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Renovatio Europea
według Davida Engelsa
W stylu „belle epoque”
Land Rover, Toyota czy
Tarpan – moja miłość
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Aż sześć lat musieli czekać fani Eleni na jej kolejny album. Ale opłaciło się bo otrzymali rzecz niezwykłą. „Statek do Pireusu” to dwupłytowe
wydawnictwo zawierające aż 23 całkowicie nowe utwory. Taka ilość to
rzadkość dziś w Polsce.
Tym bardziej, że autorem wszystkich kompozycji jest Kostas
Dzokas. Ale chociaż
jest to jeden twórca
nie są to utwory
monotonne i co ciekawe nie ma w tym
tylko rytmów greckich.
Pojawiają się bowiem
także dźwięki z innych
części Morza Śródziemnego. Są nutki
żydowskie i orientalne.
Są ballady muzyka
pop. Wsród tych których słuchamy są m.in.
wirtuoz gry na buzuki
Jannis Sinanis, grający
na instrumentach klawiszowych Maciej Szymanski (zarazem autor
większości aranżacji) i Piotr Kałużny czy klarnecista Eugeniusz Effenberg
i akordeonista Jarosław Buczkowski.
Autorami tekstów są Kostas Dzokas, ale także ci, których cenimy za
przeboje Eleni od lat jak Lech Konopiński, Andrzej Sikorowski Andrzej
Kuryło czy Jacek Bukowski. Niezwykły zestaw, po który warto sięgnąć.
Posłuchajcie takich piosenek jak „Życie w rytmie zorby”, „Miłość nieodgadniona” czy „Mój hymn”.

Agora

Mika
Urbaniak
i Victor
Davies
Art Pop

Muzyczny związek Miki Urbaniak
i Victora Daviesa
zawsze charakteryzował podział obowiązków. Ona zawsze była
artystką, on odpowiadał za produkcję muzyczna. Tym
razem role zmieniły
się, a wszystkiemu
winien jest Quincy
Jones. Wszystko dlatego, że najpierw Mika wystąpiła z Quincy Jonesem
i jego big bandem. Potem Mika i Victor spotkali się z tym genialnym
muzykiem chłonąc jego opowieści m.in o współpracy z Frankiem Sinatrą i Michaelem Jacksonem. Puścili mu pierwszy i jedyny wtedy utwór
wykonywany wspólnie. Quincy zapytał wtedy czy kiedykolwiek myśleli
o stworzeniu całego albumu śpiewanego na dwa głosy. Gdy stwierdzili,
że nigdy on odpowiedział: Zróbcie to i tak powstał ten niezwykły, dynamiczny album, na którym obok standardów światowych znajdziemy
także znane i lubiane utwory polskie „Sen o Warszawie” Czesława Niemena i „Ludzkie gadanie” z repertuaru Maryli Rodowicz i Seweryna
Krajewskiego.

Michał Kowalonek
O miłości w czasach powstania

Michał Kowalonek to jeden z najciekawszych poznańskich twórców.
Lider zespołu Snowman przez jakiś czas
był także wokalistą
grupy Myslovitz, ale
realizuje on także
własne projekty.
Przykładem album
„O miłości w czasach powstania”,
w którym zmierzył
się z Powstaniem
Wielkopolskim. Tak
powstało10 utworów z tekstami
jego własnymi
i Michała Wiraszki.
Znajdziemy jednak
także utwory do
tekstów związanych
z Poznaniem w różnych latach poetów
jak Roman Wilkanowicz, Franciszek Fenikowski i Jerzy Grupiński. Muzykę skomponował jedynie Kowalonek. Do jej wykonania oprócz własnej grupy Snowman zaprosił
także wiele znakomitości jak trębacz Maciej Fortuna wokalistki Daga Gregorowicz i Bogna Jurewicz, basista Marcin Bors, skrzypek Wojtek Grabek
czy gitarzysta Dominik Ostrowski. Posłuchać trzeba koniecznie.

Polskie Radio

Eleni
Statek do Pireusu

Jan Kanty
Pawluśkiewicz
Antologia
„Pieśni doliny
Jozafata”

Kontynuacja Antologii wybitnego krakowskiego multiinstrumentalisty i kompozytorta
Jana Kantego Pawluśkiewicza przynosi jego „Pieśni Doliny Jozafata”. To
trwające ponad godzinę
oratorium składa się
z szesnastu części. Jego
prawykonanie odbyło się
7 października 2017 roku
w Wielkiej Sali Centrum
Kongresowego ICE Kraków. Koncertem tym kompozytor obchodził 50.
rocznicę swej pracy twórczej i 75. rocznicę urodzin. Co ciekawe „Pieśni
Doliny Jozafata” nie zostały skomponowane z okazji jubileuszu, bo juz
20 lat temu spora część tego utworu znana była jako „Ogrody Jozafata”.
Inspiracją do powstania tej kompozycji była informacja zawarta w didaskaliach do sztuki „Spaghetti i miecz” Tadeusza Różewicza, w których
poeta sugeruje, że warto napisać muzykę do pieśni z „Piekła” z „Boskiej
komedii” Dantego. Jan Kanty Pawluśkiewicz poszedł za ciosem i oratorium oparł na wybranych fragmentach z dzieła Dantgo. dodając do
nich wiersz Leszka Aleksandra Moczulskiego „Samotni na dwóch brzegach”. W koncercie, którego zapisu możemy słuchać udział wzięli znakomici soliści: sopranistki: Elżbieta Towarnicka, i Iwona Socha, mezzosopranistka Magdalena Idzik, tenor Aleksander Kruczek i baryton Kamil Zdebel,
a także l Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz chóry Pueri Cantores
Cracovienses i Piassionart. Dyryguje Ewa Strusińska.
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O współpracy międzynarodowej
w 100-lecie wyższego
szkolnictwa technicznego
w Poznaniu
Z prorektorem Politechniki Poznańskiej profesorem Teofilem Jesionowskim
rozmawia Maja Netter

4

Zacznijmy ogólnie. Jaka jest polityka
polskich uczelni odnośnie współpracy
międzynarodowej przede wszystkim
chodzi o Politechnikę Poznańską. Wieloletnie uczelniane programy, dwustronne
umowy prowadzone z kilkudziesięcioma
uczelniami i instytucjami akademickimi
w różnych krajach Europy i świata. Co to
znaczy dla studentów?
Strategią Politechniki Poznańskiej jest
włączanie studentów zagranicznych do
procesu edukacji, głównie celem podnoszenia poziomu nauczania i kompetencji
absolwentów. Nie zależy nam na kształceniu studentów zagranicznych w sensie li
stricte komercyjnym, ale przede wszystkim
celem nadrzędnym jest umożliwienie studentom polskim kształcenia w międzynarodowym środowiska zdobywania kompetencji międzykulturowych poprzez poznawanie
innych obyczajów, kultur, religii, dzięki którym będzie im łatwiej pracować w międzynarodowych grupach czy zespołach.
I w jaki sposób to się dzieje?
Nasi studenci studiują coraz częściej
w języku angielskim, oferujemy sześć kierunków na poziomie inżynierskim i dwanaście kierunków na poziomie magisterskim czyli właściwie pokrywamy wszystkie
obszary kształcenia technicznego, które
są realizowane w naszej uczelni. Obecnie oferta edukacyjna zostaje poszerzona
o kolejny nowy kierunek o nazwie Sztuczna
Inteligencja – Artificial Intelligence i będzie
to już siódmy na poziomie inżynierskim,
a w niedalekiej przyszłości również magisterskim. Absolwenci PP pracując w przyszłości w międzynarodowych koncernach,
bądź uczelniach, ławo zaimplementują te
zdolności …ale myślę, że przede wszystkim
zyskają umiejętność rozwiązywania problemów wynikających ze współpracy z partnerami z innych regionów na przykład Azji,
Europy, Ameryki Północnej czy Południowej,
bądź Afryki…
Jednym z ważniejszych obszarów
naszej działalności będzie uruchomienie
nowego projektu szkoły doktorskiej, realizowanej w pełni w języku angielskim. To
bardzo dobry krok w realnym umiędzynarodowieniu najwyższego poziomu kształcenia z punktu widzenia kariery naukowej.
Z pewnością naszym życzeniem jest aby trafili do niej najlepsi kandydaci, którzy będą
zajmowali się nauką i jednocześnie zasilali

potrzeby podmiotów zewnętrznych, w tym
przedsiębiorstw innowacyjnych.
Nie zapominamy też o studentach
zagranicznych, którzy pochodzą z ponad
60 krajów świata. Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP podejmuje inicjatywy wspierające i ułatwiające im pobyt
i integrację ze środowiskiem akademickim.
Jednym z licznych przykładów może być
comiesięczny cykl spotkań – „PP dookoła
świata – Kawiarenka Międzykulturowa”.
Spotkania opierają się na prezentacjach
przygotowywanych przez studentów na
wybrane tematy i mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej Polski wśród studentów zagranicznych oraz dotyczącej również
ich krajów pochodzenia. Ponadto organizowane są liczne wydarzenia związane
z tzw. „Internacjonalizacją w domu” mające
charakter szkoleniowy czy integracyjny
budując tym samym pozytywną atmosferę
w uczelni.
Z kim Państwo współpracujecie, z jakimi
uczelniami, konkretnie?
Nasza współpraca obejmuje kilkadziesiąt uczelni. Szczególnie efektywnie,
kooperujemy z uczelniami z Francji i Niemiec, co wynika ze względów gospodarczych, jak i z tradycji, oraz z ośrodkami
uniwersyteckimi w Danii. Wiele osób pracujących na naszej uczelni, uprzednio realizowało w tych krajach prace magisterskie,
czy też doktorskie. Warto również wspomnieć o bardzo dobrej kooperacji z uniwersytetami w Finlandii i Szwecji w zakresie
naukowo-badawczym, czy także wymiany
studenckiej. Obecnie, koncentrujemy się
na ośrodkach ukraińskich, głównie Politechnice Kijowskiej, która jest największą uczelnią w tym kraju oraz Politechnice Lwowsklej.
JM Rektor PP Profesor Tomasz Łodygowski
został uhonorowany 15 kwietnia br. godnością Doktora Honoris Causa tejże uczelni,
mającej najdłuższą tradycję w dziedzinie
mechaniki i lotnictwa. Jej pracownikami
byli Serhii P. Timoshenko, Ewgenii Paton,
jak i oczywiście Igor Sikorsky – projektant helikopterów, a Dimitrii Mendelejew
uczestniczył w egzaminach magisterskich.
Z KPI realizujemy studia w ramach podwójnego dyplomowania w obszarze mechaniki
i inżynierii biomedycznej. Z uniwersytetami
z Francji (m.in. z Lille) prowadzimy program
Engineering Management. Współpracujemy
również z uczelnią w Valenciennes (UPHF)

i uniwersytetem z Mons w Belgii w dziedzinie inżynierii transportu.
Jak to praktycznie wygląda?
Politechnika Poznańska zawiera nie
tylko umowy w zakresie kształcenia w obszarze podwójnego dyplomowania, ale także
realizuje umowy bilateralne w ramach programu ERASMUS+ KA 103 i KA 107. Obecnie posiadamy ponad 430 aktywnych umów,
dzięki którym realizowana jest intensywna
wymiana kadry, jak i studentów, umożliwiając doskonalenie kompetencji. Około 300
studentów rocznie wyjeżdża studiować za
granicą, a czterystu przyjeżdża do naszego
ośrodka, w ramach studiów pełnego cyklu
lub wymiany częściowej. Podobnie kadra PP,
zarówno dydaktyczna, jak i administracyjna,
realizuje krótkie i dłuższe pobyty dydaktyczne i szkoleniowe, co przyczynia się do
nawiązywania efektywnej współpracy międzynarodowej. Zależy nam, aby studenci,
którzy przyjeżdżają do PP, mieli kompleksową, profesjonalną obsługę począwszy od
zamieszkania w domu studenckim po pełną
ofertę kształcenia w języku angielskim, żeby
czuli się jak w domu.
Czy państwo dążycie do internacjonalizacji studiów?
Generalnie tak, aczkolwiek zauważamy,
iż rynek polski jest nieco zamknięty, wynika
to z pewnych uwarunkowań geopolitycznych. Jednak świat dąży do globalizacji
i do internacjonalizacji i taka też jest idea
uniwersytetu. Nie wdajemy się w dywagacje polityczne, nie zajmujemy się innymi
zagadnieniami – dalekimi od naszych kompetencji. Naszą troską natomiast jest wzrost
poziomu intelektualnego i technicznego,
zwłaszcza Polaków, ale i obywateli całego
świata.
Wspomniał pan o kadrze, proszę powiedzieć czy prelegenci i naukowcy z zagranicy przyjeżdżają na politechnikę?
Uczelnia organizuje szereg konferencji
o zasięgu międzynarodowym przykładowo
ostatnio zorganizowane spotkanie zatytułowane: Seminar on internationalization:
strategy and mission w ramach obchodów
uroczystości z okazji 100-lecia wyższego
szkolnictwa technicznego w Poznaniu.
W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 80
uczestników, z 15 krajów: Bośni i Hercegowiny, Chin, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Maroka, Niemiec, Peru, Portugalii, Tajwanu,
Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA oraz z Włoch

