seria monografii Adam Mic- wem zarówno prawa europejskiego, jak
RB: Niewątpliwie, ale nie spoczniemy kiewicz University Law Books, a także wyda- i międzynarodowego. Tytułem przykładu
na laurach (śmiech!). Wydziały prawa wanie przez doktorantów czasopisma wskazać można na prawo własności intew Polsce będą dążyć do poprawienia naukowego Adam Mickiewicz University lektualnej, finansowe bądź żywnościowe,
swojej oceny parametrycznej, my nato- Law Review.
jak i wszelkie procedury administracyjne,
miast zrobimy wszystko, by uzyskaną
Dbając jednocześnie o utrzymanie cywilne oraz karne. Dlatego też konieczne
kategorię utrzymać. Oznacza to zintensy- wysokiej pozycji naukowej Wydziału, nie jest utrzymywanie kontaktu i współpraca
fikowanie badań naukowych i awansów zapominamy o podnoszeniu jakości kształ- z naukowcami z zagranicy, która często
w ramach struktury uczelni, zabieganie cenia. Zakładamy zmianę programów stu- skutkuje wspólnymi grantami, publikao obecność naszych pracowników w euro- diów, zmierzając do lepszego powiązania cjami, a także sympozjami naukowymi.
pejskim i światowym ruchu naukowym. profilu absolwenta z potrzebami rynku Pracownicy Wydziału angażują się w tego
Będziemy wspierać działania, które do pracy, między innymi poprzez upraktycz- rodzaju działania, a dowodem na to są
tego celu prowadzą. W przyszłości zamie- nienie zajęć. Kontynuowane są z sukcesem liczne granty finansowane ze środków
rzamy kontynuować i rozszerzać program wykłady dla licealistów, wykłady prakty- europejskich, a także krajowych. Na szczegrantów profesorskich na kierowanie ków w ramach „Piątków z prawem”, zamie- gólną uwagę zasługują ostatnie cztery lata,
zespołami badawczymi, przyznawanych rzamy uruchomić cykliczne spotkania kiedy to ilość środków pozyskanych z tych
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źródeł wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Mater w Poznaniu, który
Wzrost widoczny jest także w obszarze dzięki wytrwałej pracy
publikacji, których jest więcej i, co ważne, i woli założycieli stanowi
są coraz częściej publikowane w języku również dzisiaj jeden
angielskim. Omawiane sukcesy naszych z najważniejszych filapracowników docenione zostały we wspo- rów intelektualnego kramnianej ocenie parametrycznej Wydziału.
jobrazu naszego miasta,
Internacjonalizacja to także wymiana a tworzące go jednostki
naukowa i studencka. Tak jak już wspo- są świadome swojego
mnieliśmy, każdego roku nasi pracow- znaczenia w kształceniu
nicy realizują swoje badania w zagranicz- przyszłych pokoleń prawnych ośrodkach naukowych, ale również ników, sędziów, prokugoszczą badaczy zagranicznych, którzy na
przykład w ramach stypendiów Fulbrighta oraz
podpisanych umów
o współpracy odwiedzają Poznań. Podobnie
liczni studenci korzystający z dobrodziejstw
programu Erasmus, którzy uczestniczą w dziesiątkach oferowanych
przez Wydział wykładów
w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim.
Dynamizm współczesnej nauki stanowi prawdziwe wyzwanie, dlatego władze Wydziału,
chcąc temu sprostać,
nieustannie monitorują
zmieniającą się rzeczywistość i w miarę ratorów, adwokatów oraz innych zawoposiadanych możliwości wspierają dalsze dów prawniczych.
działania w tym zakresie.
Pamiętać należy, że prawo to nic
RB: Do wypowiedzi kolegi dodam, innego jak instrument kształtowania relacji
że internacjonalizacja badań rozwija się społecznych, dzięki któremu państwo ma
w różnych obszarach. Jej wyrazem jest na możliwość stabilnego rozwoju. Naszemu
przykład organizacja Światowego Kon- Wydziałowi bliskie jest przy tym przegresu Prawa Rolnego, który odbędzie słanie, iż patrząc w przyszłość, nie zaposię we wrześniu przyszłego roku, a którą minamy o przeszłości. Pamiętamy więc
powierzyły nam władze stowarzyszenia o naszych mistrzach, dzięki którym nieUnione Mondiale degli Agraristi Universi- ustannie należymy do czołówki wydziatari, natomiast we wrześniu 2019 roku – łów prawa, mogąc jednocześnie pochwaEuropejskiego Kongresu Prawa Rolnego lić się dwoma najstarszymi czasopismami
w ramach Comitè Européen de Droit Rural. prawniczymi w Polsce. Mam tu na myśli:
Bardzo mnie cieszy możliwość zaprezen- „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolotowania naszego Wydziału i zaufanie. Dla giczny” oraz „Czasopismo Prawno-Histomnie – jako dziekana, kierownika Katedry ryczne”. Przygotowując się do obchodów
Prawa Rolnego i przewodniczącego Pol- 100-lecia Wydziału, zamierzamy akcentoskiego Stowarzyszenia Prawników Agra- wać nasz potencjał historyczny.
rystów, jest to forma wyróżnienia, dowarW jaki sposób WPiA buduje swoją
tościowania naszej działalności naukowej markę? Co proponujecie Państwo przyw zakresie prawa rolnego.
szłym studentom? Jak ich oceniacie?
Przed Państwem 100-lecie Wydziału.
TN i RB: Jesteśmy jednym z najwiękJaki jest stan przygotowań do tego uro- szych wydziałów na UAM. Studiuje na nim
czystego wydarzenia?
bez mała 4000 studentów, na kilku kieTN i RB: Nieczęsto zdarza się, aby jed- runkach, w tym na prawie, administracji,
nostki naukowe mogły pochwalić się jubi- a także na realizowanym we współpracy
leuszem 100-lecia. Mamy to szczęście z Uniwersytetem Ekonomicznym kiei zaszczyt. Byliśmy jednym z pierwszych runku prawno-ekonomicznym. Cieszy nas
wydziałów powstałych wraz z powoła- fakt niesłabnącego zainteresowania licealiniem do życia w 1919 roku naszej Alma stów. Co chcielibyśmy podkreślić, to wzrost

jakości absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających
u nas naukę i jesteśmy
świadomi wyzwań, jakie
z tego wynikają. Chcąc
sprostać rosnącej konkurencji, musimy dążyć do
podnoszenia efektywności i jakości kształcenia. Między innymi z tego
też względu w ostatnich
latach zaoferowaliśmy
nowe kierunki, a w ciągu
najbliższych dwóch lat
planujemy reformę programów studiów na
pozostałych. Wyzwaniem
są dla nas także warunki
lokalowe. Wydział i jego
biblioteka należą do największych w Polsce, a zlokalizowane są w dwóch odległych
od siebie miejscach w mieście, co oczywiście nie sprzyja pracy dydaktycznej i naukowej. Dlatego nie ustajemy w staraniach
o zakończenie rozbudowy kompleksu przy
al. Niepodległości. Jesteśmy przekonani
o potrzebie zlokalizowania w tym miejscu budynku dydaktyczno-naukowego,
ale także wspomnianej biblioteki wydziałowej. Projekt tej ostatniej przewiduje, iż
ma pełnić ważną rolę w przestrzeni społecznej naszego miasta. W naszym zamyśle ma być nie tylko świątynią wiedzy, ale
miejscem spotkań, odczytów, wernisaży
i, co najważniejsze, miejscem nauki dla
naszych studentów. Prezentowane wizje
są częścią strategii, która zakłada ugruntowanie marki Wydziału. Będzie to wynikać
nie tylko z jakości prowadzonych badań,
ale również z poziomu kształcenia, a także
z zadań, które Wydział powinien realizować
we współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. Zaprezentowana
wizja towarzyszy nam każdego dnia i już
w trakcie kolejnego spotkania będziemy
mogli podzielić się efektami naszej pracy.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
naukowych i administracyjnych jesteśmy
dziś jedynym wydziałem prawa w Polsce
posiadającym najlepszą kategorię A+.
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Z dr. Grzegorzem Szyszką, dyrektorem Instytutu
Logistyki i Magazynowania, rozmawia Merkuriusz

W pięćdziesiątą rocznicę powstania

Poznański Instytut Logistyki i Magazynowania – drugi w Europie
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podstawowe pytania: czym jest i czym się
powinna zajmować. W 1990 roku Instytut
uzyskał też prawo do nadawania, z ramienia European Article Numbering (EAN),
polskim przedsiębiorstwom numerów
kodów kreskowych, kluczowego standardu w usprawnianiu funkcjonowania
łańcuchów dostaw. Później ta organizacja połączyła się w 2005 roku z organizacją
amerykańską, tworząc światowy standard
Global System One (GS1). To też zapewniło Instytutowi dostęp do wiedzy ogólnoświatowej z zakresu funkcjonowania
łańcuchów dostaw i roli standardów komunikacyjnych w logistyce. Te dwa wydarzenia dały podstawy do odbudowy Instytutu
w latach 90., po kryzysie spowodowanym
Instytut Logistyki i Magazynowania
obchodzi w tym roku 50-lecie. Czym
była logistyka w 1967 roku? To chyba
zamierzchła przeszłość?
Spektakularnym wydarzeniem
1967 roku był przewóz pierwszych kontenerów na świecie na trasie ze Stanów
Zjednoczonych do Amsterdamu, a w tej
chwili, po tych pięćdziesięciu latach, na
całym globie funkcjonują ich miliony, to
może obrazować rewolucję w logistyce.
Jej wymagania wiążą się z dążeniem do
standaryzacji ładunków i namacalnymi
przykładami tego są właśnie kontenery
czy palety. Początek logistyki gospodarczej, załamaniem się funkcjonowania gospobo wojskowa już dobrze funkcjonowała, darki planowej. W tych krytycznych latach
datuje się na lata 60. ubiegłego wieku. zatrudnienie spadło do 60 osób. Teraz praW Polsce oczywiście zaistniała później, cuje u nas przeszło 200 osób, a barierą rozdlatego że mieliśmy gospodarkę planową, wojową jest brak ludzi do realizacji zadań,
a logistykę jako koncepcję z Zachodu nie które są przed nami.
zawsze dobrze postrzegano.
A jakie zadania są przed Państwem?
Od kiedy w naszym kraju zaczęto użyPrzemysł 4.0, mówi się o czwartej rewować pojęcia logistyka?
lucji przemysłowej, związanej z cyfryzacją
W latach 80. pierwszy użył go w swo- gospodarki i logistyki, czyli z budowaniem
ich publikacjach prof. Janusz Fijałkow- systemów cyberfizycznych. Połączenia syski z Politechniki Warszawskiej. W tam- stemów informatycznych z fizycznymi
tym okresie działał on w Radzie Naukowej przedmiotami sprowadza się do oczujnikonaszego Instytutu Gospodarki Magazyno- wania tych drugich. Informacje o ich stanie
wania i to on nieśmiało nazywał magazy- przesyła się do systemu informatycznego,
nowanie i przepływ materiałów logistyką. gdzie wykorzystuje się je do usprawniania
Natomiast dla Instytutu inspiracją dla sterowania np. urządzeniami. Główną rolę
kompleksowego podejścia do logistyki sprawuje w tym wszystkim Internet Rzeczy
była wizyta w 1990 roku przedstawiciela – internetowa sieć do zbierania danych od
Banku Światowego, który po zapoznaniu jednoznacznie zidentyfikowanych przedsię z naszą działalnością stwierdził, że to, miotów, której budową się zajęliśmy.
co robimy, jest właśnie logistyką. Zaczę- 20 października br. w siedzibie firmy
liśmy ją promować jako nieodzowny ele- Talex odbyła się inauguracja projektu
ment funkcjonowania wolnorynkowej Internet Rzeczy w Wielkopolsce…
gospodarki i w tym aspekcie zaprezento…tak, pod nazwą Wielkopolski Interwaliśmy ją w Kiekrzu w 1991 roku, organi- net Rzeczy (WIR). Pokazaliśmy, jak funkcjozując pierwszą w Polsce konferencję logi- nuje system, jakie usługi może oferować
styczną pod tytułem „Praktyczne aspekty w rolnictwie, budynkach mieszkalnych,
logistyki”. Naszą niewielką wiedzę pomo- rozwiązaniach przemysłowych i miejskich.
gli nam uzupełnić przedstawiciele z Anglii Powstała sieć szkieletowa, tj. 20 stacji bazoi Szwecji podczas debat, odpowiadając na wych, które z różnych czujników (sensorów),

zbierają informacje – o parkingu, o stanie
licznika gazowego czy elektrycznego lub
inne – i przekazują je do internetu, gdzie
można je przetwarzać, udostępniać w bazie
danych działającej w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Czujniki cechuje
niskie zużycie energii; mogą być zasilane
przez baterie, a jedna bateria zapewnia
działanie przez kilkanaście lat. Obecne
standardy protokołów komunikacyjnych
umożliwiają przesyłanie sygnałów z tych
czujników w obszarze zabudowanym na
odległość do 3–4 km, a w obszarze niezabudowanym – do 15 km, ale cały czas je rozwijamy. Sądzimy, że jest to pierwsze w Polsce wdrożenie otwartego Internetu Rzeczy.
Przyświeca nam idea, żeby każdy przedsiębiorca, każda firma, w szczególności twórcy
innowacyjnych produktów i usług, w tym
start-upów, mieli darmowy dostęp do tej
bazowej sieci, i chcielibyśmy zainspirować
ich do rozwijania i oferowania swoich usług
właśnie przez ten system. Zakładamy rozwinięcie WIR-u do rozmiarów całej poznańskiej sieci metropolitalnej w ramach funduszy regionalnych. Jej budową zajmuje się
utworzone konsorcjum poznańskich firm.
W tej chwili to jeden z naszych sztandarowych projektów.
Jakie wyzwania stoją przed polską i globalną logistyką?

Oczywiście handel internetowy. Normą
staje się dostarczenie towaru pod wskazany adres w ciągu jednego dnia. Amazon w Stanach Zjednoczonych zapewnia dostawę w ciągu dwóch godzin od
chwili zamówienia. Żeby to stało się wykonalne, dostawca musi znajdować się blisko
odbiorcy, a to oznacza, że magazyny muszą
być zlokalizowane blisko miejsc odbioru
i powinny być zrobotyzowane. Amazon
realizuje zlecenia na podstawie zbierania
dużej ilości informacji, niezbędnych, żeby
przewidzieć, że klient za chwilę zamówi
dany towar. Zna oczekiwania odbiorcy
i działa z wyprzedzeniem. Należy śledzić
rozwój Amazona. To dzisiaj najprężniej

rozwijająca się firma na świecie, która chce
zdominować handel internetowy, i wchodzi też do Polski, gdzie zlokalizowała już
kilka swoich ogromnych magazynów. Ma
potężne możliwości inwestycyjne. Jej filozofia nie polega na szybkim zysku, tylko na
inwestowaniu w rozwój. Zyski widzi w dalszej perspektywie.
W jaki sposób działa Amazon?
Amazon jest potęgą i działa elastycznie.
Jeśli potrzebuje robotów, to kupuje najlepszą w Stanach Zjednoczonych firmę produkującą roboty. Gdy potrzebował dronów,
kupił najlepszą firmę produkującą drony.
Nabyte firmy realizują jego zamówienia,
wyznaczają lokalizację, zbierają informacje o potrzebach klienta i obrabiają je za
pomocą systemu informatycznego, żeby
przewidzieć, gdzie towar będzie dostar-

czony. Przy pieniądzach, jakimi dysponuje Amazon, wykorzystuje on usługi największych operatorów logistycznych na
świecie i ich sieci. Cały towar nie jest przepuszczany przez sieć magazynów Amazona, ale duża część przechodzi przez
magazyny współpracujących z nim operatorów logistycznych.
Mówi się o fenomenie Amazona,
o nowym wymiarze funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
To jest globalne superprzedsiębiorstwo, na czele którego stoi Jeff Bezos – to
wizjoner jak Gates. Działalność rozpoczął
16 lat temu w Stanach Zjednoczonych
i cały czas stawia na rozwój, na który przeznacza niesamowite pieniądze. W magazynach zainstalowano kilkadziesiąt tysięcy
robotów. Warto przyglądać się Amazonowi
i jego rozwojowi, to też inspiruje.
Jak wygląda współpraca Instytutu i jak
rysują się możliwości współpracy z innymi
ośrodkami logistycznymi w Europie?
Obecnie w ramach 12 projektów unijnych, pozyskanych wspólnie z konsorcjantami w konkursach ogłaszanych przez
Komisję Europejską, współpracujemy z kilkudziesięcioma europejskim ośrodkami
badawczymi. Osoby zatrudnione u nas
pracują na rzecz rozwoju europejskiej logistyki. W ośrodkach akademickich pewnie

myśl logistyczna jest głębsza, ale w zakresie praktycznych wdrożeń logistycznych
jako Instytut plasujemy się w czołówce
europejskiej. Jesteśmy drugim – po niemieckim Fraunhofer Institute for Material
Flow and Logistics – ośrodkiem wiedzy
logistycznej w Europie. Nie mamy problemów z uczestnictwem w konsorcjach,
które pozyskują projekty unijne. Instytut

też jest członkiem i założycielem technologicznej
platformy „Alice”, powołanej przez Komisję Europejską do wspierania rozwoju logistyki. Skupione
w niej przedsiębiorstwa
i ośrodki badawcze dyskutują i opracowują kierunki
i obszary, które Unia Europejska powinna wspierać
w zakresie rozwoju logistyki. My tam jesteśmy odpowiedzialni za
kierunki rozwoju łańcuchów dostaw.
Jakich norm należy przestrzegać
w cyfrowej logistyce?
Podstawowym standardem opracowanym w Unii Europejskiej w zakresie cyfryzacji logistyki jest e-freight – standard
interoperacyjności w zakresie przepływu
informacji pomiędzy różnymi systemami
informatycznymi w łańcuchach dostaw.
Braliśmy w nim udział i właśnie wdrażamy
jego rozwiązania.
Co jest najważniejsze w logistyce?
Wydaje się, że standardy i systemy
informatyczne. Bez nich logistyka w ogóle
nie istnieje.
Za pół roku kolejny kongres logistyczny
w Poznaniu. Czy macie już Państwo leitmotiv?
Kongres odbędzie się w dniach
23–24 maja 2018 roku, a motywem przewodnim będzie oczywiście cyfryzacja
logistyki. Należy dodać, że jest to druga
pod względem wielkości konferencja
logistyczna w Europie skupiająca prawie
900 uczestników.
Często w popularnych wywiadach pyta
się, więc ja też nieco żartem zapytam,
co Pan, jako logistyk, zabrałby ze sobą
na bezludną wyspę? (śmiech)
GPS czy coś takiego…
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Ustawiczne drogi
kształcenia
Z dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Lucyną Białk-Cieślak rozmawia Maja Netter

Pani Dyrektor, czy możemy mówić Federacji Organizacji Polskich na Ukrao nowej idei w nauczaniu ustawicznym? inie, Towarzystwu Miłośników Lwowa
Po części tak. Bardzo niewielki odse- itp., pozwoliło mi zdobyć liczne kontakty,
tek osób dorosłych, co jest problemem umożliwiło prowadzenie rozmów z osonie tylko w Polsce, uczestniczy w podno- bami odpowiadającymi za oświatę na
szeniu kwalifikacji w systemie kształcenia Ukrainie. Tym sposobem nawiązaliśmy
ustawicznego. Chcieliśmy wyjść naprze- współpracę ze wspomnianym Uniwersyteciw potrzebom gospodarki, bo nasza misja tem Podolskim, w co zaangażowały się też
i działania statutowe mają dostarczyć kom- z pomocą osoby trzecie, które rekomendopetentnych pracowników. Stosujemy różne wały otwarcie się tej uczelni na taki rodzaj
zachęty promocyjne dla tych, którzy uczest- kooperacji.
niczą w naszych kwalifikacyjnych kursach Czego dotyczy projekt?
zawodowych, ale też uznaliśmy, że komDotyczy on kształcenia w zaoczpetencje powinny nie tylko rosnąć – od nym systemie blended learning, gdzie
szkoły średniej poprzez studia wyższe – ale część teoretyczna w 50% będzie przeważne jest działanie odwrotne, czyli szósty, kazywana drogą online w wersji polskosiódmy poziom kształcenia inżynierskiego, -angielskiej z uwagi na to, że zawody,
magisterskiego należy łączyć z kompeten- w których kształcimy, wymagają znajocjami czwartego poziomu, a więc z pozio- mości języka angielskiego, chociażby
mem mistrza.
przy programowaniu maszyn, urządzeń
Podczas częstych spotkań z pracodaw- i w innych sytuacjach. Wielu naszych pracami uzyskiwaliśmy jednoznaczną infor- codawców kooperuje z kontrahentami
mację, że zatrudniają oni obcokrajowców zagranicznymi, a wówczas język angiel– w tym znaczny odsetek ludności ukraiń- ski jest wymagany. W związku z tym pieskiej – którzy wypełniają luki spowodo- czemy dwie pieczenie na jednym ogniu.
wane brakiem zainteresowania polskich Mamy świadomość pewnych deficytów
pracowników. Jednak wielu z nich nie w zakresie znajomości języka polskiego
posiada kwalifikacji stosownych do wyma- i dlatego łatwiej skorzystać choćby
gań pracodawców. Łącząc te dwa fakty, z pomocy tłumacza Google w tłumazainicjowaliśmy innowacyjny projekt. Połą- czeniu z języka angielskiego na ukraińczyliśmy siły ze współpracującym z nami ski. Osoby, które znajdują zatrudnienie
od dłuższego czasu Podolskim Państwo- wśród wielkopolskich pracodawców, do
wym Uniwersytetem Rolniczo-Technicz- których zwracamy się z prośbą o ewentunym, tak aby stworzyć możliwość nabywa- alne zainteresowanie się naszym projeknia kwalifikacji europejskich ukraińskim tem, zobowiązane są spełniać wymagania
studentom z ostatniego roku studiów inży- opisane prawem polskim. Dorośli narodonierskich. Są to osoby potencjalnie zainte- wości niepolskiej muszą mieć środki na
resowane pozostaniem na polskim rynku swoje utrzymanie, na opłacenie szkoły,
pracy po zdobyciu kwalifikacji.
kursu języka polskiego, bezwzględnie
Skąd taki wybór i sposób myślenia?
potrzebnego do przystąpienia do egzaMyślenie równie dobrze mogło doty- minu końcowego.
czyć Polaków, jednak bardzo wielu wyje- Jak wygląda egzamin w praktyce?
chało i stąd luki osobowe oraz braki w kwaCzęść praktyczna nauki będzie miała
lifikacjach merytorycznych.
miejsce w naszym Centrum lub u pracoBlisko 15-letnie doświadczenie we dawcy. Ten egzamin często polega na opiwspółpracy i niesieniu pomocy polskim saniu w języku polskim zajęć praktyczplacówkom oświatowym na Ukrainie, nych. Centralna Komisja Egzaminacyjna
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powinna wprowadzić zmiany w zakresie sformułowania arkusza egzaminacyjnego odpowiedniego dla obcokrajowca,
podobnie jak to wygląda w przypadku
arkusza dla osób z dysfunkcjami, aby
wprowadzić nowy sposób weryfikowania wiedzy osób, dla których pewną
barierą w pokazaniu kompetencji będzie
język. Innymi słowy, postawimy na większą ilość zamkniętych pytań praktycznych na zasadzie checklisty. Uwzględnienie barier językowych to nowy kluczowy
element, który musi zostać wprowadzony
przy weryfikacji kompetencji na końcowym egzaminie pisemnym. W tej chwili
przeprowadziliśmy rekrutację i projekt
ruszy 1 lutego 2018 roku. Przyjęliśmy
już 227 osób z kompletnymi dokumentami, które zadeklarowały chęć uczenia się w obszarze czterech kwalifikacji,
tj. technik mechatronik, technik mechanik, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik klimatyzacji
i chłodnictwa.
To duża skala.
Naszym współpracownikiem w projekcie jest m.in. Unia Wielkopolan – co świetnie przekłada się na współpracę z pracodawcami, dzięki którym upowszechniamy
akcję poprzez organizowanie m.in. spotkań,
wysyłanie ankiet. Projekt poprzedziliśmy
rzetelną analizą wymagań prawnych, zapotrzebowania rynku pracy, sytuacji dotyczącej otrzymywania wiz, jeśli chodzi o polski
konsulat, uzyskania zgody na łączenie edukacji z pracą. To wymagało bardzo rzetelnej współpracy z Uniwersytetem Podolskim. Za nami i przed nami wiele spotkań
i wideokonferencji, które w zasadzie odbywamy z władzami uczelni dwa, trzy razy
w tygodniu. To kwestia gruntownego rozpatrzenia programów nauczania, które
zostały zrealizowane na Uniwersytecie,
i porównania ich z programami nauczania
danej kwalifikacji, aby wyeliminować części już poznane przez słuchaczy, umożliwić
ich zaliczenie, a tym samym skrócić okres