reprezentujących instytucje ściśle z nami
współpracujące.
Naszą kadrę reprezentują także
naukowcy zagraniczni na stałe zatrudnieni
w PP. Najbardziej spektakularnym przykładem są osiągnięcia profesora François
Begiun z Francji, który pracuje w Politechnice Poznańskiej już od ponad piętnastu
lat. Odnosi największe sukcesy jakie może
zdobywać naukowiec, z bardzo dobrą
publikowalnością w najlepszych czasopismach, efektywnością w aplikowaniu o projekty badawcze czy w innych obszarach
– na przykład w kształceniu kadry. Oczywiście legitymuje się ogromną cytowalnością swoich prac. Co istotnie wpływa na
reputację naszej Uczelni. Zbudował tu silny
zespół badawczy, skutecznie rozwija umiędzynarodowienie włączając post-doców
i doktorantów z zagranicy do swojego programu badawczego.
Czy to jest taki rodzynek? (śmiech)
Jest jeszcze parę innych rodzynków…
(śmiech), ale już serio muszę wymienić profesora Gerharda Webera z Niemiec, który
pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
Przyjeżdżają też inni naukowcy celem prezentacji wykładów czy prowadzenia zajęć
seminaryjnych. Chciałbym ponadto wspomnieć o mojej wieloletniej współpracy
z prof. Hermanem Ehrlichem z TU Bergakademie Freiberg, która generuje wspólne
prace doktorskie (kilku wspólnie wypromowanych doktorów, wszyscy z wyróżnieniem), jak i kilkadziesiąt publikacji naukowych o dużym oddziaływaniu. Kolejny
przykład to efektywne współdziałanie
z prof. A. Meyer i M. Pinelo z DTU, z renomowanego ośródka z Danii. Przytoczone
przykłady nie wyczerpują naszych relacji
z licznymi zagranicznymi uniwersytetami
czy instytucjami.
Czy państwo nie obawiacie się pewnego
wypływu wiedzy wynikającej ze studiów?
Myślę, że nie. Obecnie publikowanie
rezultatów to najbardziej efektywny sposób dzielenie się wiedzą. Trendy, w pewnym
sensie, narzucają obowiązek wydawanie
prac w systemie open access, jest to związane ze źródłem dotacji – środki publiczne.
W przyszłości ta koncepcja będzie według mojej wiedzy dominować. Ta idea ma
pewne mankamenty. Wiadomym jest, że
w pierwszej kolejności powinniśmy patentować nasze odkrycia, a później publikować rezultaty badań, aczkolwiek to pragmatycznie realizują duże koncerny z dużymi
budżetami. Od uczelni czasami wymaga się
bezpośrednich rozwiązań technicznych. To
nie jest tak, że uczelnia da pełne rozwiązanie, tu potrzeba kooperacji z przemysłem
i gentlemeńskiej realnej współpracy partnerskiej, synergizmu działań, by przemysł
i uczelnia mogły asygnować pewne środki,
a następnie wpólnie zdobywać komercyjny
rynek.

Czy nie jest Pan zbytnim optymistą, ja m.in. ze wspomnianym już Volkswagenem.
bym na gentlemeńskie umowy w takich To niezwykle istotne, iż część osób kształprzypadkach nie liczyła…
cona jest w programie dualnym.
Przemysł jest rzeczywiście nastawiony Stypendystka Jagoda Gregulska, która
na zysk, aczkolwiek uważam, że jest to tro- wygrała w konkursie ogłoszonym z okaszeczkę polskie myślenie. Miałem okazję zji 20-lecia programu Erasmus +, tak
być np. stypendystą we Francji, gdzie firmy pisze o studiach poza granicami kraju:
francuskie, holenderskie, czy duńskie już „ nauczyły mnie elastyczności w patrzew latach dziewięćdziesiątych poprzedniego niu na politykę. Europa nie jest skońwieku zlecały badania uczelniom i pośred- czonym projektem. Jest raczej fascynio studentom. W tym celu były zawierane nującym procesem. Aby ją zrozumieć
umowy poufności a wieloletnia współ- i współkształtować trzeba mieć również
praca dawała i nadal daje możliwość osią- odwagę w postrzeganiu jej taką, jaką jest
gnięcia wspólnych zysków. Niemniej jednak w rzeczywistości.” Czy studenci powracawspółpracujemy obecnie – efektywnie i na jący z takiego pobytu, wracają z bardziej
partnerskich zasadach – np. z firmą Volks- dojrzałym światopoglądem?
Zdecydowanie tak. Nie boją się wyzwań,
wagen Poznań, GaxoSmithKline Pharmaceuticals, Solaris Bus & Coach czy z wieloma nie ma przed nimi barier. Wyjazd za granicę
innymi, z którymi realizujemy ambitne pro- w czasach tak zwanej „żelaznej kurtyny”– był
jekty. Więc jeżeli uczelnia ma też z tego pro- bardzo trudny, a bariery wydawały się nie do
fity, np. przez to, że nasi studenci znajdują pokonania. Sam miałem okazję wyjechać na
zatrudnienie w tych firmach to jest to dla pierwszy taki staż „wieki” temu. Obecnie Unia
Europejska daje liczne możliwości, choć ubonas istotna wartość.
Na ile zmieniają się programy nauczania lewam, że nie konkuruje tak silnie i nie jest
jeżeli chodzi o dostosowanie się do rynku. tak spójna, jak powinna. Jest to jednak barDzieje się to w sposób niemal ciągły: dzo ważna inicjatywa aby integrować liczne
studia dualne, anglojęzyczne wynikają narody. Czasami zapominamy jaki był począz potrzeb runku.
tek tworzenia Unii i jej strategiczne idee…
Uruchomiliśmy ostatnio wiele nowo- ...oni zapominają, a my pamiętamy…
czesnych kierunków studiów, m.in. anglo- (śmiech)
…pamiętamy, a politycy zapominają
języczny kierunek w obszarze zrównoważonego budownictwa tj. Sustainable (śmiech). Więc bardzo dobrze, że młodzież
Building Engineering, nowe rozwiązania wyjeżdża, chce zdobywać świat, jest to
dedykowane budownictwu i dziedzinom wartość dodana. Kiedy moi współpracowpokrewnym. Zainicjowaliśmy także kie- nicy wyjeżdżają na różne stypendia, czy to
runek, polskojęzyczny Inżynierię Farma- do USA, czy krajów europejskich zupełnie
ceutyczną, związaną z rynkiem wielkopol- inaczej postrzegają wyzwania, nie tylko
skim, w celu zasilenia międzynarodowych naukowe, ale również kulturowe, obyczakoncernów farmaceutycznych i kosme- jowe. Później to oni szybko stają się „pomotycznych m.in. GlaxoSmithKline Pharam- stami” czy ambasadorami tej współpracy.
ceuticals, Nivea, Beiersdorf Manufacturing Myślę, że te uczelnie, które mają wskaźniki
Poznań, Biofarm. Warto nadmienić, że nasi umiędzynarodowienia na poziomie 50%
absolwenci znajdują pracę w niemal 100%. zyskują najwięcej. Stają się uczelniami barJest to dla nas bardzo ważne. Zajmujemy dziej otwartymi. To jest droga do budowaod wielu, wielu lat istotne miejsce na tzw. nia prawdziwego Uniwersytetu…
podium wspólnie z Politechniką Warszaw- Czy chciałby Pan coś dodać?
Tak, moim marzeniem jest, by zwiękską i Politechniką Gdańską wyrażone ilością
kandydatów na jedno oferowane miejsce. szyła się mobilność pracowników – szczeJesteśmy z tego bardzo dumni. To dobitnie gólnie młodych. Mamy nowe możliwości,
świadczy o wysokim potencjale Politech- m.in. Narodową Agencję Wymiany Akadeniki Poznańskiej.
mickiej, która wspiera wyjazdy zagraniczne
Rozwój kontaktów miedzy uczelnią i inicjatywy międzynarodowej współpracy.
a światem biznesu, organizowanie staży, Niestety zarówno ilość studentów, jak i młopraktyk, o czym pan już wspominał, czy dych pracowników korzystających z tych
ofert jest ciągle zbyt niska. Ofertę stanowią
to jest priorytet?
Bardzo ważne jest aby studenci realizo- także bardzo prestiżowe stypendia Fundacji
wali praktykę zawodową. Są zobligowani, Fulbrighta czy Fundacji von Humboldta. Po
żeby w okresie studiów pierwszego i dru- ich zrealizowaniu można bez żadnych komgiego stopnia odbyć minimum dwie prak- pleksów budować własne zespoły badawcze
tyki czy staże. Istnieje coraz więcej projek- w Polsce. Pragnę także nadmienić, że najtów z tym związanych. Biuro Praktyk i Karier istotniejszy w rozwoju społeczeństwa jest
PP zajmuje się tymi kwestiami. Mamy liczne wysoki poziom edukacji, ale by go osiągnąć
kontakty z przemysłem, prowadzimy pro- wymagane są pragmatyzm i konsekwenjekty i inicjatywy, w które włączani są stu- cja, ponadto długoletnia strategia i wizja. Te
denci. Wspólnie z jednostkami przemysło- aspekty przyświecają naszej codziennej, uniwymi realizujemy również studia praktyczne wersyteckiej pracy.
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W stylu „belle epoque”

Po lewej stronie budynek Polskiej Akademii
Nauk, po prawej opisywana willa.

6

Wywiad z prof. dr. hab. Markiem
Figlerowiczem, dyrektorem Instytutu
Chemii Bioorganicznej PAN

„Spoczywa na nas
odpowiedzialność za historię,
teraźniejszość i przyszłość.”

Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej – ścisłe i efektywne powiązanie badań
podstawowych z innowacyjną działalnością i popularyzacją nauki
Panie Profesorze spotykamy się dziś,
aby porozmawiać o planach związanych
z urokliwym obiektem położonym przy
ul. Wieniawskiego, który obecnie jest
w dość opłakanym stanie...
... budynek kupił Instytut od miasta
z zamiarem przywrócenia go społeczeństwu. Myślę tu nie tylko o jego pięknej
secesyjnej architekturze, charakteryzującej się zachwycającym bogactwem głównie roślinnej ornamentyki, ale również
o nowej roli, ośrodka badań i edukacji.
Planując remont willi przy ul. Wieniawskiego 21/23 przyjęliśmy, iż stanie się
nowoczesnym centrum nauki przy zachowaniu splendoru architektury miejskiej.
Abstrahując od ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej przyznać trzeba, że
przełom XIX i XX wieku był dla Poznania
wyjątkowo pomyślnym okresem. Miasto
bogaciło się i przekształcało w nowoczesną metropolię.
Ostatnie trzy dziesięciolecia XIX wieku
i pierwszych kilkanaście lat XX wieku
w Europie, przeszły do historii jako „piękna
epoka”. Rzeczywiście, czasy były niezwykłe. Nastąpił szybki rozwój nauki i techniki, kwitła literatura, sztuka, muzyka, teatr,
powstało kino i kabaret. Europa rządziła
światem i wszystko wskazywało na to, że

dla człowieka nie ma nic niemożliwego.
Wszystko skończyło się w 1914 roku.
Zaskakująca jest Pańska dbałość nie
tylko o sprawy naukowe, ale i o dziedzictwo historyczne...
… zaskakująca jest również historia
tego budynku. Pierwszym posiadaczem
willi był Apolinary Jan Michalik twórca
słynnej w całej Polsce Jamy Michalikowej,
która do dziś działa w Krakowie. W roku
1919 pan Apolinary sprzedał krakowski
majątek i wraz z rodziną wyjechał do Poznania, skąd pochodziła jego małżonka,
Stefania Izabela, wnuczka wielkopolskich Skrzetuskich.
Do Poznania przywieźli znaczną część
wyposażenia lokalu, który przez lata funkcjonował jako główne miejsce spotkań
bohemy krakowskiej, szczególnie tej młodopolskiej. W pięknej willi przy ul. Wały
Wazów, dziś, Wieniawskiego – realizował
marzenie życia, prowadzenie luksusowego
pensjonatu. Zamieszkiwali w nim często
aktor i reżyser Ludwik Solski, aktorka Maria
Malicka, wileński malarz Kamil Mackiewicz
i inni. Przy fortepianie i w klubowych fotelach zasiadały gwiazdy „Zielonego Balonika”
Teofil Trzciński, Zygmunt Noskowski i Karol
Frycz czy Ludwik Puszet. Niestety krótko
po przeprowadzce do Poznania Michalik

zachorował i zmarł w maju 1926 r., mając
zaledwie 55 lat. Wdowa sprzedała willę
biznesmenowi Bogdanowi Leitgeberowi,
zastrzegając sobie prawo zabrania mebli
i pamiątek z „Jamy”. Gdzie znajdują się dzisiaj, nie wiadomo.
Piękna historia, a jaka będzie przyszłość willi?
Patrzymy na nią z nadzieją. Nasz plan,
to budowa Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
Co się z tym wiąże?
Przedmiotem projektu jest przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wraz ze zmianą sposobu jego
użytkowania. Inwestycja, poza remontem, obejmuje również zagospodarowanie terenu działki. Nieruchomość, której
dotyczy projekt, wpisana została do rejestru zabytków i na tej podstawie, wraz
z otoczeniem, podlega ścisłej ochronie
konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie
jej świetności wymaga działań zgodnych
z opinią wydaną przez konserwatora zabytków, z zachowaniem elementów oryginalnych. To znacząca inwestycja. Wolnostojący
pięciokondygnacyjny budynek składa się
z dwóch samodzielnych, ale połączonych
ze sobą kamienic. Obiekt wybudowano na

przełomie XIX i XX w. Przez ostatnie dziesięciolecia mieściły się w nim mieszkania
komunalne. Od 2010 roku, willa jest nieużytkowana. Obecnie wszystkie elementy
budynku wymagają oczyszczenia, wzmocnienia i renowacji.
Jaki jest zakres remontu?
To nie remont, a wręcz odbudowa. Po
adaptacji kamienice nadal tworzyć będą
jedną bryłę. Generalnie zachowany zostanie układ pomieszczeń jak i forma architektoniczna, istniejąca stolarka i przeszklenia. Za zgodą Miejskiego Konserwatora
Zabytków, zniszczona stolarka okienna
wymieniona zostanie na analogiczną do
zabytkowej. Podobnie docieplony dach
zyska oryginalne pokrycie. Zmienimy też
oświetlenie. Oczywiście, instalacje sanitarne, elektryczne i inne dostosujemy do
naszych czasów.
Co tam będzie zlokalizowane?
Tak jak już wspomniałem będzie
tam Centrum Innowacyjności i Eduka-