Podpisanie
porozumienia
w Kamieńcu
Podolskim
w listopadzie 2017
roku pomiędzy
rektorem UP
Wołodymyrem
Iwanyszynem
a Lucyną Białk-Cieślak
– dyrektorem CKZiU
w Poznaniu

kształcenia. Ocz ywiście zwracaliśmy się do
organu prowadzącego,
a następnie do Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty o określenie –
zgodnie z ustawą o systemie oświaty – stawki,
jaką musi wnieść zamierzający uczyć się w Centrum obcokrajowiec.
Projekt jest niełatwy.
Wymaga wysokich
kompetencji, również
od nauczycieli. To duże
wyzwanie dla środowiska nauczycielskiego
kształcenia zawodowego. Wiąże się też
z przygotowaniem Centrum w zakresie
zasobów administracyjno-usługowych –
osób biegle władających językiem ukraińskim i rosyjskim. Jesteśmy przygotowani
pod tym kątem. To jest również doskonalenie nauczycieli w zakresie andragogiki w edukowaniu obcokrajowców,
czyli w zakresie kształcenia dorosłych, co
wymaga kolejnych specjalistycznych
kwalifikacji, których nie posiadają polscy
nauczyciele. W związku z tym otwiera się
możliwość zdobycia nowych doświadczeń. To również przygotowanie naszych
słuchaczy z Ukrainy do sprawnego posługiwania się językiem polskim, dlatego uruchomimy szereg kursów w systemie online,
ale też stacjonarnie, żeby zapewnić kontakt
z żywym językiem, ponieważ część tych
osób z całą pewnością pozostanie na polskim rynku pracy.
Odbyliście Państwo wiele spotkań
z pracodawcami…
… którzy deklarują otwartość na ich
przyjęcie. Pierwszy etap, przed nabyciem
kwalifikacji, z punktu widzenia pracodawcy
jest nieefektywny, dlatego że słuchacze
jeszcze niewiele potrafią. Natomiast po
etapie końcowym stają się atrakcyjnymi

pracownikami. Mają silną motywację do
podnoszenia swoich kompetencji, kwalifikacji. Na 300 miejsc, bo tyle planujemy
uruchomić od 1 lutego, zgłosiło się 2,5 tys.
studentów, więc otrzymaliśmy możliwość
wyboru osób z kierunków pokrewnych,
które dysponują wiedzą użyteczną w zakresie wybranych kwalifikacji, odpowiednio do potrzeb pracodawcy. Oczekujemy,
że we wrześniu będziemy kontynuować
rekrutację w oparciu o doświadczenia zdobyte w pracy z pierwszą grupą. Wpłyną one
zarówno na doskonalenie naszych metod,
jak i narzędzi, ponieważ jest to rzecz zupełnie nowatorska i innowacyjna.
Do jakich stanowisk będą przygotowywani studenci uczelni wyższych?
Osoby, które są tuż przed obroną
tytułu inżyniera lub magistra, wykazują
też zainteresowanie kontynuacją nauki
albo wejściem w środowisko pracy. Nie bez
przyczyny dobraliśmy te ostatnie roczniki.
One mogą zadecydować, czy ofertę pracy
i edukacji uważają za na tyle atrakcyjną, że
zasilą polski rynek. Wprowadzony przez
naszą uczelnię własny model edukacji
umożliwi im funkcjonowanie w tym okresie kształcenia, który zwykle przeznacza

się na przygotowanie
prac seminaryjnych.
Tu jest podobna sytuacja. W pierwszym
semestrze, w lutym,
zostanie zrealizowana
większość zajęć, a po
wyjeździe na obrony,
pod koniec czerwca
i na początku lipca,
uczniowie będą kontynuować naukę w systemie online. Projekt
został przedyskutowany, pr zemyślny
przez obie strony tak,
żeby umożliwiał studentom innowacyjne
– wręcz powiedzielibyśmy eksperymentalne – podejście do
sytuacji. Włożyliśmy bardzo duży wysiłek
w analizę programów nauczania, w ustalenie ilości i w ułożenie jednostek dydaktycznych w procesie kształcenia, aby przygotować uczelnię do tego rodzaju wyzwania.
Uczniowie muszą być świadomi, że stwarzamy im warunki do pogodzenia kształcenia na uczelni macierzystej z nauką na
naszej uczelni w połączeniu ze zdobywaniem doświadczenia w zakładach pracy.
Sytuacja wymagająca intensywnej pracy
i nauki w określonym czasie. Z drugiej
strony daje wymierne efekty – możliwość
realizacji studiów macierzystych, nabycie
kwalifikacji europejskich, zdobycie bezpośrednio w firmie doświadczenia w kierunkach pokrewnych w stosunku do kierunków studiów i uzyskanie rekomendacji.
Pogodziliśmy kilka systemów obecnie
funkcjonujących w europejskim modelu
kształcenia inżyniera. Łączymy projekt
mistrza z doświadczeniem inżyniera czy
magistra inżyniera, również w środowisku
pracy, więc jest to projekt odważny, trudny,
ale na pewno bardzo elastycznie reagujący
na przygotowanie młodych ludzi – poprzez
kształcenie ustawiczne – na rynek pracy.
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Z nadzieją
w przyszłość
Z rektorem Akademii Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu Dariuszem
Wielińskim rozmawia Kasia Górecka
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Minął ponad rok od wyboru Pana na rektora Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jak może Pan podsumować ten czas? Jakie cele jeszcze przed Panem?
Na starcie wszyscy rektorzy poświęcają sporo czasu na
przygotowania do inauguracji nowego roku akademickiego,
a ci rozpoczynający urzędowanie po raz pierwszy, opracowują
jeszcze program działania na całą kadencję.
Muszę przyznać, że pewne projekty, zgłaszane przeze mnie
w trakcie wyborów, należało zrewidować. Przede wszystkim
dotyczyło to koncepcji związanych z uruchomieniem nowych
kierunków studiów. Rewizja planów wymuszona została zmianami w zasadach finansowania uczelni wyższych oraz zmianami priorytetów ustawowych i statutowych. Jednocześnie
sporo pracowałem nad przygotowaniem rozwiązań i zarządzeń pozwalających utrzymać płynność finansową uczelni
w warunkach zmniejszonej dotacji podstawowej. Z moich kalkulacji wynikało bowiem, że na rok 2017 Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego obniży nam dotację o 2 mln zł. I tak
się niestety stało.
Jednocześnie starałem się nie zaniedbywać realizacji
zadań, o których mówiłem podczas wyborów. Były to starania
o fundusze unijne na termomodernizację budynku głównego
AWF-u oraz na remont naszej pływalni. Środki udało się zdobyć
– pozostaje jeszcze pozytywnie rozstrzygnąć przetargi, co, zważywszy na dynamikę wzrostu cen materiałów i usług w branży
budowlanej, łatwe nie będzie.
W zakresie polityki naukowej wdrożyłem zaawansowane
rozwiązania projakościowe, które winny skutkować poprawą
wyników naukowych i zwiększyć dynamikę w zakresie publikacji. Doregulowałem też politykę kadrową, wprowadzając
ścieżki kariery zarówno w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych. Kiedy spoglądam na
miniony rok, widzę, że najważniejsze zadania zostały już zrealizowane bądź uruchomione. Sprawy inwestycyjne rozstrzygać
się będą jeszcze w pierwszym kwartale roku 2018.
… No i niestety myślę o nadchodzącym roku, bo to i nowa
ustawa, i nowa dotacja, która pewnie nie będzie lepsza niż
tegoroczna. Ale zobaczymy… Przede mną najważniejsze
zadanie – praca nad rozwojem naukowym kadry i oczekiwanie na sukces w parametryzacji za lata 2017-2020. Jako jedyna
uczelnia sportowa w Polsce i trzecia w Poznaniu otrzymaliśmy
logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To znak jakości dotyczący stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry. Mam zatem podstawy do spoglądania w przyszłość
z nadzieją…
Od 1 stycznia 2018 roku na Pańskiej uczelni będzie realizowany projekt naukowy, który uzyskał dofinansowanie
z PR Horyzont 2020. Jaka jest jego idea?
To prawda. Nosi on tytuł „Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie”. Jego celem jest stworzenie narzędzi pedagogicznych ułatwiających dostosowanie się
do wysokich wymogów współczesnej cywilizacji, która często
jest źródłem depresji u dzieci i młodzieży. Projekt realizowany
jest wspólnie z Norwegami, Hiszpanami i Belgami, a po stronie polskiej koordynuje go pani profesor Agata Wiza z naszego
Zakładu Pedagogiki.
W roku akademickim 2017/2018 pojawiły się nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. trener osobisty,
terapia manualna, w przygotowaniu jest również edukacja dla bezpieczeństwa czy Wellness i odnowa psychoso-

matyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Jakie jest
zainteresowanie nimi?
Działalność Centrum Doskonalenia Kadr, które prowadzi studia podyplomowe i kursy, traktujemy w kategoriach uzupełnienia
oferty programowej. Te propozycje kierowane są przede wszystkim do osób, które oprócz dyplomu magisterskiego chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje podnoszące ich konkurencyjność na
rynku pracy. Rocznie korzysta z nich około 300 osób.
Jaki jest udział studentów, ekspertów i przedstawicieli biznesu w opracowywaniu nowych kierunków studiów, tak, by
odpowiadały one potrzebom rynku?
Obecnie, jak już wspomniałem, nie tworzymy nowych kierunków studiów. Staramy się skupić na tych, które już prowadzimy,
i doskonalić ich programy. Chodzi nam przede wszystkim o to,
by oferta kierunków była adekwatna do obszaru prowadzonych
przez uczelnię badań naukowych. Oczywiście w pracach komisji
programowych uczestniczą studenci, jako stali członkowie tych
komisji. Programy studiów konsultujemy ze środowiskami lekarskimi oraz sportowymi, a więc z grupami interesariuszy zewnętrznych. Nasza aktywność edukacyjna prowadzona jest w obszarze
wychowania fizycznego i sportu, rehabilitacji (kształcimy specjalistów w zakresie przywracania sprawności, między innymi po urazach w sporcie), żywienia (także z przewagą żywienia osób aktywnych fizycznie) oraz turystyki i rekreacji. Eksperymentujemy trochę
w zakresie kształcenia specjalistów z tańca. Jestem przekonany,
że nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowane osoby w branży.
Świadczą o tym wdrożenia, choćby w postaci dużych projektów,
jak „Trener Osiedlowy” czy „Trener Senioralny”, które wpisały się już
na stałe w klimat miasta Poznania.
Z jakimi problemami na rynku pracy najczęściej borykają się
absolwenci AWF-u?
Najczęściej zgłaszanym problemem jest brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem, albo też absolwenci
wybierają inną pracę ze względu na wyższe zarobki oferowane
w innych branżach. Tak czy inaczej z naszych badań ankietowych wynika, że prawie 90% absolwentów pracuje, a prawie
70% z nich ma stałą umowę o pracę, zaś zatrudnienie znajdują
najczęściej po trzech miesiącach od ukończenia studiów. Tak się
składa, że absolwenci studiów I stopnia naszej Akademii znajdują
pracę najszybciej ze wszystkich absolwentów uczelni publicznych w Poznaniu. Warto przypomnieć, że AWF Poznań, według
raportu przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowującego rekrutację na rok 2017/2018,
był najchętniej wybieraną przez kandydatów uczelnią wychowania fizycznego w Polsce. Z kolei z ankiet przeprowadzonych
wśród pracodawców wynika, że nasi absolwenci znajdują pracę
ze względu na dobre przygotowanie praktyczne do zawodu,
lepsze niż u innych kandydatów przygotowanie merytoryczne
i dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, drugi fakultet). Pracodawcy doceniają takie cechy jak
kreatywność, komunikatywność, samodzielność w pracy, motywacja. Są one ważne w osiąganiu dobrych wyników, zarówno
sportowych, jak i zawodowych.
AWF przystąpił do projektu Legia Akademicka. Idąc dalej, czy
możemy spodziewać się utworzenia nowych kierunków studiów, na przykład bezpieczeństwa narodowego?
Tak jak już wspominałem, na razie musimy zrezygnować z tworzenia nowych kierunków studiów. Zatem bezpieczeństwa narodowego uruchamiać nie będziemy. Ale myślę, że projekt Legia
Akademicka stanowić będzie jego doskonały substytut. Jak
zapewniał goszczący w naszej uczelni doradca Ministra Obrony
Narodowej Grzegorz Matyasik, absolwenci projektu Legia Akademicka wyposażeni zostaną w wiedzę i w umiejętności pozwalające
nie tylko na zasilanie szeregów rezerw. Najlepsi z nich będą mogli

znaleźć pracę w resortach mundurowych. Zatem efekty zostaną
osiągnięte – tylko w nieco inny sposób…
Proponują Państwo studentom staż i studia w Szanghaju.
Jakie jest zainteresowanie tym?
Na razie, 28 listopada, odbyło się pierwsze spotkanie studentów kierunku turystyka i rekreacja (bo tylko do nich adresowana
jest oferta) z przedstawicielami Shanghai University w sprawie
programu DHIC. Jest to międzynarodowy program umożliwiający
studentom poznanie kultury chińskiej i zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego w trakcie sześciomiesięcznego
stażu, na którym studenci będą mieli prawo do wynagrodzenia
oraz do darmowego zakwaterowania i posiłków. Program DHIC
zapewnia również wymianę punktów ECTS. Oferta jest więc fantastyczna. Gdyby moje pokolenie w latach 80. miało takie możliwości, sądzę, że wyjechaliby wszyscy… Podejrzewam, że zainteresowanie znacznie przekroczy liczbę dostępnych miejsc…
Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku neurobiologia prowadzone są we współpracy trzech poznańskich
uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego. Co daje
studentom interdyscyplinarny charakter studiów?
Silny zespół trzech uczelni oferuje różnorodność poruszanych
zagadnień i daje szansę zdobycia nowoczesnej wiedzy i praktyki,
którą będzie można z powodzeniem wykorzystać w instytutach
badawczych, laboratoriach czy firmach farmaceutycznych. Cytując słowa prof. Macieja Pawlaka – dziekana Wydziału WFSiR – to
taki poznański fenomen. Do tego dochodzą wykładowcy światowej sławy, profesjonalne laboratoria, innowacyjna wiedza. Tak
naprawdę oferta skierowana jest do młodych osób pragnących
związać swoje życie z badaniami naukowymi.

Cyfrowa Szkoła
Z marszałek Marzeną Wodzińską rozmawia Mariola Zdancewicz

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest wdrażany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a realizowany przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Skąd pomysł na projekt?
Zrodził się on wiele lat
temu. Program „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
jest kontynuacją zrealizowanych już przez Województwo Wielkopolskie
dwóch projektów systemowych: „eSzkoła – Moja
Wielkopolska” i „eSzkoła
Wielkopolska – Cyfrowa
Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan”, w których
stawialiśmy na rozwój
kompetencji cyfrowych
uczniów i nauczycieli.
Działania realizowane
w obecnym projekcie
mają być uzupełnieniem
wcześniejszych inicjatyw.
Docelowo zmierzamy
do stworzenia systemu
sprawnie działającej infrastruktury informatycznej
we wszystkich wielkopolskich szkołach
i placówkach oświatowych.
Jaki jest cel projektu? Proszę o przybliżenie idei.
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Mówiąc najogólniej, ma on służyć
podniesieniu kompetencji cyfrowych
ponad jedenastu tysięcy uczniów i pięciu tysięcy nauczycieli z sześciuset szkół
całej Wielkopolski. Zamierzamy to osiągnąć, po pierwsze, poprzez budowę sieci
Wi-Fi w budynkach szkolnych należących
do samorządów powiatowych i gminnych,
umożliwiającej korzystanie z Internetu
całej społeczności szkolnej, oraz utrzymanie tej sieci przez okres realizacji projektu.
Po drugie, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w tych szkołach
w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, między innymi w laptopy, tablety, wspierające
realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Po trzecie, stworzymy
i udostępnimy szkołom aplikacje cyfrowe
umożliwiające kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach także
po zakończeniu projektu.
Równolegle szkoły będą uczestniczyć
w szeregu działań merytorycznych, takich
jak: konferencje, szkolenia dla nauczycieli,
oraz korzystać z doradztwa metodycznego
i naukowego.

Projekt ma strukturę kaskadową. Najpierw doskonalimy nauczycieli, a potem
oni, wyposażeni w odpowiednią wiedzę
i umiejętności, wracają do szkół, żeby
podnosić kompetencje swoich uczniów
poprzez realizację projektów uczniowskich
na zajęciach pozalekcyjnych.
Czy można powiedzieć, że to będzie
rewolucja w nauczaniu?
Zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie kształcenia może być swoistą rewolucją w niektórych szkołach, jednak,
biorąc pod uwagę skalę makro, nie możemy
mówić o rewolucji. Projekt nie zmierza do
całkowitej modyfikacji w podejściu do systemu kształcenia, lecz do jego rozwoju. Projekt jest innowacyjny, ale nie jest rewolucyjny. Nie dokonujemy zmiany na poziomie
programów czy treści kształcenia, lecz na
poziomie metod i narzędzi dydaktycznych.
Kto skorzysta najbardziej na projekcie?
Wszyscy uczestnicy i przedstawiciele
społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także środowisko, w którym funkcjonuje szkoła.
Ile projekt kosztuje i z jakich funduszy
będzie realizowany?

Czy można powiedzieć, że to jest projekt ukierunkowany na podniesienie
zarówno kompetencji nauczycieli, jak
i poziomu kształcenia?

Wartość projektu to 105.773 999,98
PLN. 85% tej kwoty pochodzi ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
10% z budżetu państwa, a 5% stanowi niepieniężny wkład własny.

Wielkopolsk@ 2020
Z dyrektorem projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020” Piotrem Waśko rozmawia Mariola Zdancewicz
Panie Dyrektorze, czym jest „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”?
To projekt mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
z terenów peryferyjnych oraz ze szkół,
które osiągają niższe wyniki w nauce.
Poprzez używanie technologii cyfrowych
w procesie dydaktycznym chcemy podnieść poziom nauczania w taki sposób,
aby zajęcia były ciekawsze, a uczniowie,
bawiąc się, uczyli się zagadnień, które
realizuje program. Oczywiście, jednym
z ważniejszych czynników są umiejętności nauczycieli, dlatego od tej grupy rozpoczniemy szkolenia w zakresie posługiwania się nowatorskimi technologiami.
Wielkopolska jest w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy najdłuższą internetową sieć szerokopasmową w Polsce,
której łącza dotrą w 2018 roku do każdej wielkopolskiej szkoły. Wykorzystując
te możliwości, zbudujemy Wielkopolską
Sieć Edukacyjną, tym samym zapewnimy
bezpieczny Internet, niosący treści dostosowane do poziomu nauczania poszczególnych grup wiekowych. Jednocześnie
chcemy dostarczać usługi umożliwiające

zasobów za darmo materiał online w odpowiedniej
wielkości i szybkości. Mając
na uwadze to, że zazwyczaj
w placówce jest po kilkuset
uczniów, zastosujemy technologię, która umożliwi
korzystanie z sieci wszystkim uczestnikom organizacji szkolnej, czyli nauczycielom, uczniom, administracji
oraz rodzicom.
Czy powstała już mapa
szkół objętych projektem?
Szkoły już się zgłosiły,
ale są jeszcze wolne miejsca.
Projekt będzie trwał pięć
lat, a my chcemy dotrzeć
do jednostek mniej aktywnych, położonych peryferyjnie. Wytypowaliśmy szkoły,
wiemy, gdzie się znajdują,
i chcemy je włączyć do
współpracy.
Sądzi Pan, że projekt będzie kontynuowany?

uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Na przykład, jeżeli nauczyciel będzie chciał skorzystać z fragmentów filmów, nie narazi się
na koszty związane z zakupem ich czy też
praw autorskich, ale pobierze z naszych

Sadzę, że tak, ponieważ, po pierwsze, zgromadzimy pewien majątek. Jest
nim także know-how, ale mam też na
myśli zasoby, które zostaną wypracowane podczas trwania projektu, takie jak

aplikacje wspomagające dydaktykę, scenariusze lekcyjne czy stałe łącza z bibliotekami publicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Po drugie, o pomoc
w tworzeniu interesujących i jakościowo
dobrych zajęć poprosiliśmy naukowców
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i to oni opracują programy do każdego
z podprojektów realizowanych w tym
projekcie. Na przykład w „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski” zakładamy, że w przyszłym roku, w związku
ze stuleciem odzyskania niepodległości,
dzieci skupią się na biogramach powstańców wielkopolskich. Będą wyszukiwać
i cyfrowo przetwarzać fotografie, dokumenty rodzinne, robić wywiady z rodzinami powstańców, dowiadywać się
o miejscach historycznych w najbliższej okolicy i ostatecznie tworzyć biogramy swoich lokalnych bohaterów. Nad
poprawnością całego procesu będzie czuwał nauczyciel dydaktyk z UAM. Podobnie
jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, matematyczne czy geograficzne.
Czyli projekt dotyczy wszystkich lekcji?
Tak. Dzieci po prostu wybiorą z podprojektów ścieżkę, którą będą chciały
realizować.
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W poszukiwaniu
równowagi
pomiędzy genami
a środowiskiem
Z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Kurpiszem, kierownikiem Zakładu
Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, rozmawia Kasia Górecka

Zostałeś odznaczony przez prezesa
i Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej Medalem im. Ludwika Hirszfelda za wielki wkład w rozwój immunologii w Polsce. Gratuluję.
To był najbardziej aktywny okres
mojego życia, bo cofamy się do roku 2000,
gdy w Polsce i zagranicą organizowałem
olbrzymie imprezy naukowe, a wybranie
mnie na prezesa Polskiego Towarzystwa
Immunologicznego było podyktowane
udźwignięciem Europejskiego Kongresu
Immunologów, który zalicza się do seryjnych kongresów organizowanych przez
tzw. europejskie federacje branżowe.
W Poznaniu było około 2 tys. partycypantów, a żadne inne polskie miasto nie
chciało podjąć się organizacji z powodu
logistyki, budżetu, niedojrzałości ministerstw, urzędów i władzy administracyjnej, która bała się ryzyka. Uznałem to za
przyjemne wyzwanie, ponieważ moje
środowisko potraktowało mnie jako człowieka światowego, który zdoła sobie poradzić z takim zadaniem. Wspólnie z głównym organizatorem programowym, prof.
Andrzejem Mackiewiczem, nadaliśmy rys
imprezie. Dokonaliśmy wielkiej rzeczy,
za którą zostałem skarcony przez Ministerstwo z powodu niezrównoważonego
salda w wysokości 3 tys. zł., co przy wydarzeniu opiewającym na miliony wydaje
się śmieszne, ale potraktowałem to jako
odprysk systemu, w którym nikt się nie
zna na nauce.
Powołaliście wówczas specjalność
immunologia kliniczna…
… której również nikt nie chciał wprowadzić, bo to temat atrakcyjny, ale trudny,
wybitnie intelektualny, kosztowny, bez
specjalnej infrastruktury w Polsce, a przy
każdej nowo wprowadzonej specjalności
medycznej trzeba liczyć siły na zamiary.
Jedynym obszarem klinicznym znanym
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z życia codziennego jest pediatria, gdzie
niedobory immunologiczne manifestują
się szybko i gwałtownie. Zanim doszliśmy
do dorosłych, przetoczyło się mnóstwo
komentarzy w prasie codziennej i specjalistycznej, np. czy warto utrzymywać przy
życiu ludzi z niedoborami immunologicznymi, bo to olbrzymia inwestycja, po której, na przykład wskutek zaniedbania problemowego, można stracić pacjentów
na dalszych etapach ich życia. Znaleźliśmy rozwiązane i tu również zaznaczyłem
ślad swojej działalności. Jednocześnie
w Europie utworzyłem grupę do spraw
immunologii rozrodu – mojej specjalności z najwcześniejszych lat, i założyliśmy
Europejskie Towarzystwo Immunologii
Rozrodu, któremu miałem przyjemność
prezesować. Przy okazji Kongresu Immunologicznego zorganizowałem w Poznaniu Europejski Satelitarny Zjazd Immunologii Rozrodu, który nadal kontynuuje
swoje zadania, a ponieważ nasza federacja współpracuje z amerykańską i japońską, obejmujemy swoim zasięgiem cały
świat i jesteśmy w stanie wytyczyć tzw.
drogowskazy, na przykład dla traktowania
ludzi z niepłodnością na tle immunologicznym, dla nawracających poronień na tle
immunologicznym czy dla niewydolności
implantacyjnej, która towarzyszy procedurom in vitro. Otrzymanie medalu traktuję
niezwykle prestiżowo z tej racji, że środowisko w Polsce rzadko docenia swoich prekursorów, a to jeden z nielicznych przypadków, gdzie przekuto sukces na satysfakcję
i aprobatę środowiska, w którym działam.
Co w zakresie Twoich działań przyniósł
mijający rok i jakie są plany najbliższe?
Ku mojemu zdziwieniu mamy olbrzymią ilość projektów naukowych, które
niełatwo pozyskać, w tym część o wadze
problemowej, jaka dotąd nie istniała w Polsce. Jako jedno z pierwszych konsorcjów
otrzymaliśmy zaufanie ze strony agencji