...powstało ono w efekcie wieloletniej
współpracy między Instytutem Chemii
Bioorganicznej PAN a Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Składa
się z sześciu wysoko wyspecjalizowanych
biologicznych i biochemicznych pracowni
ulokowanych w ICHB PAN oraz pięciu bioinformatycznych pracowni ulokowanych
na terenie Politechniki Poznańskiej. Infrastrukturę stanowi kompleksowy zbiór urządzeń laboratoryjnych i specjalistycznej
aparatury badawczej, umożliwiający realizację wielokierunkowych badań genomów,
transkryptomów, proteomów i metabolomów roślin, zwierząt i ludzi, jak również
bioinformatyczną analizę, przetwarzanie
oraz gromadzenie danych. Obecnie Centrum, we współpracy z partnerem biznesowym jakim jest Centrum Badań DNA
sp. z o. o. realizuje projekt zmierzający do
stworzenia Genomicznej Mapy Polski. Projekt ten jest finansowany w głównej mierze
ze środków Programu Operacyjnego Inte-

Przedsiębiorczości, w którym naukowcy
będą mogli podejmować działania zmierzające do komercjalizacji wiedzy i technologii, mających swoje źródło w już prowadzonych pracach. Niezwykle istotnym
elementem będzie także Centrum Edukacji Społecznej z laboratoriami pokazowymi
i salami wykładowymi.
To bardzo ambitne plany, jednak nauka
w Polsce, to obszar nadal niedofinansowany.
My, mimo wszystko stawiamy na rozwój, co więcej staramy się by był on dynamiczny. To właśnie takie optymistyczne
spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość zaowocowało w ostatnich latach
powołaniem dwóch, wspomnianych
już unikatowych centrów. Prowadzone
w nich badania stworzyły solidne podstawy nie tylko do podejmowania partnerskiej współpracy z licznymi zagranicznymi placówkami naukowymi, lecz i do
skutecznego konkurowania z nimi. Cen-
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WYKONANIE NOWYCH OKIEN DREWNIANYCH W KOLORZE CIEMNOSZARYM

2

WYMIANA STOLARKI NA NOWĄ DREWNIANĄ W KOLORZE BIAŁYM
(OKNA POŁACIOWE - CIEMNOSZARY) NA WZÓR ORYGINALNEJ Z ZACHOWANIEM
PODZIAŁÓW I DETALI HISTORYCZNYCH, WYMIANA OPIERZENIA I PARAPETÓW
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RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH OKIEN
WYMIANA OPIERZENIA I PARAPETÓW
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WYMIANA STOLARKI NA NOWĄ DREWNIANĄ W KOLORZE BRĄZOWYM
NA WZÓR ORYGINALNEJ, Z ZACHOWANIEM PODZIAŁÓW I DETALI HISTORYCZNYCH
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RENOWACJA TYNKÓW powyżej cokołu
- TYNKI PIERWOTNE NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO SKUCIA
WZMOCNIĆ PREPARATEM DO WZMACNIANIA TYNKÓW NA BAZIE SILIKATÓW
- BRAKUJĄCE POŁACIE TYNKÓW UZUPEŁNIĆ JEDNOWARSTWOWYM TYNKIEM
RENOWACYJNYM WAPIENNO-TRASOWYM
- ZASOLONE I SKORODOWANE TYNKI SKUĆ I ZASTĄPIĆ TYNKIEM RENOWACYJNYM
JEDNOWARSTWOWYM TRASOWYM
- CAŁOŚĆ WYSZPACHLOWAĆ SZPACHLĄ RENOWACYJNĄ W CELU WYRÓWNANIA
FAKTURY CAŁEJ POWIERZCHNI ELEWACJI
- POMALOWAĆ ELEWACJE FARBĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ NA BAZIE SPOIW SILIKATOWYCH
Z PIGMENTAMI MINERALNYMI
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WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA HEŁMÓW Z BLACHY
NAPRAWA I USZCZELNIENIE BALKONÓW (ZGODNIE Z OPISEM)
RENOWACJA ELEMENTÓW METALOPLASTYKI - BALUSTRADY (ZGODNIE Z OPISEM)
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH (ZGODNIE Z OPISEM)
MONTAŻ NOWEJ WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNEJ
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
NA NOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
MONTAŻ ROLET PRZECIWPOŻAROWYCH EI60

P.P.U.H. MARKER
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RENOWACJA COKOŁÓW
- WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ ZEWNĘTRZNYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH
Z UŻYCIEM GRUBSZEJ WARSTWY TYNKU USZCZELNIAJĄCEGO
- WYKONAĆ TYNKI RENOWACYJNE SZEROKOPOROWATE Z OGRANICZONĄ
ZDOLNOŚCIĄ PODCIĄGANIA KAPILARNEGO
- POMALOWAĆ ELEWACJE FARBĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ
- WYKONAĆ OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, O SZER 40-50cm,
WYPEŁNIONEJ OTOCZAKAMI LUB KOSTKĄ GRANITOWĄ.
OPASKĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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RENOWACJA DETALU (PILASTRY, GZYMSY, ITD.)
- USUNĄĆ WTÓRNE NAWARSTWIENIE
- UCZYTELNIĆ PIERWOTNE RYFLOWANIE
- ODTWORZYĆ BRAKI DUŻYCH GZYMSÓW I PROSTYCH ODCINKÓW DETALU
PRZY ZASTOSOWANIU ZAPRAW SZTUKATORSKICH
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RENOWACJA KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA
- DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZACHOWAĆ I OCZYŚCIĆ
- CIESIELSKIE ZNAKI MONTAŻOWE NALEZY ZACHOWAĆ!
- USZKODZONE ELEMENTY UZUPEŁNIĆ I WZMOCNIĆ
ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI
- W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ NAPRAWY
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK ZILUSTROWANYCH
- CAŁOŚĆ ZAIMPREGNOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM OGNIA,
GRZYBÓW I INSEKTÓW PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNICH PREPARATÓW
- POŁACIE POKRYĆ BLACHĄ W KOLORZE ANTRACYTU
RENOWACJA KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA
- DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZACHOWAĆ I OCZYŚCIĆ
- USZKODZONE ELEMENTY UZUPEŁNIĆ I WZMOCNIĆ ODPOWIEDNIMI PREPARATAM
- W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ NAPRAWY Z WYKORZYSTANIEM
TECHNIK ZILUSTROWANYCH
- CAŁOŚĆ ZAIMPREGNOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM
OGNIA, GRZYBÓW I INSEKTÓW PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNICH PREPARATÓW
- POŁACIE POKRYĆ MATERIAŁEM Z CIEMNOSZAREGO ŁUPKU W FORMIE
ROMBÓW O BOKACH 20cm.
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RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
- POMALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE BRĄZOWYM
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7
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WYKONANIE NOWYCH/POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ W KOLORZE BRĄZOWYM.
KOLOR ZGODNY Z ORYGINALNYM KOLOREM ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ
STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU
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PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
NA CENTRUM INNOWACYJNOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ
INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN
ul. Wieniawskiego 21 i 23, 61-713 Poznań, dz. nr 53, 19

Architektura

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko
UWAGA!
1. Wszystkie czynności budowlane muszą być wykonane przez wyspecjalizowane firmy posiadające doświadczenie w pracach przy obiektach zabytkowych.
2. Wszystkie prace remontowe wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pod nadzorem badawczym konserwatora zabytków, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz obowiązujących norm i
przepisów.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia odkryć i problemów nieznanych na etapie badawczym, ostatecznego wyboru materiałów, kolorystyki i rozwiązań technicznych należy dokonać po wykonaniu odkrywek i odsłonięciu warstw wtórnych
elewacji podczas wykonywania prac remontowych. Dalsze postępowanie powinno uwzględniać nowe rozwiązania, które wypracowane będą wspólnie przez Służby Konserwatorskie, Inwestora, Wykonawcę i Nadzór Konserwatorski.
4. Przed malowaniem elewacji, zobowiązuje się wykonawcę do wykonania próbek kolorystycznych farb na większej powierzchni (min. 50x50 cm) i skonsultowania ich z projektantem.

UWAGA! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym. Projekty uszczegółowienia detali będą opracowane w projekcie wykonawczym, stanowiącym odrębne opracowanie, które również będzie podlegać uzgodnieniu konserwatorskiemu.
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cji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Zakładamy możliwie ścisłe powiązanie badań
podstawowych z działalnością innowacyjną i edukacją społeczną. Pomieszczenia w nowym budynku zaadaptowane
zostaną na potrzeby zarówno już istniejącego, Poznańskiego Centrum Archeogenomiki oraz Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki, jak i nowo tworzonego
Centrum Biomedycyny Systemowej. Znajdzie się również miejsce na Inkubator

tra te ułatwiają wielu polskim i zagranicznym zespołom badawczym dostęp do
specjalistycznej aparatury a zatrudnieni
w nich naukowcy dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Godny podkreślenia
jest fakt, iż mimo organizacyjno-formalnej odrębności oba centra bardzo ściśle
współpracują ze sobą, a także ze wszystkimi działającymi w ICHB PAN zakładami naukowymi.
Proszę o dwa słowa o Europejskim Centrum Bioinformatyki i Genomiki...

ligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.2)
Nieco młodsze jest Poznańskie Centrum Archeogenomiki. Zostało utworzone w 2013 roku z inicjatywy ICHB PAN.
W jego skład weszły trzy jednostki badawcze: Wydział Historyczny Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
UAM oraz Instytut Chemii Bioorganicznej
PAN. W roli partnera uczestniczy grupa
niemieckich historyków z uniwersytetu
w Münster. W Centrum prowadzone są
interdyscyplinarne badania historyczne,
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archeologiczne, antropologiczne, genetyczne i genomiczne populacji zamieszkujących region obecnej Polski od czasów prehistorycznych do współczesnych.
Doskonałym przykładem takich badań
są prace realizowane w ramach projektu
SYMFONIA zatytułowanego: „Dynastia
i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych,
antropologicznych i genomicznych”, którego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na szereg pytań, istotnych z punktu widzenia historii Polski
oraz Europy.
Głównym zadaniem, znajdującego się
w fazie projektowania Centrum Biomedycyny Systemowej będzie rozwój technik
oraz podejść umożliwiających wielopoziomową i wielowymiarową analizę złożonych układów biologicznych, całych
organizmów, bądź ich wybranych fragmentów. Procesem, który szczególnie nas
interesuje jest re – i degeneracja komórek
oraz organów. Zgodnie z przyjętymi założeniami pozyskana wiedza wykorzystana
zostanie do modelowania skomplikowanych procesów zarówno fizjologicznych
jak i patologicznych, do konstruowania nowych testów znajdujących zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce
medycznej, do tworzenia nowych strategii terapeutycznych i identyfikacji
nowych biomarkerów.
Zastosowanie teorii systemów
w naukach biologicznych wiąże się
z koniecznością stosowania wielkoskalowych, wysokoprzepustowych metod
umożliwiających równoczesną obserwację i analizę wielu komponentów
składających się na badany system na
przykład genomu, proteomu, i metabolomu. W rezultacie naukowcy są w stanie
postrzegać organizmy żywe w dotychczas niespotykany, dogłębny i całościowy sposób. Wyjątkowa złożoność oraz
wysokospecjalistyczny charakter wspomnianych metod badawczych, szeroki
zakres oraz ogromna ilość generowanych
danych, szybki rozwój wiedzy, wszystko
to sprawia, że przeniesienie najnowszych
osiągnięć biologii i biomedycyny systemowej do praktycznych obszarów życia,
jak np. opieka zdrowotna, jest niezmiernie
trudne. Pożądany efekt można osiągnąć
wyłącznie poprzez zastosowanie zaawansowanych technik gromadzenia i przetwarzania danych tzw. big data, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
Jakie będą działania i co proponuje Centrum?
Naszym strategicznym celem jest stworzenie ekosystemu ułatwiającego i przyspieszającego rozwój innowacyjnych produktów i technologii, które przyczynią się
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do wejścia Polski i Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
Z uwagi na fakt, że we wszystkich
trzech Centrach realizowane będą nowatorskie projekty o dużym potencjale aplikacyjnym zwłaszcza w obszarze biotechnologii, farmacji i medycyny, naturalnym
działaniem będzie utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości. Zostaną w nim wydzielone trzy niezależne moduły, składające się
z laboratorium oraz niewielkiego gabinetu.
Moduły te udostępniane będą na okres
2-3 lat pracownikom mającym pomysł na
skomercjalizowanie wiedzy i technologii
mających swoje źródło w prowadzonych
przez nich badaniach.
Jednym z najważniejszych wyzwań
stojących przed współczesną nauką jest
skuteczne edukowanie oraz informowanie społeczeństwa o najnowszych odkryciach i wynalazkach, w tym prezentacja