rządowych i możemy wreszcie podjąć
problem światowy, który stanowi kontynuację moich wcześniejszych badań
i prób klinicznych z komórkami macierzystymi. Poprzednio działaliśmy wyłącznie
na komórkach stricte mięśniowych, a po
dojrzeniu do szerszego spojrzenia stwierdziliśmy, że jeżeli będziemy kiedykolwiek
wytwarzać całe narządy z uwzględnieniem materiału pochodzącego od tych
samych osób, to bez immunosupresji. Jednak sam układ mięśniowy nie pozwoli na
realizację takiego ambitnego przedsięwzięcia, więc obok wspomnianych mięśni
będzie musiało także dojść do regeneracji
układu nerwowego, czyli wytworzenia złączy nerwowo-mięśniowych, i unaczynienia,
a zatem powstania śródbłonka i naczyń. To
ogromne rozszerzenie, ponieważ dotyczy
też chemików z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, nanotechnologów z Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych
Technologii, którzy pomagają nam dołączać do komórek macierzystych nowy
format nanocząsteczek – nośnik dalszych
substancji biologicznych, a także szpitali,
które pozwalają nam skracać drogę bezpośrednio do ludzkiego materiału modelowego. Oczywiście modele zwierzęce,
którymi się posługujemy, są obligatoryjne
ze względu na współczesne wymagania.
I tak w stwardnieniu zanikowym bocznym
posługujemy się modelem psim, a w układzie naczyniowo-sercowym – modelem
świni. Wszystkie modele równolegle wdrażamy. Zakres prac jest olbrzymi, ponieważ
przy każdym gatunku są inne wymagania
i inna sytuacja etyczna. Niemniej badania
postępują – uzyskujemy dużą ilość informacji, które bezpośrednio dotyczą wdrożenia wszczepów komórkowych bądź na
terenie ośrodkowego układu nerwowego
czy zlokalizowanych w sercu, czy w mięśniach szkieletowych z powodu dystrofii
lub niedoborów nerwowo-mięśniowych.
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Ten panel atakujemy obecnie. Potrzebu- przez dodatkowe zabudowanie kominów bezmyślnie wyjeżdżają na ulice miasta
jemy potężnych konsorcjantów, w sensie i przestrzeni powietrznych, przez które i uważają, że spełniają projekt ekologiczny
zaawansowanych technologii, specjalnych przed wojną, dzięki działaniu wiatru, prze- – zadanie wyższej rangi, a najnormalniej
procedur GMP (Good Medical Practice), latywały olbrzymie masy powietrza. To w świecie się trują. Dawniej w środku Pozwysokiej czystości pomieszczeń dla gene- rzutuje m.in. na zdrowie reprodukcyjne, nania, na Kaponierze, pojawiały się inforrowania, poprawiania, modyfikowania, a w drastyczniejszych formach objawia macje o stężeniach niektórych substancji,
reprogramowania komórek i po spraw- się w postaci nagłych zachorowań nie- takich jak ozon, i podawano stany alardzeniu w modelach zwierzęcych można dokrwiennych, w których udowodniono mowe. W tej chwili publiczne informowawszczepiać je człowiekowi. To ta bardziej zwiększenie epizodów po wdychaniu przez nie obywateli jest zakazane, a informacje
atrakcyjna część naszej działalności. Ta 48 do 72 godzin powietrza zanieczyszczo- się fałszuje. W programach telewizyjnych,
mniej atrakcyjna to nieustanne mordowa- nego w stanie alarmowym, czyli powyżej w prasie nakierowanej na pozornie istotne
nie się z audytami, aneksami, niepotrzebną 80 mig/m3. Udowadniam to tym, którzy kwestie pierwszą rzeczą powinno być
korespondencją, absurdalnymi wymogami chcą słuchać, również na etapie samo- poranne uświadamianie ekologiczne, żeby
dotyczącymi planowania wdrożenia i tzw. rządowym i rządowym, ale nikt nie chce ludzie danego dnia wiedzieli, jak reagoosiągnięć. Trzeba to szybko zmienić, żeby przeprosić społeczeństwa za sześciokrot- wać, czy mogą wychodzić z domu, czy nie,
Polska mogła wejść na drogę innowacji, bo nie podwyższony – w stosunku do normy, jakiego środka lokomocji używać. Nie jest
na razie znajduje się na niej tylko werbalnie, jaka obowiązuje w innych krajach Europy absurdem przygotowanie sobie masek
– program alarmowy! To nieporozumienie. wielorazowego użytku przy kilkakrotnym
nie praktycznie i systemowo!
Przypomnijmy, jakie czynniki decydują Programy in vitro w poszczególnych mia- przekroczeniu stanu alarmowego. Mówimy
o naszej niepłodności. Jaki jest związek stach są kwiatkiem do kożucha w stosunku o prostych rzeczach, które mogą wykodo tego, co samorząd powinien wykonać nać sami mieszkańcy, ale podstawą jest
między odpornością a płodnością?
Niepłodność to olbrzymi teren eks- na rzecz codziennej zdrowotności miesz- uczciwa informacja.
ploracji. Nowa filozofia, która za nim stoi, kańców. Fundowanie sobie in vitro praw- W Twoim zakładzie zdefiniowano zjawimówiąca, że zdrowie reprodukcyjne to dopodobnie w wielu przypadkach byłoby sko stresu tlenowego jako jedną z przyprzede wszystkim wykładnik zdrowotno- niepotrzebne, gdybyśmy sami nie skazili czyn niepłodności męskiej. Czym jest
ści danego społeczeństwa zamieszkują- naszego organizmu i nie spowodowali stres tlenowy?
cego dane terytorium, była lekceważona bezpośredniego zagrożenia dla swojego
Wiąże się on bezpośrednio ze zjawii nieśmiało przebijała się przez publika- zdrowia i życia.
skami, o których powiedziałem, czyli z tzw.
cje Światowej Organizacji Zdrowia. Mamy Co Twoim zdaniem powinny natych- smogiem. Dużo substancji powoduje
prawdziwy kolaps, bo niedawno dowie- miast wykonać samorządy?
zwiększony wyrzut metaboliczny związPowinny przestać zwracać uwagę na ków niezrównoważonych pod względem
dzieliśmy się na rozmaitych kongresach,
a bezpośrednie potwierdzenie mamy ścieżki rowerowe i bezmyślnie niszczyć parowania się elektronów. To może brzmi
w Polsce, że otaczająca nas w szeroko infrastrukturę w mieście, a zwiększać jego mądrze, ale od liceum, z lekcji o budopojętych rozmiarach ekologia – czystość przepustowość. Nawet jeżeli samochody wie atomu, wiemy, że podstawą każdego
powietrza, wody, gleby
związku i jego stabilności
– bezpośrednio oddziajest parzysta ilość elekłuje na nasz aparat
tronów na zewnętrznych
reprodukcyjny, ponieorbitalach. Kiedy jeden
waż u mężczyzny, nie
z nich się odrywa, zwiątak jak u kobiety, sperzek staje się aktywny
matogeneza trwa cały
i szuka zrównoważenia,
czas, jest bardzo wrażprzechodząc, jak ma to
liwa na wszelkie śromiejsce w organizmie
dowiskowe substancje
żywym, pewną drogę,
i zawiaduje nią około
czy to w komórce, czy
2 tys. genów, więc róww tkance, i do momentu
nowaga między nimi
wyłapania tego drugiego
a środowiskiem musi
elektronu czy też neutrabyć idealna, żeby na
lizacji przez tak zwany
pewnym etapie życia
antyoksydant, tj. wymiadoszło do reproduktacz, odgrywa rolę niszcji z sukcesem. Wiemy,
czącego promieniowania
co się dzieje w Polsce.
jonizującego. Komórki
Jesteśmy porażonym
i tkanki radzą sobie z tym
ekologicznie krajem.
poprzez naturalne antyTo niestety ma związek z biernym stylem w Polsce stanowią nikłą komponentę oksydanty wewnętrzne i zewnętrzne
życia, ze smogiem, z gospodarką opartą na zanieczyszczenia, to idiotyzmem jest blo- w płynach tkankowych, które próbują te
węglu, który nieustannie wskazujemy jako kowanie ich dookoła miasta i zabudowy- rodniki zneutralizować. Oddychanie tkannaczelny, niezmiernie szkodliwy surowiec wanie go infrastrukturą, która niszczy prze- kowe nie polega na pozyskiwaniu całego
energetyczny. Już nawet nie chodzi o prze- pływ powietrza.
atomu tlenu, ale na odbieraniu od niego
mysł ani o samochody, bo największy pro- Mówisz konkretnie o Poznaniu?
elektronu i równoważeniu go. MatemaTak. Druga sprawa – istnieją pro- tycznie wyjaśniamy, że mamy do czynieblem stanowi materiał opałowy. Nad
poszczególnymi aglomeracjami zalegają ste metody unikania nadmiernego ska- nia z przeciekiem tlenowym, bo zrównochmury, zaburzono wymianę powietrza żenia, również dla rowerzystów, którzy ważenie nigdy nie jest stuprocentowe.
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Jeśli przeciek się niebezpiecznie zwiększa
i zaczyna oddziaływać destrukcyjnie na
komórkę, mówimy o zjawisku stresu tlenowego. Niestety tlen jest decydujący dla
naszego życia i dla łańcuchów oddechowych, które w każdej tkance wyglądają inaczej, są inaczej zrównoważone, mają inny
zespół wymiataczy. Więc jesteśmy tworem ewolucyjnie skomplikowanym. Stres
tlenowy obejmuje pewne regiony organizmu, np. rozrodczy układ męski – na zasadzie zapalenia i wyrzucenia dużej ilości
wolnych rodników – akurat słabo równoważonych ze względu na ulokowanie tego
układu w „kącie” organizmu mało działającym z innymi, w miejscu neutralnym, co
czasami obraca się przeciwko temu narządowi, ponieważ on nie ma dużej pomocy
ze strony systemowej organizmu i w pewnym sensie musi sam sobie radzić. Jeżeli
te niekorzystne zjawiska stresu przeważają,
to komórka wytrzymuje go przez pewien
okres, a potem odchodzi w niebyt, co nazywamy programowaną śmiercią komórki. Za
odkrycie tych zjawisk przyznano Nagrodę
Nobla. Laureat wskazał, że te komórki
wskutek zjawiska patologicznego umierają w przyspieszony sposób, czym rządzi
stres tlenowy. Więc to znaczy dobrostan
mitochondriów – prawdopodobnie bezpośrednio określają one wieczność danej
tkanki czy komórki, a pośrednio określają długowieczność organizmu. Zajmujemy się też tym zjawiskiem. Przywracamy
balans miejscu, w którym rozgrywał się
stres tlenowy, i możemy wierzyć, że organizm będzie sobie radził przez odpowiedni
okres. To zjawisko wykryliśmy w latach 90.
Ustaliliśmy też, że stres tlenowy ma w pewnym sensie działanie fizjologiczne, ponieważ samo zapłodnienie jest brutalne – prowadzi do rozpadu dwóch gamet, ich fuzji,
zaniku błon, i na tym miejscu powstaje
początek zarodka. Muszą więc istnieć siły,
które umożliwią nagły rozkład wszystkich
błon komórkowych i doprowadzą do fuzji
materiału genetycznego. Zatem stres tlenowy jest nieodzowny dla samego procesu zapłodnienia, ale może być też brutalnie niedobry i zakończyć życie zarodka
w jego bardzo wczesnych etapach.
Jesteś współautorem artykułu „Augumentacja kości z wykorzystaniem
mezenchymalnych komórek macierzystych”. Co to znaczy i czemu tak skomplikowanie brzmi?
Wielu ortopedów wykorzystuje mezenchymalne komórki macierzyste, jako pewnego rodzaju koktajl, oczywiście od tego
samego pacjenta, do obstrzykiwania złamań skomplikowanych lub ulokowanych
w niewygodnym miejscu. Też w przypadku
sportowców – do lepszego bądź szybszego zrostu, co w karierze sportowej jest

ważne. Taką kurację przeszła m.in. Justyna ale na małą skalę, i potencjał komórek
Kowalczyk. Komórka nie do końca rozpra- mezenchymalnych z jamy ustnej czy
cowana akademicko, ale z przyszłością, bo w ogóle głowy jest dotąd niespecjalnie
daje początek tkankom łącznym, mięśnio- zbadany, ale to fantastyczny rezerwuar.
wym i chrzęstno-kostnym. W przyszłości Literatura na ten temat jest w Polsce znimoże zastępować tkankę chrzęstną. Pro- koma. A zainteresowanie zaczyna narablem z układem kostnym polega na tym, stać ze względu na społeczeństwo, które
że ta komórka chętnie emigruje, ponie- starzeje się, a raczej dłużej żyje, bo proważ ma taką cechę biologiczną, przecho- cesy starzenia są dzisiaj powstrzymywane
dzi przez naczynia, co z jednej strony jest i taka biologiczna definicja przestała być
wygodne, bo można ją podać w jednym właściwa. Rośnie liczba ludzi zainteresowamiejscu i oczekiwać, że powędruje w miej- nych dobrą jakością życia. Implantologia
sce odległe. Problem stanowi ukierunko- powyżej 80 roku życia stała się normalną
wanie wędrówki i zatrzymanie komórki rzeczą, a posiłkowanie się komórką maciew tym właściwym miejscu. Wykonywali- rzystą przyczyni się do jej upowszechnieśmy kiedyś projekt dla sytuacji regenera- nia.
cji tkanki chrzęstnej kolana. Chodziło nam Czy odkryłeś, jak powstrzymać proo obciążenie komórek mezenchymalnych cesy starzenia?
nanocząstkami – tlenkami żelaza – speTo obecnie jedno z większych wyzwań.
cjalnymi substancjami, które ta komórka Wszyscy o to pytają. Mamy genetyczne
może pożreć, a następnie chcieliśmy tropy, które chcemy przyłożyć w stosunku
wprowadzić ją w pole magnetyczne tak, do precyzyjnie określonego wzoru genożeby z niego nie wyszła. Aby do tego mowego komórki macierzystej. Niektórzy
doszło, wkładamy dwa bieguny magnesu, ludzie dobrze przyjmują komórki maciektóry równoważy swoje siły elektroma- rzyste wzięte od pacjenta w tym samym
gnetyczne, i obciążona tlenkami żelaza wieku co przyjmujący, przetworzone
komórka znajdzie się w pułapce, i będzie w warunkach laboratoryjnych, i potrafią
prowadzona naturalnymi siłami do tkanki wytworzyć dość duże źródło. I są osobnicy
chrzęstnej – bardzo dobrze, do naczynia – w tym samym wieku, którzy nie potrafią tej
też dobrze, jeżeli pomoże w zroście kości, komórki propagować nawet w warunkach
czyli we wspomnianej w pytaniu augu- in vitro. Trudno powiedzieć, które zmiany
mentacji – również dobrze. Mam wrażenie, genomowe odpowiadają za starzenie się
że wielu ludzi nieświadomie skorzystało komórki macierzystej, ale nie mam wątz takiego zabiegu.
pliwości, że to zostanie zidentyfikowane
Czyli komórka mezenchymalna to i wychwycone.
inaczej wyspecjalizowana komórka ... i otrzymamy ampułkę do użycia?
macierzysta.
Nie ampułkę, ale swój wzór genetyczny,
Komórka macierzysta jest multipoten- który będzie można powielać, a powielony
cjalna, ponieważ ogranicza się do wymie- w kontrolowanych warunkach doprowanionych tkanek wychodzących tylko dzi do odnowy narządowej na każdym
z jednego listka zarodkowego, a są trzy: etapie, przy czym łatwiej wyobrazić sobie
mezoderma, egzoderma, endoderma. jeden solidny narząd – organoid, zbudoOna jest w tym układzie mezodermal- wany z określonego ciała, a dużo trudniej
nym. Trudno powiedzieć, czy od początku narządy bezpostaciowe, np. krew. Orgajest wyspecjalizowana, ale specjalizuje noidy zwierzęce już powstają w pracowsię w trakcie ontogenezy. Ma sterowaną niach. Mają około 30% wydolności w stoodnowę w zależności od potrzeb organi- sunku do narządu fizjologicznego, ale to
zmu i prawdopodobnie w ramach rezerwu- już coś. Wyobrażamy sobie, że później, przy
aru tkankowego zamienia zużyte komórki, pomocy nanotechnologii, będziemy mogli
które posiada każdy narząd, tak jak każdy wrzucić do organizmu genom naprawiaczy,
kreuje własne rezerwuary tkankowe. nanocząstki przykleją się w miejsca rozpoA komórka mezenchymalna czy w ogóle znane jako prowadzące do procesu patokomórki szpikowe są pośrednikami róż- logicznego i zajmą się ich naprawą. Będzie
nych miejsc odnowy. Wydaje się, że zasilają to rodzaj inżynierii genetycznej, połączocały organizm, ale nie są panaceum.
nej z narzędziami nanotechnologicznymi,
Jaka jest różnica np. między komórkami więc chodzi o działania na poziomie submacierzystymi z jamy ustnej i komór- mikroskopowym – mniejszym niż komórka.
kami spoza niej?
Istnieją już nanologiczne hity w postaci
Ne czuję się ekspertem w tym zakre- kamerek, które np. wprowadzamy do wnęsie, ponieważ głowa ma bardzo skompli- trza przez połknięcie i otrzymujemy obraz
kowany mechanizm rozwojowy. Mamy przewodu pokarmowego. To zostanie roztam pomieszanie z poplątaniem, jeśli cho- powszechnione. Ingerencji na poziomie
dzi o komórki macierzyste. Każda z nich makroskopowym będzie coraz mniej, a na
w swoim regionie pomaga w regeneracji, poziomie submikroskopowym coraz więcej.

Magda Gessler

Jajecznica z kurkami,
kurki w śmietanie, pierogi
z kurkami... Z kurkami
wszystko się udaje. Ale
najlepsza jest zupa!
Wywar wlać do garnka z obranymi, pokrojonymi ziemniakami, plastrami
marchewki i czosnkiem. Dodać listek laurowy, ziele, sól i pieprz. Gotować
15 minut. W międzyczasie przygotować kurki: namoczyć w dużym naczyniu,
dokładnie umyć, następnie rozłożyć na ręczniku papierowym i odczekać ok.
20 minut, aż wyschną. Na grubej patelni rozgrzać masło, wrzucić kurki, posolić
i dodać posiekaną cebulę. Tak przygotowane grzyby dodać do zupy. Gotować
ok. 10 minut. Zupę można zabielić śmietaną.

Zupa na kurkach
Składniki:
wywar mięsny . . . . . . . . . . . . . . . .  2 l
kurki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 g
ziemniaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
marchewka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
czosnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ząbki
liść laurowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
ziele angielskie
sól i pieprz
cebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
masło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g
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karpia

postaciach. Celebryci
w programach „gotowanie na ekranie” odkrywają
staropolskie tradycyjne
przepisy na przyrządzanie wigilijnego karpia.
Kiedy babcia mówiła,
że na Wigilię będzie tradycyjnie „karp po żydowsku”, nie mogłem pojąć,
co to ma wspólnego
z chrześcijańskim świętem. W książce kucharskiej
Ćwierciakiewiczowej „365
dań na każdy dzień roku” –
lekturze gospodyń domowych z pokolenia babci,
nie znalazłem takiego przepisu. Sandacz po królewsku
w sosie piwnym z ingrediencjami nigdy nie był potrawą
postną, raczej wykwintną.
Wśród dwunastu postnych dań wigilijnych znajdowały się te przyrządzane
z ryb, a najpopularniejszą
z nich był śledź. W dwudziestoleciu międzywojennym
pospolity, tani – dzięki rozwiniętemu rybołówstwu i handlowi – z portów rybackich
błyskawicznie docierał na polskie stoły. Wojna całkowicie
zdewastowała przemysł morski. Indywidualni rybacy, właściciele małych kutrów nie byli
dla nowej władzy przyszłością.
Nastąpiły czasy gospodarki
uspołecznionej centralnie i planowo zarządzanej.
Zbudowania nowego ustroju
gospodarczego podjął się Hilary
Minc. Ambitny, zdolny Żyd
z Kazimierza Dolnego po burzliwych przejściach przybył do Polski z Rosji wraz z ekipą wyznaczoną w Moskwie do budowania
nad Wisłą socjalizmu. Został pierwszym ministrem handlu i przemysłu. Jeszcze trwała wojna,
nominacja przyszła w grudniu
1944 roku. Zdolny ekonomista,
komunista widział wielki wysiłek
Rodaków w przygotowaniach do
świąt we frontowych warunkach.
Wpadł na pomysł, jak może sprawdzić szybko model centralnej gospodarki
planowej i tym samym nawrócić lud na
komunizm. Wiedział, że może zapomnieć
o dalekomorskich połowach, ale zamiast
marnego śledzia na wigilijne stoły trafi tłusty karp ze spółdzielczych stawów. Wysiłek
pojedynczych kooperatyw w czasie odbudowy wkrótce zostanie zorganizowany

U
wolnić
Uw

Andrzej Wilowski

Zgodnie z polską tradycją
zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Na stole obowiązkowo musi
pojawić się karp. W kącie iskrząca
się światełkami i ozdobami choinka cieszy oczy domowników,
a pod nią ukryte w kolorowych
paczkach niespodzianki.
W dzieciństwie toczyliśmy
spory, kto przynosi te paczki.
Wiadomo, św. Mikołaj ma urodziny 6 grudnia i w niektórych
domach tego dnia pojawiały
się podarki. Prasa donosiła, jak
dzielni handlowcy robią, co
mogą, aby Dziadek Mróz czy
Gwiazdor miał co włożyć do
worka.
Dziadka Mroza po upadku
stalinizmu wysłano na emeryturę, wszak był sowieckim funkcjonariuszem. Kiedy w naszych
domach zagościła na dobre
telewizja, docierały wiadomości ze świata, nie dało się ukryć,
że ten brodaty starzec w czerwonym kubraku z workiem to
Święty Mikołaj, zamieszkały
pod kołem podbiegunowym
w Finlandii – i tam, do miejscowości Rovaniemi, należy
kierować listy z prośbami do
niego.
Dopiero w szkole średniej na lekcji angielskiego
dowiedzieliśmy się, że
w Ameryce nazywa się Santa
Claus. Kto go przechrzcił
i dlaczego? Wiadomo – handlowcy. Umundurowano go
w znany nam dziś uniform,
miał przybywać z północy,
czy to Alaska w Ameryce,
czy Laponia w Europie.
Przebierańcy, akwizytorzy szczęścia zachęcali do
zakupów przed sklepami,
zbierali zamówienia, dzieciom rozdawali cukierki.
Udekorowana choinka stała się idealnym
miejscem składowania
zamówionych prezentów. To drzewko w naszej
zbiorowej wyobraźni
zasadzono nie tak dawno,
jakby mogło się wydawać. Obyczaj ten
przywędrował do nas z protestanckich
Niemiec w XIX stuleciu. Rozpowszechnił
go w Europie Kościół katolicki.
Z prasy i z telewizji dowiadujemy się
o rozmaitych regionalnych wigilijnych tradycjach kulinarnych, ale tylko na naszych,
polskich stołach gości karp w rozmaitych
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w uspołecznioną gospodarkę. Szybko
powstał plan organizacji sieci przedsiębiorstw rybackich. Dystrybucja odłowionego karpia poprzez organizacje partyjne
w zakładach pracy. Długo obowiązywały
deputaty i do lat siedemdziesiątych PGR-y
dostarczały ziemniaki na zimę dla pracowników hut i kopalń. W ten sposób funkcjonował sojusz robotniczo-chłopski.
Żona Minca, Julia, odpowiedzialna za
propagandę, kierowała PAP-em, zadbała
o to, aby wzorcowe doniesienia o przygotowaniach dostaw karpia na świąteczne
stoły miały charakter depesz frontowych.
Z karpiem toczono prawdziwą batalię,
dosłownie. Do fabryk, a później do Central
Handlu Rybnego musiał dotrzeć żywy. Nieszczęśnik czasem kilka dni czekał na wyrok,
pławiony w domowej wannie. Domownicy,
nie mogąc brać kąpieli, szczerze go nienawidzili i nie mogli się doczekać, kiedy
dopełni żywota i znajdzie się na półmisku,
smażony lub w galarecie, lub po żydowsku.
Oszczędzę czytelnikowi opisu sadystycznych praktyk uśmiercania karpia. Obowiązek ten spadał na ojca rodziny, który jak
czekista musiał wykazać się męstwem.
Tylko dzieci gdzieś w kątach popłakiwały,
bo zżyły się ze zwierzątkiem.
Hilary Minc w rządzie Bieruta pełnił wiele funkcji, między innymi zasiadał
w komitecie bezpieczeństwa, miał więc na
względzie nie tylko losy handlu i przemysłu, ale właściwy kręgosłup ideowy obywateli socjalistycznego państwa. Ten odważny
i zdolny człowiek wdrożył plan sześcioletni,
zarządzał centralnie wielkim przemysłem,
zorganizował handel uspołeczniony, tylko
w sektorze rolnym ponosił same klęski,
z wyjątkiem batalii o karpia.
Epoka stalinowska przeminęła i w czasie popaździernikowej odwilży popadł
w niełaskę, stracił wszystkie stanowiska.
Jako emeryt doczekał dojścia do władzy
Edwarda Gierka, przedstawianego jako
nowoczesny model przywódcy komunistycznego, otwartego na Zachód, mniej
ideowego od poprzedników, za to skupionego na gospodarce. Pochodzący z górniczej rodziny, repatriant z Francji nie miał
pojęcia o sprawach gospodarczych, ale
wyrósł na wzorach francuskich komunistów. Hilary Minc przed wojną uzyskał we
Francji stopień doktora nauk prawnych
i ekonomicznych, ale dla Republiki Francuskiej był zbyt radykalny, a przez to niebezpieczny w swojej komunistycznej działalności politycznej. Nie doczekał odejścia
Gierka w niesławie, dziś zapomniany. Pozostał po nim tylko „karp po żydowsku”.
Panie Prezydencie, apeluję o prawo
łaski dla karpia.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku,
inspirujących myśli, radosnych oczu,
twórczej dociekliwości
życzy
Redakcja
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Z artystą malarzem dr. Piotrem P. Drozdowiczem rozmawia Karolina Chomicz