zidentyfikowanych szans i zagrożeń. Chcąc
sprostać temu zadaniu planujemy utworzenie nowoczesnego Centrum Edukacji szkolącego pracowników nauki, lecz
przede wszystkim promującego naukę
i jej osiągnięcia. Centrum Edukacji dysponować będzie zarówno pokazowymi laboratoriami, w których młodzi naukowcy,
studenci, a także uczniowie będą mogli
w sposób praktyczny zapoznawać się
z nowoczesnymi metodami badawczymi
i pracą naukowców. Dodatkowym wsparciem dla nowotworzonego Centrum Edukacji będzie istniejące już w ICHB PAN
centrum konferencyjne ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Wieniawskiego 17/19, w którym odbywać się będą
większe spotkania oraz ogólnodostępne
prelekcje. Wykłady, szkolenia oraz zajęcia
praktyczne propagować będą dziedziny
nauki, wokół których koncentruje się
nasza działalność, ponadto stanowić będą
istotny czynnik stymulujący rozwój świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
Na poddaszu budynku ulokowana
zostanie wirtualna biblioteka wraz z pokojami do cichej pracy, a w przyziemiu zaplecze laboratoryjno-techniczne służące
wszystkim laboratoriom wchodzącym
w skład Centrum. Dodatkowo zostanie
tam zorganizowane laboratorium izolacji
kopalnego DNA. Ze względu na charakter prowadzonych w nim prac i konieczność unikania jakichkolwiek zanieczyszczeń współczesnym DNA, laboratorium to
musi być całkowicie odizolowane, sterylne
i odpowiednio zabezpieczone.
Poznań nie tylko zyska odnowiony zabytek, ale miejsce rozwoju naukowego
i biznesowego.
Przywracając świetność secesyjnemu
budynkowi, podejmujemy ważne wyzwanie, któremu jak wierzę, jesteśmy w stanie sprostać.
Obecnie zdewastowany, przez lata nieremontowany budynek, ulega powolnej,
lecz systematycznej degradacji. Kamienica powstała w 1910 r., niszczejąca perła
poznańskiej architektury nie nadaje się
do użytkowania. Realizując założony projekt ICHB PAN nie tylko przyczynimy się do
zachowania obiektu dziedzictwa narodowego i przywrócenia go społeczeństwu,
lecz również odpowiemy na szereg problemów dotyczących obszaru rewitalizacji
miasta przyczyniając się do jego realnego
ożywienia. Nasze działania ukierunkowane
będą na realizację praktycznie wszystkich
celów strategicznych miasta Poznania,
w tym przede wszystkim wzmocnienie
aktywności gospodarczej, kulturalnej
i społecznej oraz przywrócenie ciągłości
struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej.
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DAWID TOKŁOWICZ
QUARTET & FELIX ROBIN

11 czerwca 2019, wtorek, godz.20:00
Wyjątkowo zdolny, młody poznański saksofonista – Dawid Tokłowicz wraz
ze swoim zespołem, zaprezentują swoje
autorskie kompozycje, inspirowane
nowoczesnym jazzem nowojorskim.
Nie zabraknie również standardów jazzowych we własnych aranżacjach! Jako
gość specjalny wystąpi francuski wibrafonista – Felix Robin!

WIZJA LOKALNA ORAZ ROXANA TUTAJ
& GOOD OMEN
10 czerwca 2019, poniedziałek, godz.20:00
Podczas piętnastej audycji Mariusz Kwaśniewski będzie gościć Wizję Lokalną oraz Roxanę Tutaj &
Good Omen. Rozmowy z zespołami będą przeplatać się
z ich występami.

THE BODHISATTWA TRIO

21 czerwca 2019, piątek, godz.20:00
Experimental Jazz Fusion prosto z Kalkuty na
dobry początek wakacji!
The Bodhisattwa Trio dostarcza mieszankę oryginalnych kompozycji instrumentalnych, ze szczególnym naciskiem na harmoniczną i rytmiczną ekspansję, motyw i wariację, wirtuozerię oraz spontaniczną
improwizację.

ZAKOŃCZENIE 21. SEZONU JAZZOWEGO
// JAZZ TOP W BLUE NOTE: CHURNCHETZ
– TEEPE – HART

26 czerwca 2019, środa, godz.20:00
Koncert nowo utworzonego, międzynarodowego tria,
które przekracza wszelkie granice grania standardowego
jazzu oraz swingu. W skład zespołu wchodzi legendarny perkusista Billy Hart – żywa legenda, występująca od ponad sześciu dekad. Grał z Wessem Montgomery (w latach 60.), Herbie
Hancockem i Milesem Davisem (w 70.), a obecnie występuje
i nagrywa z formacją The Cookers.
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Kocham duszę polską, choć
dzikim porosła chwastem.
Wielbię jej zdrój i jej płomień

Heliodor Święcicki

Z dziekanem Wydziału Biologii UAM, prof. dr. hab. Przemysławem Wojtaszkiem,
z kierownik studiów doktoranckich, prof. UAM dr. hab. Agnieszką Ludwików
i z prodziekanem ds. rozwoju, dr. hab. Markiem Kasprowiczem, rozmawia Mariola Zdancewicz
powojennej Europy, ale brakowało ostateczZnajdujemy się w momencie, kiedy mamy
nego zatwierdzenia.
niewątpliwą okazję i szczęście rozmawiać
Działania założycieli naszej uczelni były
o stuleciu Uniwersytetu Poznańskiego,
wizjonerskie. Jako przedstawiciele nauk bioo stuleciu odzyskania przez Wielkopolskę
logicznych wpisujemy się w to wszystko
niepodległości i o włączaniu jej w krąg
chociażby dlatego, że w gronie pierwszych
dzielnic stanowiących o Polsce.
powstałych na Uniwersytecie katedr były
Czym jest znaczenie historyczne? Co to
dwie typowo biologiczne. Wobec tego uwaznaczy „mieć historię”
Prof. Przemysław Wojtaszek: Świę- żamy, że uniwersyteckie nauki biologiczne
mają pełne prawo to stulecie obchodzić, chotując stulecie Uczelni odwołujemy się do
momentu, który, w powiązaniu z zakończe- ciaż oczywiście biologię w Poznaniu uprawiano wcześniej, ale nie w ramach zupełnie
niem Wielkiej Wojny, z odzyskaniem przez
Polskę i przez Wielkopolskę niepodległo- polskiej instytucji.
ści, zdarzył się jedyny raz w historii. W Pol- Jakie wydarzenia naukowe mają w sobie
sce na przełomie 1918 i 1919 roku powstały
posmak stulecia?
raptem trzy uczelnie, które można nazwać
PW: Porównanie historii do tego, co
dziećmi II Rzeczypospolitej. Obecnie to duże
dzieje się dzisiaj, jest zawsze problemem.
uczelnie publiczne, a więc Katolicki Uniwer- Historyczny posmak ma to, co się utrwaliło,
sytet Lubelski, Akademia Górniczo-Hutnicza co miało znaczenie w rozwoju, i wobec tego
i Uniwersytet Poznański lub Wszechnica Pia- im bliżej teraźniejszości, tym trudniej powiestowska, jak nasza uczelnia była początkowo
dzieć, co już się utrwaliło, a co jeszcze nie.
nazywana. I poza tym w całym okresie mię- Mówiąc o Uniwersytecie, trzeba wymienić
dzywojennym nie utworzono w Polsce żad- czwórkę założycieli (prof. H. Święcicki, ks. dr S.
nej innej. Nie podam dokładnych danych, ale
Kozierowski, dr hab. J. Kostrzewski. dr hab. M.
uczelni, których powstanie wiąże się z zakoń- Sobeski), a mówiąc o naukach biologicznych
czenieWielkiej Wojny, w skali europejskiej jest nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy jako
około dwudziestu. I to z jednej strony nadaje
pierwsi wyrazili zgodę na przyjazd tutaj. Nie
szczególne znaczenie temu okresowi histo- bez powodu krążyło w Polsce międzywojenrii, a z drugiej pokazuje – co jest znacznie
nej powiedzenie, że Uniwersytet Poznański
ważniejsze – że dla każdego kraju utworze- był smarkatym uniwersytetem, gdyż głównie
nie nowej uczelni stanowi wydarzenie wyjąt- działali na nim młodzi ludzie, którzy dostrzekowe i tak należy je traktować. I Polska w taki
gli możliwość szybszego rozwoju w Poznaniu,
właśnie sposób do tego podchodzi, bo nie- a nie gdzie indziej, i przybyli tutaj z Lwowa,
wiele jest takich krajów, jak nasz, w którym
z Krakowa. Jeśli mówimy o biologii w konpowołanie uczelni wymaga uchwały ciała
tekście strukturalnym, to kluczowym był też
ustawodawczego, czyli Sejmu. O ile się nie
moment powstania wydziału Matematycznomylę, właśnie w trakcie przemarszu z oka- -Przyrodniczego. Wyłonił się z Wydziału
zji obchodów, 7 maja, któryś z historyków
Filozoficznego jako wydział grupujący te
zwrócił uwagę, że sam przemarsz był czymś
nauki, które dzisiaj rozumiemy pod pojęw rodzaju rekonstrukcji historycznej. Tylko że ciem science. Istotnym momentem było też
ta rekonstrukcja miała o tyle mało wspólnego
powstanie w latach pięćdziesiątych Wydziału
z rzeczywistością, że ówczesny przemarsz był
Biologii i Nauk o Ziemi, a następnym był rok
nieliczny, bo pierwszy senat uniwersytecki 1984 i początek Wydziału Biologii w obecliczył siedem osób, a profesorów było dwu- nej postaci. Kolejna kwestia to wydarzenia
dziestu, może trzydziestu. Natomiast pod- naukowe, z którymi kojarzą nam się takie
czas tegorocznej uroczystości maszerowały osoby z czasów przedwojennych jak prof.
senaty czterech uczelni, rektorzy, zaproszeni Józef Paczoski, czy prof. Adam Wodziczko.
goście z Polski i z zagranicy. Ponadto przeDr hab. Marek Kasprowicz: Obydwaj
marsz z 7 maja 1919 roku otwierało dwóch
byli biologami, botanikami, ale też patrioambasadorów różnych państw, a nie rektor. tami. Profesor Józef Paczoski to wybitna
Takie postępowanie wiązało się z tym, że
postać. Początkowo jego badania skupiały
wówczas ciągle jeszcze nie było wiadomo, się nad florą południowej Rosji, którą badał
na czyim terytorium się znajdujemy. Owszem, przez prawie 30 lat. Do dzisiaj działa załozakończyły się obrady dotyczące kształtu
żone przez niego w latach 20. XX w Muzeum
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Przyrodnicze w Chersoniu na Ukrainie. Po
powrocie do Polski w 1923 r. został kierownikiem naukowym rezerwatu w Puszczy Białowieskiej, a w 1925 r., dzięki staraniom Adama
Wodziczki, objął stanowisko profesora zwyczajnego i kierownictwo Katedry Systematyki
i Socjologii Roślin w Uniwersytecie Poznańskim. Niestety, po kilku latach, po podpisaniu
tzw. protestu brzeskiego, profesor został zwolniony z tych funkcji. Zmarł w 1942 r., a jego
grób znajduje się na Cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan w Poznaniu na Wzgórzu św. Wojciecha. Prof. Paczoski był wybitnym naukowcem działającym na polu systematyki roślin,
geografii roślin oraz ekologii, w tym zwłaszcza ekologii lasu. Był także twórcą fitosocjologii – dynamicznie rozwijającej się w XX w.
dyscypliny nauki, która zajmuje się badaniem roślinności. Profesor Józef Paczoski był
podwójnym doktorem honoris causa: Uniwersytetu Poznańskiego oraz Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego
imię nosi Aula w Collegium Biologicum. Jest
to Audytorium im. Józefa Paczoskiego.Z kolei
prof. Wodziczko z perspektywy czasu jawi się
jako postać niezmiernie ważna dla ochrony
przyrody. Stworzył teoretyczne podstawy
ochrony przyrody, wskazując po raz pierwszy
na potrzebę ochrony nie tylko gatunków czy
biocenoz, ale także krajobrazu. Poznaniacy
zawdzięczają mu funkcjonujący do dziś układ
zieleni w postaci klinów, zbudowany w przebiegu dolin rzek Warty, Cybiny i Bogdanki.
Autorem koncepcji tego wyjątkowego w Europie założenia urbanistycznego, mającego na
celu m.in. przewietrzenie miasta, był architekt Władysław Czarnecki, a prof. Wodziczko
był konsultantem naukowym.
PW: Jeśli mowa o prof. Wodziczce, warto
wspomnieć też o Wielkopolskim, a także
Wolińskim i Słowińskim Parku Narodowym,
które powstały z jego inicjatywy.Jestem też
przekonany, robiąc już zupełnie wariacki
skok w czasy współczesne, że również
nadanie Poznańskiemu Konsorcjum RNA,
utworzonemu przez Wydział Biologii UAM
i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, statusu Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego jest najważniejszym
wydarzeniem ostatnich lat i jestem pewien
że już niedługo zyska miano wydarzenia
historycznego.
Został wyróżniony w konkursie, do którego przystępowały instytucje z całego kraju

Wydział Biologii UAM
wszelkiego rodzaju zajęcia w ramach wszysti w którym wybierano najlepsze projekty
kich przedmiotów kierunkowych, które
naukowe, poparte danymi o stanie rozwoju
muszą w decydującym stopniu rozgrywać
jednostek zgłaszających wniosek i o tym, jaką
jakość naukową, dydaktyczną czy organiza- się w laboratorium albo w terenie. Czyli jeśli
cyjną reprezentują. Pod uwagę brano wszyst- obszarem działania np. biologa jest środowisko, to student musi je znać. Jeżeli obszakie aspekty. Niestety po wprowadzeniu nowej
rem działania jest eksperyment czy laboratoustawy pomysłu nie kontynuowano. Warto
zauważyć, że projekt, który miał promować rium, to student też musi je znać. Z drugiej
najlepsze jednostki, wspierając je finansowo, strony, w tej chwili już na poziomie licenjest de facto kontynuowany w konkursie „Ini- cjackim zdecydowana większość prac dyplocjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, mowych to prace praktyczne, czyli będące
wynikiem działań terenowych czy laboratoale już na poziomie całej uczelni. Nie tak jak
ryjnych. Na poziomie magisterskim, o dokwcześniej na poziomie wydziału.
torskim nie wspominając, już w ogóle nie ma
Czego dotyczył Państwa projekt?
PW: Jak wskazuje nazwa, szeroko rozu- mowy o pracy innej niż praktyczna. Praktyka
mianej biologii RNA, i to nawet mniej kon- jest wtedy rozumiana jako przeprowadzenie
kretnych badań, a przede wszystkim działań cyklu badań związanych z obszarem studiów.
naukowych, organizacyjnych i edukacyjnych, Dodatkowo w zdecydowanej większości
w tym wyjazdów konferencyjnych czy prace dyplomowe pisane są w ramach prowsparcia publikacji w najlepszych czasopi- jektów badawczych i wobec tego – co ważne
smach. Był np. projektem
nakierowanym na kształcenie doktorantów. Mieliśmy
nadzieję, że badania z tego
obszaru staną się lepiej rozpoznawane na świecie i właśnie tak się stało. Bardzo
dobrze pokazują to wyniki
rankingów. Niektóre wskazują wprost, że w naukach
przyrodniczych jesteśmy
w tej chwili najlepszą polską
uczelnią. Oczywiście ocenia
się uczelnie, nie wydziały,
ale ponieważ jedynie my
działamy w tym obszarze,
możemy powiedzieć, że
dzięki nam pozycja uczelni
szybko i bardzo mocno
wzrosła. A przyczynił się do
tego uzyskany status KNOW
i wsparcie finansowe.
Jeżeli już jesteśmy przy wydarzeniach, to – studenci od początku włączeni są w badania naukowe. Od dwóch lat wzmocniliśmy to
o wysokim poziomie wydziału świadczy
też ocena wyróżniająca Polskiej Komi- jeszcze bardziej, wprowadzając tutoring dla
najbardziej twórczych studentów. Efekty ich
sji Akredytacyjnej.
PW: Przy tej ocenie instytucjonalnej bie- pracy widać w skierowanym do nich konkursie Best Student Grant, w którym od dwóch
rze się pod uwagę jakość kształcenia, jednak
nie jakość kształcenia poszczególnych kie- lat pojawiają się w gronie zwycięzców. Również od początku programu ministerialnego
runków, tylko to, w jaki sposób wydział, jako
całość, zwraca uwagę na jakość kształcenia. Diamentowe Granty nie było edycji, w której na podium nie znaleźliby się studenci
Ta sytuacja jest o tyle rzadka, że nagrodę
przyznano tylko trzem wydziałom przyrod- naszego wydziału.
Prof. Agnieszka Ludwików: Ważnym
niczym w Polsce. Przy czym warunkiem jest
otrzymanie przynajmniej oceny pozytyw- elementem prestiżowej edukacji są praknej dla większości prowadzonych kierunków. tyki zawodowe realizowane w formie staży
we współdziałających z wydziałem przedW naszym przypadku dopiero w 2014 roku
siębiorstwach z Poznania i jego okolic. Ta
dla wystarczającej liczby kierunków wydano
taką opinię i to pozwoliło na przeprowadze- forma indywidualnej edukacji zapewnia studentom odniesienie nabytych umiejętności
nie oceny ogólnej.
Proszę krótko powiedzieć o trybach kształ- w ramach programu studiów do wymagań
rynku pracy. Co więcej mają oni unikatową
cenia nowoczesnego biologa.
PW: Pierwszą sprawą jest zgodność możliwość weryfikacji własnej wiedzy na konz tym wszystkim, co jest wymogiem ustawo- kretnych stanowiskach pracy. W tym kontekwym, ale tak naprawdę kształcenie nowocze- ście bezpośrednia współpraca wydziału
snego biologa to wyłącznie praktyka, którą z otoczeniem społeczno-gospodarczym
umożliwia naszym przyszłym absolwentom
my rozumiemy dwojako. Z jednej strony to

świadomie planowanie własnej kariery i rozwoju zawodowego. To kluczowa umiejętność
dla młodych osób będących u progu zawodowej dorosłości.
PW: Całkiem sporo naszych absolwentów natychmiast po stażu zostało zaproszonych do pracy, z czego jesteśmy dumni, bo
to oznacza, że ten sposób kształcenia był
wystarczająco skuteczny, żeby oni pokazali
się z jak najlepszej strony.
Czy w kształceniu nowoczesnego biologa
też tkwi różnorodność kierunków Państwa wydziału?
PW: W pewnym sensie tak. Warto wspomnieć tu o dwóch kierunkach, które prowadzimy równolegle w języku polskim i angielskim. Zwracamy w ten sposób uwagę na to,
że w niektórych miejscach pracy człowiek
nie da sobie rady bez perfekcyjnej znajomości języka obcego.
AL: Zaletą prowadzenia anglojęzycznych kierunków studiów jest rosnące
umiędzynarodowienie społeczności naszego wydziału.
Dzięki widocznej wielokulturowości, studenci kierunków obcojęzycznych
nabywają dodatkowe kompetencje, których w programach polskojęzycznych
nie są w stanie osiągnąć aż
w takim zakresie (tzw. umiędzynarodowienie w domu,
ang. „Internationalization
at Home”). Innymi słowy
umiędz ynarodowienie
na Wydziale jest faktem,
zatem i uzyskanie kompetencji z zakresu komunikacji międzykulturowej stało
się ważniejsze niż kiedykolwiek. Właśnie te umiejętności ułatwiają
zarówno mobilnym i niemobilnym studentom późniejsze funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
Chciałabym jeszcze zapytać o kierunki najnowocześniejsze, które badają np. mechanizmy molekularne w komórkach.
PW: Nie lubię dzielić kierunków na mniej
i bardziej nowoczesne. Kiedyś mój poprzednik, dziekan Jackowiak, opisywał gamę kierunków dostępnych na Wydziale jako jądro
badań podstawowych, z którego wyłaniają się nowe kierunki skierowane w różne
strony i z różną liczbą elementów związanych z pewnego rodzaju praktycznością czy
z zastosowaniami. I tym jądrem jest kierunek
biologia. Ale obok pojawia się biotechnologia, ochrona środowiska, w tej chwili również
biologia i zdrowie człowieka. Swoistym, niemal od zawsze istniejącym wyjątkiem jest też
specjalność nauczycielska, obecnie kierunek
nauczanie przyrody. I tutaj dodatkowo wkracza kolejny istotny element, którego nie mieliśmy wcześniej, mianowicie kierunki prowadzone we współpracy z innymi uczelniami.
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Wydział Biologii UAM

Zalicza się do nich bioinformatyka – pierwszy taki kierunek w Polsce, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, uruchomiona
w zeszłym roku wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym, i neurobiologia, która 3-4 lata temu wystartowała jako kierunek prowadzony
przez trzy uczelnie, a od obecnego roku akademickiego przez cztery
uczelnie. To ma nie tyle znaczenie historyczne, ile symboliczne, ponieważ jest to jedyny kierunek w Poznaniu prowadzony przez cztery
uczelnie wywodzące się z Uniwersytetu Poznańskiego i wprowadzony na stulecie! Duże znaczenie miała inauguracja roku akademickiego i immatrykulacja studentów pierwszego roku kierunku neurobiologia, bo wywodzą się oni ze wszystkich czterech uczelni, które
tworzyły Uniwersytet Poznański. To pokazanie nowoczesności kształcenia zupełnie innego rodzaju, bo umożliwiamy studentom spojrzenie na tę kwestię zarówno z punktu widzenia czysto biologicznego,
z punktu widzenia praktyki rolniczej, co ma związek z tym, jak funkcjonują zwierzęta gospodarskie, ale również z punktu widzenia typowo
medycznej neurologii, czy aktywności fizycznej człowieka, czyli tego,
co proponuje Akademia Wychowania Fizycznego.
Na pewno wśród wydarzeń wydziału znajdują się wydarzenia na
miarę stulecia.
PW: Myślę, że można za takie wydarzenie uznać Noc Biologów,
to jest nasz autorski pomysł, rozprzestrzeniony, zaszczepiony dziekanom pozostałych uniwersyteckich wydziałów przyrodniczych i rozpropagowany w całej Polsce. Akcja ta w skali kraju przyciąga co roku
kilkadziesiąt tysięcy uczestników, a my zwykle przeżywamy wizytę
3-8 tysięcy gości. Nie ma swojego odpowiednika w żadnym kraju Unii
Europejskiej. Warto jednak wspomnieć o Fascynującym Dniu Roślin,
wymyślonym w Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach, który jest
akcją globalną, ogólnoświatową. W tym dniu najwięcej na świecie
dzieje się w Polsce! Ścieżki organizacyjne, które udało się wypracować
w ramach Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych, zafunkcjonowały również w tym przypadku. Naszym wydziałowym fenomenem jest to, że w organizacji tych wydarzeń dominują studenci
i doktoranci. Bez nich Noc Biologów odbywałaby się, ale w zupełnie
innej skali.
Na zakończenie pytanie o zorganizowaną przez Państwa sesję
stulecia, która była punktem stycznym pomiędzy przeszłością
Uniwersytetu a osiągnięciami Wydziału.
MK: Nauki biologiczne w Poznaniu, mają tak długą historię jak
uniwersytet w związku z tym pomysł, żeby Konferencji Naukowej
Wydziału Biologii, która odbywa się cyklicznie, nadać wyjątkowy rocznicowy charakter. Konferencję otwierała sesja zatytułowana „100 lat
nauk biologicznych w Poznaniu”, w której referaty wygłosili przedstawiciele tych jednostek naukowych z Poznania, w których prowadzone
są badania biologiczne. Byli to naukowcy zarówno z Uniwersytetu
Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, jak i z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk:
Instytutu Chemii Bioorganicznej, Instytutu Genetyki Roślin, Instytutu
Genetyki Człowieka oraz Instytutu Dendrologii w Kórniku.
...powstał pewien krajobraz biologiczny.
MK: Tak, prosiliśmy naszych gości o poruszenie zagadnień związanych z tematyką sesji. instytutami czy z jednostkami, niekoniecznie
naruszając treść samego wystąpienia. W Tak więc wystąpieniach zaakcentowane zostały zarówno aspekty historyczne, dzisiejszy stan nauki,
jak również perspektywy rozwoju.Ale w każdym z przemówień był też
mocny element historyczny, takie osadzenie w tradycji, w odniesieniu
do dziś i na przyszłość. Uzyskaliśmy bardzo wartościowe przemyślenia i materiały do dyskusji.
PW: Uznaliśmy, że mówiąc o stuleciu nauk biologicznych
w Poznaniu, warto spojrzeć na to z perspektywy wszystkich nauk
biologicznych i przypomnieć, że tu jest kolebka genetyki roślin czy
zwierząt gospodarczych, czy zwrócić uwagę na kwestie związane,
jak to ładnie ujął pan dyrektor Instytutu Dendrologii, z wypełnieniem dziedzictwa hrabiego Zamojskiego. To są historie które mnie
też zaskoczyły...
Niezwykle ciekawa sesja.
Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom zapadła w pamięć.
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ART OF PACKAGING 2019

Wielka Gala
za nami
Zakończyła się trzynasta edycja kon- „Kamieni Aleksandra” – alegorii życia,
kursu Art of Packaging pod hasłem New cztery opakowania i cztery razy więcej
Generation Packaging – Opakwania Nowej emocji podczas odkrywania kosmetyGeneracji. Podczas uroczystej gali, która ków aromaterapeutycznych.
odbyła się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, wyłoniono Perłę Wśród Opakowań, a także przyznano wiele
innych, prestiżowych nagród
i wyróżnień. Jak co roku, wydarzenie było okazją do spotkania
przedstawicieli branży opakowaniowej z Polski i Europy. Nie zabrakło emocji, wzruszeń i zaskoczenia wśród nominowanych. W tym
roku zgłoszono ponad pół tysiąca
prac, a wszystkie nadesłane projekty były na wysokim poziomie.
Warto zaznaczyć, że zwycięzcy
Wzruszające chwile odbioru nagrody
Art of Packaging są automatycznie nominowani do światowej
nagrody na najlepsze opakowanie w konkursie World Packaging
Organization w USA.
Zwycięzcą w kategorii Professional zostało opakowanie Winter
Collection zgłoszone przez firmę
Dekorglass Działdowo. Inspiracją dla luksusowej kolekcji opakowań dla produktów alkoholowych
było malarstwo Mariusza Kałkowskiego. Za sprawą innowacyjnej
techniki atramentowej uzyskano
efekt tekstury – malowania pędzZwycięzcy konkursu Art of Packaging 2019
lem na płótnie. Na dekorację składał się nadruk cyfrowy 3D, hot stamping oraz sitodruk.
Tymczasem nagrodę Golden Pixel,
Wśród debiutantów statuetkę Perły przyznawaną za najlepiej wydrukowany
Wśród Opakowań otrzymało opako- i uszlachetniony produkt, otrzymało opawanie Mãori, którego autorem jest kowanie Ale Browar zgłoszone przez firmę
Maciej Jander. Projekt nawiązuje do Eticod.