Melancholia
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Spotkaliśmy się przy okazji konferencji dotyczącej przestrzeni publicznej
Poznania, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna.
Zaprezentował Pan na niej swój projekt fresku. Proszę go przybliżyć.
Jest to projekt „Melancholia” dla elewacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Ta propozycja ma sprowokować zainteresowanie przestrzenią publiczną centrum
Poznania. Siedziba muzeum to zderzenie zabytkowego obiektu z postmodernistyczną bryłą. Ponad tym obiektem góruje Zamek Przemysła. Fresk
scalający trzy obiekty za pomocą
malarstwa jest alternatywą dla tak
zwanego muralu. Sądzę, że mural,
jaki znamy w Polsce, znajduje się
na przeciwnym biegunie wobec
malarstwa w architekturze. Dziś
tym słowem określa się wszystko,
co namalowano na ścianie, i pomija
się specyfikę tradycji polskiego
malarstwa. Rzadko gdzie nawiązuje
kontakt z otoczeniem i wpływa na
rzeczywistą poprawę miejsc. Jest
nachalny, to jakby tatuaż na obiektach. Z racji użycia niewłaściwych
materiałów po kilku latach płowieje,
osypują się z niego tynki i następuje
wtórna degradacja miejsca. Pod
pozorem wolności sztuki tworzy się
coś, co za kilka lat stanie się znowu
estetycznym problemem.
Pański projekt ma być nie tylko
piękny, ale i trwały...
Przewidziałem tu technikę
Keim A, której trwałość jest niezwykła. Opracowano ją w XIX w. Po stu
latach oczyszczone freski pozostają
w niezmienionym stanie. Inspiracją
jest obraz Malczewskiego „Melancholia”. We fresku przeprowadzam
drogę: od pustki poprzez abstrakcję, do
figuracji, z kumulacją form na szczytowej
ścianie starego budynku, aż do pełnej iluzji łączącej się z realną elewacją starego
gmachu.
Czy jest tu zawarta jakaś opowieść?
Zdecydowanie tak. Malarstwo może
wnosić w architekturę opowieści bogate
symbolicznie, ale nie nachalne, nie
w mentalności reklamy czy billboardu.
Ten projekt to opowieść o historii malarstwa i refleksji, co się wokół niego dzieje.
Na świecie następuje powrót do figuracji. U Malczewskiego postaci rodzące
się z płótna mistrza, który siedzi w głębi
sali, dążą do otwartego okna, do przestrzeni, do światła. Podobnie ma być we

fresku. Kiedyś depresję nazywano właśnie melancholią. Tu chciałbym pokazać
melancholię pozytywnie, perspektywą
jest niebo oraz rozświetlona elewacja.
Światło między postaciami a elewacją
ma odsunąć od siebie oba budynki, unieważnić ich dramatyczne zderzenie. Wierzę
w siłę i potencjał malarstwa. Ma ono moc,
aby przemieniać architekturę w dużo tańszy sposób niż przebudowa.
Nie zgodzę się z Panem, oczywiście
moja niezgoda jest bardzo subiek-

Podkreśla Pan, że fresk ma spełniać
ideę sztuki interaktywnej. Mógłby
Pan ją przybliżyć? Czy możemy Panoramę Racławicką czy Kaplicę Sykstyńską odbierać interaktywnie?
Tak, bo te dzieła mają wszystkie
cechy współczesnej sztuki. Wykonując
freski w zabytkowych przestrzeniach,
odkrywam rzeczy stosowane przez artystów od wieków. Dzisiaj w sztuce nie
ukazujemy niczego nowego. Kiedyś artyści stosowali te same zabiegi, tyle że nie

tywna, ponieważ Pańska praca kojarzy
mi się z barokiem, z tym, co miało unosić duszę do Boga, natomiast nie widzę
tutaj depresji.
Cieszę się, że tak to Pani odczytuje. Dla
mnie symbolem stanu depresji jest pusta
ściana. W projekcie zaproponowałem wyjście z pustki do figuracji, odwrotnie niż
w sztuce XX wieku, w której porzucono
studiowanie natury na rzecz abstrakcyjności. To wynika z mentalności modernistycznej. Picasso, który był mistrzem,
stworzył kubizm, ponieważ w tytanicznej,
wieloletniej pracy dogłębnie przestudiował postać człowieka. Droga od abstrakcji do figuracji jest wyjściem z melancholii
w stronę nowych nadziei w sztuce.

mieli odpowiedniego aparatu pojęciowego.
Fresk na muzeum ma być interaktywny. Wziąłem pod uwagę szpalery
dębów przed muzeum, które dla idącego
ulicą odbiorcy dzielą, miksują obraz. Widz
będzie mógł wpływać na odbiór dzieła.
Jeśli zmęczą go bogate formy „barokowe”,
wystarczy, że skupi wzrok na części fresku, gdzie jest właściwie pustka. Prof.
Jarosław Kozłowski, u którego studiowałem, mówił, że malarstwo działa nie tylko
na płaszczyźnie, ale anektuje przestrzeń
przed obrazem. Idąc tym tropem, dzieło,
które ma skalę urbanistyczną, będzie
malarstwem w przestrzeni, a nie dekoracją ściany.

A gdyby Pan, mówię nieco w cudzysłowie, namalował abstrakcyjne trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty i inne
figury…
Moderniści w latach 50. i 60. próbowali abstrakcji w malarstwie ściennym...
podobno Corbusier był malarzem... Malarstwo abstrakcyjne w architekturze nie
sprawdza się, sprawia wrażenie banalnej
dekoracji. Wracając do Picassa, w Polsce
w latach 70. modne były dekoracje ścian
w tak zwane „picassy”, a kojarzyły się ze
złym gustem. Są kraje w Europie i na świecie, gdzie dawne tradycje malarstwa ściennego nie zostały przerwane, a mural jest
zjawiskiem dość nowym, subkulturowym,
które awansowało do Akademii.
Projekt ma za zadanie znosić napięcia między starym a nowym gmachem
muzeum oraz łączyć się z Zamkiem
Przemysła. Czy wskazałby Pan inne
miejsca w Poznaniu, które wymagałyby takiego zagospodarowania przestrzeni?
Jest sporo takich miejsc. Na pewno
w obrębie Starego Rynku trzeba scalić to,
co się jeszcze da.
Czy Dyrektor muzeum coś wie o Pana
planach?
Myślę, że wie, bo był na konferencji.
Nie miałem okazji z nim rozmawiać, gdyby
zdarzyła się sposobność, chętnie przedstawię ten projekt.
Zajmuje się Pan również konserwacją malarstwa ściennego. Czy woli Pan
tworzyć coś od zera, czy konserwować,
rekonstruować?
Nie jestem konserwatorem, bo brak mi
uprawnień, ale pracowałem pod opieką
konserwatorów w zabytkowych wnętrzach.
Dla mnie między starym a nowym w sztuce
nie ma sprzeczności. Biorę w nawias cały
eksperyment awangardy, który polegał
na negacji wszystkiego, co klasyczne. Klasyczne wartości w sztuce wciąż znajdują
rezonans wśród artystów, a taka postawa
tak naprawdę jest tolerancyjna i otwarta na
przyszłość.
Nie można znaleźć drogi szacunku
wobec wszystkiego, co jest?
Można, ale to jest myślenie klasyczne,
a dziś mamy panowanie postawangardy
i ponowoczesności. To jest stan kryzysu,
melancholii.
Ale czy musimy to kontynuować?
Nie. Nawet za komuny w Polsce artysta
nic nie musiał, a dzisiaj wydaje się, że artysta coś musi. Sztuka krytyczna ciągle coś
musi udowadniać. Manipuluje społeczeństwem. Artyści formują społeczeństwo,

tworzą nowego człowieka, bo ten stary
jest zły. Bo zostali mianowani przez środowisko, wykreowani przez kuratorów…
Kiedyś się mówiło, że artysta to dopust
boży...
Gdyż prawdziwy artysta jest przeszkodą w systemie. Mamy coraz mniej

artystów, a więcej producentów, bo wytwarza się produkty sztuki,
realizuje szybkie, tanie
murale, spełnia masowo
z a m ów i e n i a i d e o l o giczne. Pytanie: czy
mamy tu doświadczenia
artystyczne w rozumieniu klasycznym?
Diabeł tkwi w szczegółach.
Michał Anioł twierdził, że nie należy lekceważyć drobnostek, bo od
nich zależy doskonałość.
Arcydzieło to suma drobnostek.
Kiedyś, podczas wywiadu, dyrektor
muzeum, mówiąc o obrazach Matejki,
powiedział, że tam każdy centymetr
kwadratowy może być osobnym obrazem.
Zrobiono z tego zarzut. Mało kto wie,
że Matejko jest ojcem polskiego malarstwa ściennego – młodopolskiej szkoły
krakowsko-lwowskiej. Sam na ścianie
nie malował, jedynie zrobił kartony dla
kościoła Mariackiego w Krakowie. Matejko
nie gasił innych, tylko inspirował: Mehoffera, Wyspiańskiego, Sulimę Popiela, który

malował w Poznaniu. Jego uczniowie rozwinęli nowy, polski styl malarstwa ściennego. Na tym polega bycie mistrzem.
W Rogalinie, w największej sali pawilonu,
znajduje się obraz „Joanna d’Arc” – jedno
kłębowisko postaci. Jest on wciąż źle
wyeksponowany, ma za mało przestrzeni.

Odkryłem ten obraz dopiero, gdy wyszedłem poza salę i spojrzałem na niego przez
światło drzwi. Wtedy wszystko ustawiło się
przestrzennie. I koń, i Joanna d’Arc, i grupy
ludzi. Jakbyśmy włączyli projektor 3D.

Piotr P. Drozdowicz pracuje w Katedrze
Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk
Wizualnych na Wydziale Architektury
Politechniki Poznańskiej.
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WOKÓŁ PRZESTRZENI
W listopadzie w budynku Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się
ogólnopolska konferencja pt. Przestrzeń publiczna miasta Poznania jako walor turystyczny, zorganizowana przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna oraz Fundację Ochrona Zabytków Wielkopolski, pod patronatem prof. Andrzeja Lesickiego – rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz prof. Tomasza
Łodygowskiego – rektora Politechniki Poznańskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Telewizja Polska
Program 3 Oddział w Poznaniu oraz periodyk „Spotkania
z Zabytkami”.
Konferencja rozpoczęła się przywitaniem przez Piotra Waśko, prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Oddział w Poznaniu gości między innymi prof. Leszka
Kasprzaka – dziekana Wydziału Geograficznego i Geologicznego UAM, reprezentującego rektora UAM, Andrzeja
Białasa – dyrektora Biura Prezydenta Miasta Poznania,
Jerzego Domicza – Konsula Honorowego Chorwacji, Kajetana Pyrzyńskiego – Konsula Honorowego Republiki Peru,
dr. Włodzimierza Groblewskiego – dyrektora Biura Senatorskiego Jadwigi Rotnickiej, prof. UAM Wojciecha Suchockiego – dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz
wielu innych. Na widowni zasiedli przedstawiciele licznych stowarzyszeń i organizacji, m.in. Wielkopolskiego
Klubu Publicystów Krajoznawczych, Koła Przewodników
PTTK, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Pracowni
Lutniczej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu,
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na sali
obecni byli również naukowcy i studenci ze szkół wyższych – przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Poznańskiej
i Politechniki Wrocławskiej. Swoją obecność zaznaczyły
też redakcje gazet, miesięcznik „Merkuriusz” oraz Telewizja
Polska Program 3 Oddział w Poznaniu, która przygotowała
reportaż z konferencji. Audytorium liczyło ponad 80 osób.
Goście wysłuchali prelegentów z całego kraju, których
wystąpienia podzielone zostały na trzy bloki tematyczne:
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne, Rewitalizacja przestrzeni publicznej, Wyobrażenia przestrzeni publicznej.
W przerwie lunchowej otwarto wystawę poznańskiego artysty, dr. Piotra Drozdowicza, prezentującą koncepcję fresku „Melancholia”, przeznaczonego na elewację
głównego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Ekspozycja miała miejsce w foyer Collegium Minus UAM.
Obrady zakończyły się burzliwą, acz kreatywną dyskusją, której wynikiem było wyłonienie wniosków dotyczących przyszłości przestrzeni publicznej Poznania. Po
konferencji goście wysłuchali recitalu fortepianowego
w wykonaniu dr. Przemysława Witka, który zaprezentował utwory Szymanowskiego, Weinberga oraz Chopina.
Kończąc spotkanie, które uznano za ważne i twórcze,
postanowiono powtarzać je częściej w tak znakomitym
gronie.
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