Efektowny mapping
wykonany na
ekspozycji z prawie
trzech tysięcy
kartonów

Wyróżnienie Przewodniczącej Jury
otrzymał projekt Nestle Lion wyprodukowany przez firmę TFP Grafika. Na uwagę
zasłużyła też seria opakowań Wines of the
World zaprojektowana przez
Monikę Skrzelę.
Całość Gali uświetnił wyjątkowy mapping przygotowany
przez firmę Clockwork, który
odbył się na tysiącach kartonowych pudeł dostarczonych
przez firmę Aquila.
Należy podkreślić, iż Gala
była również doskonałą okazją
do wymiany kontaktów biznesowych oraz spotkania młodych
projektantów z potencjalnymi
pracodawcami. Nie dziwi więc
fakt dużej frekwencji. Nie zabrakło też przedstawicieli największych producentów opakowań.
Pojawiły się także niespodzianki. Przyznany został
srebrny medal Labor Omnia
Vincit za krzewienie pracy organicznej dla Pani Konsul Honorowej Republiki Austrii, Prezesa
firmy European Media Group
oraz Organizatorki Konkursu
Art of Packaging Izabeli E. Seidl-Kwiatkowskiej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
Patronat honorowy nad
konkursem objęli Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, miasto Poznań oraz
powiat poznański. Mecenat Kulturalny nad
Art of Packaging objęła firma Rosenthal.
Organizatorem konkursu, jak co roku, był
magazyn Packaging Polska.
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100 lat
Akademickich
Studiów Leśnych
w Poznaniu
Z dr hab. Jarosławem Szabanem o historii jednego z najstarszych wydziałów
Uniwersytetu Przyrodniczego rozmawia Viola Ordon
Dom Akademicki Sołacz oddany do użytku w 1928 r., a wybudowany staraniem studentów
Wydział Rolniczo-Leśny – bo tak wówczas się nazywał, powstał w roku 1919.
I tutaj warto wrócić do historii, ponieważ
należałoby się zastanowić jak to się stało,
że w Wielkopolsce, która nie była rejonem o dużej lesistości – powstał Wydział
Leśny. Musimy się cofnąć do początków
XIX wieku.
To wówczas grupa światłych ludzi próbowała utworzyć uczelnię leśną w Wielkopolsce. To się w pewnym sensie ziściło, nie
powstała wprawdzie uczelnia, ale Wydział
Leśny przy powołanym do życia sześć
lat wcześniej Centralnym Towarzystwie
Gospodarczym. W 1866 r. w historycznym Bazarze w Poznaniu zebrali się leśnicy
i ziemianie wykształceni na zagranicznych
uczelniach a przywitał wszystkich Hipolit
Trąmpczyński, który zwrócił się do zebranych tymi słowy: „cieszę się, że mogłem
dożyć tej chwili, że wszyscy tutaj się spotkaliśmy i że możemy wspólnie coś zrobić”.
To była grupa, która miała na celu podniesienie kultury leśnej w Wielkopolsce. I tak
21 listopada 1870 roku staraniami Augusta
hr. Cieszkowskiego powstała w Żabikowie
Szkoła Rolnicza im. Haliny a przy niej mały
oddział leśny. Wkrótce szkołę przemianowano na Wyższą Szkołę Rolniczą im. Haliny.
Zebrano w niej wykształconych leśników
i rozpoczęto kształcenie kadr leśnych,
głównie Polaków. Szkoła została szybko
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zamknięta przez władze pruskie, ale dąże- były czasy tuż po pierwszej wojnie światonia do utworzenia studiów leśnych w Wiel- wej i właściciele lasów pilnie potrzebowali
fachowej szybko wykształconej kadry do
kopolsce cały czas trwały.
pracy.
Postacią, którą
Pod wpływem tych
uważamy za „ojca”
rozbieżności, nastąnaszego wydziału
jest Józef Rivoli, ale
pił konflikt pomiędzy
także nasz patron
ziemiaństwem a proAugust hr. Cieszkowfesorami Kozikowskim,
Niklewskim – i uwaga!
ski. Należy wymie– ż yjąc ym jeszcze
nić też innych: Jana
wówczas profesorem
Działyńskiego, SeweRivolim, który w tym
ryna Mielżyńskiego,
momencie miał 81 lat.
Dezyderego ChłaPrzez trzy i pół miepowskiego czy Hipolita Cegielskiego. Te
siąca toczyła się bataosoby dążyły do tego,
lia. Jedni chcieli, żeby
aby powstała uczelto była szkoła. Drudzy
– uniwersytet.
nia leśna w Wielkopolsce. Stało się to
Można było spełnić
dopiero po odzyskaoba…zamiary
Ziemianie naciniu niepodległości
w 1919 roku. Należy
skali, aby uczelnia
wspomnieć o barpowstała w Bydgoszdzo ciekawej sytuacji, prof. Józef Rivoli. Współtwórca leśnictwa
czy. Jednak zręczna
otóż niewiele brako- na Wszechnicy Piastowskiej
polityk a profesora
Niklewskiego, Józefa
wało, a w Poznaniu
nie powstałby wydział na zasadzie uczelni, Rivolego i znanego leśnika Antoniego
tylko szkoła. Ponieważ zrzeszeni w Izbie Pacyńskiego, doprowadziła do tego, że
Rolniczej ziemianie nie byli zaintereso- powstał Wydział Rolniczo-Leśny. Pierwwani tym, aby został utworzony Wydział szego października 1919 roku rozpoczął
Leśny na Uniwersytecie Poznańskim. To swą działalność, ale był to czas, że tak

powiem pustki, trzeba było zbierać kadrę,
zaplecza naukowego żadnego nie było,
laboratoriów brak, wszystko to tworzono
od podstaw.
Niejeden z naszych studentów po pierwszym roku studiów, zdejmował czapkę
studencką, zakładał mundur i szedł na
wojnę w 1920 roku. To były czasy naprawdę
bardzo ciężkie. Leśnictwo jest nauką stosowaną, musi się mocno opierać o praktykę
i na obserwacjach, dlatego potrzebowaliśmy obiektu, gdzie moglibyśmy prowadzić
swoje badania. Były różne pomysły. Malutki
lasek golęciński, który jest kawałek dalej,
nie spełniał tej roli, dlatego wydział uzyskał na swoje potrzeby spory fragment lasu
w Zielonce, gdzie prowadzono badania
i terenowe zajęcia dydaktyczne. W okresie
tworzenia uniwersytetu zrodził się pomysł,
aby Wydział Leśny powstał w Kórniku. Między innymi Władysław hr. Zamoyski był jednym z pomysłodawców, aby tam powstała
uczelnia leśna… i były to początki tworzenia obecnego Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
…miał fantazję, w końcu to tam rosną
przysłowiowe gruszki na wierzbie…
…miał fantazję i możliwości… widział
przyszłość, która się gdzieś daleko rysowała, a nie tylko, jak to często dzisiaj obserwujemy, partykularne interesy.
…to były inne czasy…
Tak, to były inne czasy.
Już w 1919 r. przyjęto, że siedzibą Sekcji
Leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego będzie
Sołacz. Wydział nie zmienił swojego lokum,
cały czas jest w tym samym miejscu zwanym dzisiaj Kolegium Cieszkowskich i Kolegium Minus, choć na początku spotkania
odbywały się jeszcze w centrum miasta
w Collegium Minus. I tak rozpoczęła się
praca od podstaw czyli zbieranie materiałów, kontaktów, szukanie profesorów z różnych dziedzin. Trzeba było znaleźć dla nich
mieszkania, kupowano domy w okolicy na
potrzeby wydziału. Powolutku, powolutku
dźwigał się bardzo zniszczony Sołacz –
i dwór sołacki, który był w zasadzie ruiną.
Zaczęły się remonty i adaptacje różnych
podworskich obiektów na sale wykładowe. Vis a vis dworu stała stara gorzelnia też ruina, również ją przebudowano na
potrzeby uczelni. Ciekawostką jest to, jak
te czasy wspomina profesor Stecki – jeden
z wykładowców: „Gdy porządkowaliśmy
obejście budynków Sołacza, teren przed
dworem był zasadzony kartoflami, a nieco
wyżej wznosiły się ruiny gorzelni przebudowane później na zakłady wydziału”.
To był okres ogromnego działania i rozkwitu a studenci chętnie zapisywali się na
leśnictwo.
…nawet teraz „pachnie” u państwa…
historią

…tak…tu jest wszystko nią naznaczone
i co więcej nie do końca wszystkie sprawy
są wyjaśnione. Czasami wpadnie w ręce
jakaś informacja, jakiś nieznany dokument...
W tym kontekście warto wspomnieć
o ówczesnym środowisku studenckim.
Ogromna potrzeba zrzeszania się spowo-

wyremontowanych budynków, ponieważ
na stulecie udało nam się wyremontować
dwa budynki – dawną gorzelnię, która
przez wiele lat pełniła funkcję uczelnianej biblioteki i spichlerz, gdzie mieściła się
Katedra Hodowli Lasu, a obecnie będzie
funkcjonował Dom Absolwenta. Studenci

Kolegium Cieszkowskich. Serce poznańskiego Wydziału Leśnego
dowała, że studenci miesiąc po powstaniu
wydziału, utworzyli Koło Leśników. I jaka
była potęga tamtych organizacj i, jaka
chęć do działania niech świadczy fakt,że
studenci ze składek społecznych prowadzili budowę akademika! Powstał przepiękny obiekt w stylu pałacowym. To jest
godna podziwu historia. Wracając do tych
spraw niewyjaśnionych, dopiero niedawno
udało mi się dotrzeć do materiałów, które
wskazały, że budynek ten w czasie II wojny
został spalony dokładnie nie wiadomo czy
przez Niemców czy Rosjan.
Jakie państwo macie plany w związku
z tą wspaniałą rocznicą?
Nasze obchody toczą się od jakiegoś
czasu. Na Uniwersytecie Przyrodniczym
rozpoczęło się wszystko wernisażem „Sto
lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii”
i następnie 30 września 2018 roku odbyła
się uroczysta msza święta, w kościele Św.
Jana Vianney’a na Sołaczu. W październiku ubiegłego roku odbyło się posiedzenie połączonych Rad Wydziałów: Rolnictwa i Leśnictwa, ponieważ zaczynaliśmy
razem. Był koncert galowy z okazji dnia
patrona Augusta hr. Cieszkowskiego
i bal przyrodnika. W kwietniu w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się
cudowny koncert uczelnianego Zespołu
Pieśni i Tańca Łany. W czerwcu tego roku
planujemy piknik leśników w naszym,
przepięknym ogrodzie dendrologicznym i uroczyste, jubileuszowe obchody,
które będą polegały m.in. na przekazaniu

w dniach 20-22 września planują święcić
stulecie swojej organizacji czyli Koła Leśników. W związku z tym organizujemy konferencję naukową, spotkanie towarzyskie
oraz bal leśnika. Bal odbędzie się w Sali Białej poznańskiego Bazaru i będzie to nawiązanie do przedwojennej tradycji. Warto
bowiem przypomnieć, że bale, które organizowali studenci w okresie międzywojennym właśnie w Bazarze należały do najbardziej znamienitych w Poznaniu.
Czym się różni gospodarka leśna sto lat
temu a dzisiaj?
To ogromna różnica. Sto lat temu podstawową funkcją lasu było dostarczenie
surowca. Las miał produkować drewno,
służyć polowaniom, w niewielkim stopniu odpoczynkowi. Wówczas w większości były w rękach prywatnych i nie było do
nich wstępu.
Dzisiaj pełnią zupełnie inną rolę. Stopniowo na znaczeniu zyskują funkcje pozaprodukcyjne i my naprawdę mamy tego
świadomość. To, do niedawna podstawowe zadanie ewoluuje w kierunku stworzenia tzw. wielofunkcyjnej, harmonijnej
gospodarki leśnej. Dużą wagę przywiązujemy do działalności naukowej i dydaktycznej wskazującej np. w jaki sposób najlepiej pobierać surowiec drzewny aby nie
powodować nadmiernych szkód w środowisku. Nie można powiedzieć, że doprowadzimy do tego, że lasów nie będziemy
użytkować. Nawet najbogatsze państwa
na świecie sobie na to nie mogą pozwolić.
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Drewno jest potrzebne,
konferencje do Niepolski przemysł drzewny
miec, Czech, Węgier czy
zatrudnia około 300 tysięcy
na Ukrainę. Przebywaosób. A do tego jesteśmy
jąc za granicą czasami
potentatem, jeżeli chodzi
widzimy troszeczkę
o przemysł meblarski. Jedinny las, proszę jednak
nak zdajemy sobie sprawę
pamiętać, że się nie da
już od dawna, że musimy
pewnych dzialań czy
zachować najcenniejsze
doświadczeń przenieść
fragmenty lasu, pozostana nasz grunt. Coś co rowiając je w nienaruszonym
śnie w Szwecji czy Wielstanie. Jest też coraz więcej
kiej Brytanii niekonieczterenów chronionych.
nie przyjmie się w Polsce
Gospodarka leśna przed
…i odwrotnie
1989 rokiem miała słuWielka Brytania na
żebną rolę wobec przeprzykład jest takim kramysłu drzewnego, który Pierwsi absolwenci leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego
jem, gdzie przez wiele
potrzebował
surowca
lat zwożono z całego
i Lasy Państwowe musiały
świata i sadzono różne
go dostarczyć.
jakiś czas temu były widoczne i jednym obce gatunki. Dzisiaj okazało się, że pewne
Tak, dochodziło do takich sytuacji, że z takich przykładów może być świerk. rośliny znalazły na tyle dogodne warunki
tereny, które były niedostępne, zabagnione, W XIX w. zachwycano się jego możliwo- do rozwoju, że stały się zbyt ekspansywne.
meliorowano, byle pozyskać drewno.
ściami produkcyjnymi czyli możliwością Podam przykład różaneczników które tak
W momencie, gdy zmieniła się gospo- wyprodukowania dużej ilości dobrego lubimy i które pięknie kwitną w naszych
darka w Polsce, jest dokładnie odwrotna jakościowo drewna w stosunkowo krót- ogrodach, tam w lasach są zwalczane chesytuacja. Ale musimy mieć też świado- kim czasie i sadzono go w nadmiernych micznie. Widziałem egzemplarze wielkości
mość, jaki chcemy cel osiągnąć. Bo jeżeli ilościach w monokulturach. Dzisiaj może sporego domu.
np. w lesie rośnie roślinka, która jest chro- się okazać, że świerk przy zmieniającym Pięknie to musi wyglądać…
niona, bardzo cenna, już ginąca, to trzeba się klimacie, w naszej szerokości geograPrzepiękne, na siedem, osiem metrów
pamiętać, że bywają takie sytuacje, że ficznej nie przetrwa, dlatego od wielu lat wysokości… ale co za dużo to niezdrowo…
trzeba czasami przeprowadzić zabieg usu- trwa przebudowa tych drzewostanów...
Osobiście jestem zwolennikiem nieroznięcia części drzew, bo inaczej drzewa roz- Na jakie?
przestrzeniania obcych gatunków. Natura
budowując korony zablokują dostęp świaNa mieszane, głownie liściaste, wielo- sama wskazała nam kierunek i nie popratła i chroniona roślinka zginie. Trzeba coś gatunkowe bardziej odporne na zmiany wiajmy Pana Boga. Co innego las, a co
wybrać, mieć świadomość celu.
klimatyczne.
innego plantacja.
Straciliśmy sporo drzewostanów przez Kiedyś już były zmiany klimatyczne...
Kiedyś była taka moda, z zagranicy
wojny. Czy już udało się uzupełnić?
Tak, znamy je z literatury. Zimą zakwi- trzeba było coś przywieźć, jechał ChłaOgromne straty zanotowaliśmy w cza- tały rośliny kwitnące zwykle latem, znamy powski do hrabstwa Norfolk, uczył się
sie pierwszej i drugiej wojny światowej. też doniesienia, że Bałtyk zamarzał, rolnictwa i pewnie też coś przywiózł…
Wojny zakłócały naturalny tok życia lasu. a gdzieś,na środku była karczma i można poza wiedzą i maszynami.
Znaleźliśmy artykuł jednego z leśniŻaden zaborca nie był zainteresowany, było saniami do Szwecji pojechać, zmiany
żeby chronić las, obojętnie, z której strony były zawsze. Podobnie jak katastrofy cho- ków, który wspomina, że Fryderyk Chonas napadał. Nie tylko przesuwający się ciażby takie jak potężne burze czy wichury, pin przyjeżdżając do Polski z podróży
front czy bezpośrednie walki go nisz- jak ta, która zdarzyła się w Polsce dwa po Francji, przywiózł sadzonkę – sosnę
czyły. Często mieliśmy do czynienia z pla- lata temu i dokonała chyba największych wejmutkę. To była wtedy egzotyczna
nową, rabunkową działalnością. Odnowie- zniszczeń lasu od czasu wojny. Niedaleko, rzadkość. Dzisiaj jest bardzo popularna,
niem i przywróceniem naturalnej harmonii bo chociażby w powiecie gnieźnieńskim, zwłaszcza w ogrodach. Zachowała się
w lesie nikt z zaborców czy najeźdźców się mamy do dziś olbrzymie powierzchnie na informacja, że w obecności kompozynie przejmował. Nawet dzisiaj po kilku- których trwa mozolna praca nad odnowie- tora sosenka ta została posadzona, przy
pałacu arcybiskupim w Poznaniu. Polidziesięciu latach od zakończenia działań niem zniszczonych powierzchni.
czyliśmy, gdyby do dzisiaj rosła, musiawojennych spotykamy fragmenty drzewo- Co wydział wnosi do gospodarki leśnej
stanu, gdzie są zarośnięte odłamki bomb
Myślę, że nowoczesne podejście łaby mieć około dwustu lat. Więc stui kul karabinowych.
oparte na stuletnich doświadczeniach.. denci z naszego Koła Leśników, udali
Leśnicy zapisali piękną kartę po woj- Chronimy najcenniejsze przyrodniczo się do pałacu arcybiskupiego, poprosili
o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnie zalesiając trzy miliony hektarów. To one leśne ostępy.
stanowią trzon dzisiejszych przepięknych
Udostępniamy go w coraz większym nej. Otrzymali stosowną pomoc miejscodrzewostanów, które właśnie dojrzewają.
stopniu społeczeństwu między innymi wego ogrodnika i przeszli cały teren. Jest
Czy macie państwo pomysł na uwzględ- poprzez ścieżki dydaktycznych, materiały tam kilka innych wejmutek, ale ta się nie
nienie w swoich działaniach zmian kli- informacyjne, aplikacjie na telefon …
zachowała, prawdopodobnie została
matycznych?
poprzez współpracę międzynarodową… zniszczona przy rozbudowie ul. Kard.
Granice od wielu lat są otwarte. Nasi Wyszyńskiego. Szkoda…
Zmiany klimatyczne mocno przyśpieszyły. Ten świat, który obserwujemy, tro- studenci wyjeżdżają na studia do Szwe- ...ale historia jest...
szeczkę zaskakuje, nie tylko leśników. cji, mamy wieloletnią wymianę studencką
Symptomy zmieniającego się klimatu, już z Uniwersytetem w Irkucku, jeżdżą na
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Poznański
street-art
O zbiórce

Trzy lata temu wpadłem na pomysł, żeby wydać dość nietypowy przewodnik, który pozwoliłby odkryć nieoczywisty Poznań –
pełen kolorowych murali, ukrytych pod tynkiem starych napisów
oraz pięknych neonów. Sądząc po
szybko znikających
nakładach (łącznie
aż 30 tys!) mogę
śmiało stwierdzić,
że pomysł przypadł
do gustu zarówno
poznaniakom, jak
i turystom. Dwie
edycje mapy udało
wydać się dzięki
wsparciu miasta –
trzecią edycję chciałbym wydać z Wami!
By projekt mógł zmaterializować się w postaci poręcznej mapy
potrzebne nam jest Wasze finansowe wsparcie. Kwota 4500 zł pozwoli
nam wydrukować mapę w nakładzie 5 tys. egzemplarzy.
Projekt wsparli m.in Filip Czekała (autor książek o Poznaniu, dziennikarz tvn24.pl), Marianna Krupa (poznanianka z wyboru, Head of Content w MaxROY.agency, trener Content Marketingu w SprawnyMarketing.pl), Katarzyna Kajdasz (redaktora, dziennikarka Radio Eska Poznań),
Marcin Grześkowiak(miłośnik współczesnego i starego Poznania,
pasjonat neonów i ich historii, założyciel strony „Neony Poznania”),
Maciej Krajewski vel Łazęga poznański, Joanna Pańczak (Fundacja
Malta, współautorka
projektu wielkoformatowych wierszy na
murach pt. „Poezja
jest tym, co rodzi się
z życia”), Natalia Mazur
(dziennikarka Gazeta
Wyborcza Poznań).
Bezpłatna mapa
dostępna będzie od
połowy lipca w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej a także w centrach kultury, bibliotekach, klubach,
galeriach i kinach studyjnych w Poznaniu.

Vichyssoise
– chłodnik
z pora

pory, tylko białe części 500 g
masło
100 g
bulion drobiowy
1l
ziemniaki
4
śmietanka kremówka 36%
sól i biały pieprz

CZAS 30 min. | TRUDNOŚĆ 1/5 | PORCJA DLA 4
Genialnego smaku chłodnika z pora po raz pierwszy zaznałam w Madrycie. Robił furorę na każdym przyjęciu, wprawiając
moich przyjaciół w nieskończone zaskoczenie. Pochodzi z Francji i nazywa się Vichyssoise.
Bulion z kury dokładnie odtłuścić. Pory pokroić w cienkie talarki.
Rozgrzać w rondlu masło i udusić pory. Ziemniaki obrać i pokroić
w plasterki. Uduszone pory wyjąć łyżką cedzakową do innego
naczynia. Do masła włożyć ziemniaki, poddusić, podlać bulionem. Ugotować do miękkości. Odłożyć trochę porów do dekoracji.
Resztę dodać do ziemniaków. Wlać śmietankę. Wszystko zmiksować,
doprawić solą i pieprzem.

O projekcie „Z bliska / Z daleka”:
Poznański street-art ma wiele twarzy – obok wielkoformatowych
prac międzynarodowych artystów, znajdziemy również skromniejsze
(ale równie ciekawe!) realizacje lokalnych twórców oraz mieszkańców
ukryte w bramach, podwórkach, uliczkach. Piękno neonowych szyldów odkryjemy wyłącznie po zmroku, a poszukiwanie starych napisów (wyblakłych, ukrytych pod warstwą tynku) to prawdziwe ćwiczenia z uważności. Ale z pewnością warto!
Chcemy zachęcić mieszkańców i turystów by zeszli z utartych szlaków, zabłądzili i tym samym odkryli zupełnie nowe oblicze miasta –
bez biletów wstępu czy kolejek. Niech publikacja „Z bliska / Z daleka”
stanie się dla Was pretekstem, by… zgubić się w mieście.
W aktualnej wersji mapy znajdziecie aż 74 powody by wyjść
z domu i odkryć zupełnie nowe oblicze Poznania. Do zobaczenia
na szlaku!
Mapa Z Bliska / Z Daleka to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, w ramach której zebrane i opisane zostały murale, graffiti, neony
i typografia Poznania.

Więcej na temat projektu:
www.zbliskazdaleka.wordpress.com

Pstrąg po
baskijsku
CZAS 20 min.
TRUDNOŚĆ 1
PORCJA DLA 4

pstrągi
4
mąka
do panierowania
natka pietruszki
2 pęczki
cytryna
1
ocet winny z białego wina 4 łyżki
papryczki chili
4
sól i pieprz do smaku

Pstrągi umyć, wytrzeć. Wnętrza natrzeć octem, do każdego włożyć ćwierć pęczka pietruszki. Pstrągi spanierować w mące i usmażyć na oliwie na chrupko. Wyjąć ryby, do oliwy dodać chili, 2 łyżki
octu i posiekany pęczek natki. Włożyć pstrągi pogotować chwilę
w tym ostrym sosie.
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Z prezesem firmy OPAL
panem Ryszardem Szulcem
rozmawiała Merkuriusz

Mówi się, że ten rok będzie wyzwaniem
dla branży budowlanej...tymczasem
branża idzie do przodu...Rozkręcają się
projekty infrastrukturalne finansowane
z Funduszy Unijnych. Samorządy też
będą więcej wydawać. Co to oznacza?
Mówimy o prognozach dla branży
budowlanej w bieżącym roku. Sytuacja
na rynku budowlanym w ubiegłym roku
spowodowała problemy finasowe dla
wielu firm, ze względu na duże podwyżki,
zarówno cen materiałów jak i robocizny.
Szczególnie ma to miejsce na budowach,
gdzie rąk do pracy stale brakuje. Tegoroczne wyzwanie polega na uporaniu się
z tym problemem. Odnoszę wrażenie, że
rynek zaczyna się stabilizować, ale co może
się jeszcze wydarzyć w tym roku, tego nikt
nie jest w stanie przewidzieć Zastanawiam
się czy brexit będzie miał bezpośredni
wpływ na gospodarkę naszych rodzimych
firm.Wiem z własnego doświadczenia, że
eksport na rynek brytyjski, wygląda w tej
chwili tak, że wstrzymywane są decyzje
zleceń na przykład dla naszej firmy. Powodem jest nieprzewidywalność brytyjskiego rynku.
To może dwa słowa o brexicie...
Jako przedsiębiorca uważam, że należy
tego uniknąć. Myślę, że takie rozwiązanie
również dla Brytyjczyków byłoby najlepsze.
Nie brakuje pesymistów, którzy wieszczą upadki firm...?
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Z umiarkowanym
optymizmem...
Jest to naturalne...Zeszłoroczna analiza
rynku wykazała, że zatory płatnicze są dla
firm budowlanych najbardziej dotkliwe.
Zwiększyła się liczba niewypłacalnych
przedsiębiorstw i bankructw firm w porównaniu z rokiem 2017. To jednak jeszcze nie
świadczy o załamaniu na rynku.
Czy dotyczy to mniejszych firm, czy również większych?
Duże firmy, również mają problemy,
ze względu na to, że w okresie ostatnich
dwóch, trzech lat popodpisywały kubaturowe kontrakty na poziomie cen z lat
poprzednich. To co nastapiło na rynku
budowlanym w ubiegłym roku, ma duży
wpływ na to, co dzieje się dzisiaj i ma się
nijak do podpisanych wcześniej kontraktów. Jeżeli duże firmy mają problemy, to
małe obligatoryjnie też... z różnym skutkiem. Być może, ileś firm upadnie, głównie przez kłopoty z regulowaniem płatności przez zleceniodawców, co firma OPAL
również odczuła,ale – odpukać – sytuację
finansową mamy dobrą.
W analizie sektora przedsiębiorstw przygotowanej przez Narodowy Bank Polski stwierdza się, że w branży budowlanej pracownicy najmocniej naciskają
na podwyżki...
Rzeczywiście tego typu sytuacja ma
miejsce. Tak było również w przypadku
naszej firmy. OPAL wykonywał montaż na
budowie i wynajmowaliśmy firmy podwykonawcze, to właśnie tam w tej grupie odczuliśmy znacząco naciski płacowe.
Dochodziło do sytuacji, że musieliśmy
podwyższać do 100% robociznę w stosunku do tego, co mieliśmy przewidziane
w budżetach przy wygranych kontraktach.
Niestety, takie były w ubiegłym roku realia.
Mam nadzieję, że w tym roku sytuacja się
ustabilizuje.
GUS w grudniu ubiegłego roku podaje,
że poprawę koniuktury – sygnalizuje
11,9% przesiębiorstw budowlanych,
a pogorszenie nieco więcej 18,5%.
Pomimo tych prognoz ogólnie dobrych,
większość jednak obawia się, że będzie
gorszy rynek...
Zaczynają być odczuwalne symptomy zmniejszenia ilości inwestycji na
rynku. A jeżeli tak, to możliwości realizacji będą mniejsze przy tej ilości firm. A to
z kolei wpłynie na pogorszenie koniuktury,
będzie mniej ofert na rynku, co spowoduje

zaniżanie cen. Konsekwencją będzie to, że
wiele przedsiębiorstw odczuje pogorszenie rentowności.
A jednak ostatnie tygodnie są pełne wiadomości o dużym popycie na wykonanie
inwestycji budowlanych?
Ilość potencjalnych inwestycji jest znacząca. Natomiast znam przypadki inwestorów, którzy po rozeznaniu rynku pod
względem cen, wstrzymują lub wycofują
się z przedsięwzięcia. Firmy budowlane
liczą na poprawę sytuacji, jednak ponad
połowa z nich ma faktury niezapłacone
powyżej 60 dni. Oznacza to niemożność
regulowania swoich bieżących zobowiązań.
Myśli pan, że to dotyczy inwestycji
z kapitałem zagranicznym?
Dotyczy to zarówno inwestorów
zachodnich jak i polskich. Znam przypadki,
gdzie miały ruszyć budowy, a nie ruszą ze
względu na znaczący wzrost cen.(na przyklad?) Początek tegorocznego sezonu już
zaowocował zwyżką cen na materiały
budowlane. Widać to również w budżetówce, gdzie przewidziane pieniądze są
o 40-50% niższe niż ofertowane przez
potencjalnych wykonawców.
Ale gołym okiem widać, że się
dużo buduje...
Tak, buduje się...
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Ale F-16 nie leciały

Z dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownikiem
Rafałem Zadenckim rozmawia Mariola Zdancewicz
Panie pułkowniku obchodzimy stulecie
Tak. Rozpędzili konną armię Budionnego.
polskich sił zbrojnych. Jak to wygląda Czy można znaleźć jakieś podobieństwa
u Państwa?
pomiędzy formacjami sprzed 100 lat
Obchody stulecia polskiego lotnictwa i dzisiaj?
Przede wszystkim wśród sojuszników.
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Zorganizowaliśmy między innymi jedno z naj- W tamtych latach nasze lotnictwo wspiewiększych ćwiczeń w Europie i Air Show rali ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych.
na Ławicy. W styczniu, odbyły się też duże ( dokładnie kiedy? Proszę dopisać) Było
obchody na poznańskim lotnisku połą- kilku pilotów, którzy jeszcze pamiętali
czone z uroczystościami w centrum mia- nasz wkład w walkę o niepodległość Amesta. Poprzez takie wydarzenia „niezmili- ryki chodzi o kościuszkowców. Mając to na
taryzowana” część społeczeństwa mogła uwadze chcieli się odwdzięczyć. Wykonybezpośrednio obcować z lotnictwem. Jak wali loty w naszych eskadrach, które wówco roku organizujemy również imprezy dla czas stacjonowały na Ławicy. Zarówno
dzieci czy grup, które odwiedzają naszą wtedy i teraz, kiedy budujemy nowy sojusz
bazę i informujemy,opowiadamy o naszej ze Stanami i ma to podobny wymiar.
To niesamowite.... Myślałam, że powie
historii.
Pan, że to taka sama determinacja jak
Ale F-16 nie leciały?
Niestety, tutaj pogoda jest wykład- kiedyś i patriotyzm.
To na pewno.
nikiem, nie święto. Bezpieczeństwo jest
Minęło 12 lat od pojawienia się
najważniejsze.
...tak dopytuje, bo lubię ten ryk silni- F-16 w Polsce. Przypomnijmy w jakim
ków, specyficzny zapach paliwa... i cuda celu zostały sprowadzone?
na niebie...
Pierwsze F-16 wylądowały właśnie
U podstaw tej rocznic y leż y tutaj, w 31 Bazie w Poznańskch Krzesinach.
bitwa o Ławicę, jedna z ważniejszych Dlaczego?
w powstaniu...
Wtedy nasza flota powietrzna była
To było duże osiągnięcie, ponieważ przestarzała. Wykonywaliśmy zadania
dzięki jednej bitwie i dwóm dobrze zorga- i szkolenia na postradzieckich 50-letnich
nizowanym akcjom, zdobyliśmy około trzy- samolotach. Ostatnie – w naszej nomenstu samolotów. Ma to wymiar dwustronny. klaturze – zostały uziemnione w 2003 roku.
Raz, osłabiliśmy potencjał nieprzyjaciela, Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zakupić
dwa, maszyny które przejęliśmy wzboga- nową platformę. Decyzją przełożonych
ciły nasze lotnictwo no i był to najwięk- został wybrany samolot F-16. Zawsze
szy łup wojenny w historii Polski, wart powtarzamy, że to nie był zakup samotak naprawdę, około 200 mln marek nie- lotu, ale całego systemu. Bezpieczeństwo
mieckich. Dla tych którzy lubią pogrzebać naszego kraju bardzo wzrosło.
w historii później... de facto tymi samolo- ...F-16 to w amerykańskiej armii już starszy typ. Nowsze to F-26 i dalej? Czy się
tami zaatakowaliśmy przeciwnika...
nie mylę?
...myśli Pan o 20 roku?
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Oraz F-32 i F-35.
Jaka jest skala różnic między tymi samolotami?
Samoloty jako platforma, klasyfikowane są do generacji. Generacja to coś,
co opisuje sposób użycia samolotu czy
platformy. Sięgając wstecz posiadaliśmy
samoloty drugiej, trzeciej, teraz F-16 jest
czwartej generacji. Samoloty F-32 i F-35 to
piąta generacja. Sposób ich użycia czy to
w konflikcie zbrojnym czy w obronności
kraju diametralnie się zmienia.Wyposażenie które posiada, inaczej współpracuje ze
środkami łączności, naprowadzania, zmienia się jego przeznaczenie. Na pewno jest
to bardzo duży skok jeśli chodzi o technikę,
zastosowanie. Jest to nowość.
Na którą na razie nas pewnie nie stać?
Tego nie mogę ocenić. Wiemy się, że
na obronności nie powinno się oszczędzać,
ani ograniczać środków. My, jesteśmy tylko
użytkownikami, wykonujemy rozkazy.
Mówił Pan, że generacja „F” zmienia
swoje przeznaczenie. Może Pan powiedzieć w jaki sposób?
Samolot F-16 jest przeznaczony do
zwalczania celów powietrznych, nawodnych, do niszczenia żywej, opancerzonej
siły. Tamten samolot nie ma takiego przeznaczenia, jest ukierunkowany na jedno,
czy dwa rodzaje zadań, które skrupulatnie wypełnia.
W jakich najważniejszych misjach, w tym
zagranicznych braliście Państwo udział?
Będąc członkiem NATO od kilku lat
pełnimy misję obrony powietrznej krajów
należących do sojuszu. Poważną misją był
PKW Kuwejt. Wykonywaliśmy zadania przeciwko koalicji ISIS.
Z jakim skutkiem?

Z oczekiwanym. Po wykonanych zadaniach uzyskaliśmy bardzo wysokie noty
od naszych sojuszników. Dzięki temu na
pewno zapisaliśmy się w historii, która
doprowadziła do pokonanania Państwa Islamskiego.
Między innymi stoicie Państwo również
na straży granic przestrzeni powietrznej
Polski. Mówi się, że te granice są naruszane codziennie, między innymi przez
Rosjan. Czy to prawda?
Nie możemy powiedzieć, że są naruszane.
Bronimy tego, żeby żaden obcy statek
powietrzny nie wleciał w naszą przestrzeń
powietrzną. Są tak zwane wody międzyterytorialne nad którymi może latać każdy
rodzaj samolotu z różnych państw. Naszym
zadaniem jest być w gotowości, czasami
również dyżurujemy w powietrzu. Często
gdy samoloty znajdują się za blisko wykonujemy loty zapobiegawcze. Czasami
jesteśmy wzywani do sprawdzenia samolotów cywilnych gdy mają jakiś problem, czy
to z łącznością czy systemami nawigującymi. Był też przypadek, że cywilny statek
powietrzny nie był przekonany o prawidłowości wypuszczenia podwozia – do takiej
pomocy także służy nasz dyżur. Przypominam, że działamy również w czasie pokoju.
Pamięta Pan taki wypadek gdy Turcy zestrzelili rosyjski samolot, który
naruszył ich przestrzeń?
Czy to było zasadne czy
nie? Mnie się wydaje, że
jak najbardziej...
Trudno mi oceniać.
Znamy ten przypadek tylko
z mediów. Oczywiście, obie
strony mówiły, że to one
mają rację. Nie jestem w stanie ocenić jaka dokładnie
była sytuacja i co się stało.
Panie
pułkowniku
podobno nie wyobraża
Pan sobie lotu bez swojego
Cook’era...Kim
jest Cooker?
Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy
piloci mamy od pewnego czasu callsingi,
które wykorzystujemy w lotach. Callsing,
to nazwisko – pseudonim przydzielony
pilotowi. Posługujemy się nim głównie do
łączności radiowej. Każdy ma historię przydzieloną callsingowi, i proszę mi wierzyć
nie wzięły się one znikąd. To jest najlepszy
system rozpoznawania się w powietrzu.
Wszystkie samoloty wyglądają tak samo,
piloci w kabinach również...
Czyli Cooker to Pan w locie..
Pan jako dowódca nie ma specjalnie
oznaczonego samolotu?
No właśnie nie.
A dlaczego? Kiedyś tak było...

To były samoloty bardzo zasłużonych o teren, ludzi, jak również o wyposażenie.
pilotów, którzy wykonywali szczególne Bycie dowódcą to funkcja obarczona dużą
zadania, albo loty pokazowe. Nie znaczy odpowiedzialnością finansową, cywilnoto jednak, że były one przydzielone do -prawno, moralną jak i odpowiedzialnodanego pilota. Nie ma bardziej przejrzy- ścią za poziom wyszkolenia i bezpieczeństego systemu wywoływania się w powie- stwo całego personelu.
trzu, cyfry się czasami mylą, polskie zwroty Jakie są Pana spostrzeżenia dotyczące
mają wiele różnych znaczeń, natomiast cal- rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce i na świecie?
lsingi są specjalnie wybierane.
Może Pan przybliżyć zasadę podczas
Obserwując rozwój widać, że kraje rozwykonywania lotów bojowych, którą wijają swoje siły powietrzne w podobnym
nazywacie Państwo złotą?
kierunku i systemie. Przechodzą na wyższy
O takiej nie słyszałem. Jest kilka niepi- etap posiadania coraz większego samolotu
sanych zasad. Na przykład, że przed lotem oraz platformy. W grę wchodzą zakupy lepnie czyści się butów. Niektórzy zapuszczają szego uzbrojenia, bardziej precyzyjnego,
przez dwa dni wąsa. ( śmiech!)
do tego dąży każdy kraj, Polska również.
Jakie są zadania i cele Bazy Lotnictwa
Uważam, że decyzja o zakupie platTaktycznego w Krzesinach.
formy i systemu F-16 na początku lat dwu31 Baza w Krzesinach ma zadania tysięcznych była bardzo dobra i szybko
podzielone na dwie części. Pierwsza, szko- przyniosła efekty. Kupiliśmy nie tylko
leniowa, której głównym zadaniem jest samolot, ale także uzbrojenie, system szkoszkolenie lotnicze i ma swoje podzadania lenia, plan infrastruktury, szkolenie persotakie jak pełnienie dyżurów, szkolenie mło- nelu naziemnego, nie tylko w kraju ale
dych pilotów, jak również wykonywanie i za granicą, dlatego szybko doszliśmy do
obsługi i zabezpieczenie szkoleń na ziemi. poziomu, który od dwudziestu, trzydziestu
Jesteśmy także oddziałem obsługi gospo- lat posiadają kraje zachodnie.
darczej. To znaczy, że zapewniamy finan- Nieco ogólnie zapytam, co Pan myśli
sowanie, logistykę i elementy szkolenia na o ekspansji w świecie? Jak twygląda?
rzecz innych jednostek wojskowych, nieko- Na czym się w tej chwili opiera?
Pytanie chcę uzasadnić tezą, że podobno
następna wojna odbędzie się w powietrzu...
Tr u d n o s p e k u l o wać. Na pewno patrząc
na ostatnie konflikty
i wojny lotnictwo odegrało jedną z najważniejszych ról, ale przede
wszystkim zostało użyte
jako pierwsze.
Ma Pan na myśli II
wojnę światową?
Myślę także o konflikcie w Zatoce Perskiej
i o ostatnich konfliktach
w Syrii, czy ogólnie na
Bliskim Wschodzie. Lotniecznie związanych z lotnictwem. Wyko- nictwo jest priorytetowe jeśli chodzi o użynujemy również obsługę prawną innych, cie.Myślę, że tutaj się dużo nie zmieni. Bez
mniejszych jednostek, które w swoich tej dominacji żaden inny rodzaj sił zbrojzasobach nie posiadają struktur, które takie nych nie rozpocznie działań.
Jak wyglądamy na tym tle?
usługi wykonywałyby na własną korzyść.
Jest Pan dowódcą. Proszę powiedzieć jak
Oceniając systemy i program F-16 barPan postrzega swoją funkcję?
dzo dobrze, także myślę, że pani czytelnicy
Na pewno jest to jedna z najbardziej mogą czuć się bezpieczni
odpowiedzialnych funkcji w mojej karie- Pilotom przed startem życzy się szcześlirze. Często rozmawiałem ze swoimi star- wego lotu i lądowania. Czy zdarzyło się
szymi kolegami, którzy są już na wyż- kiedyś inaczej?
W historii bazy nie, w historii pułku
szych szczeblach i oni również twierdzą,
że jednym z trudniejszych stanowisk jest zdarzyło się. Jestem tutaj od 1995 roku
dowodzenie bazą lotniczą. Jest to przede i podczas szkolenia na F-16 odpukać, nic
wszystkim jedna z większych jednostek takiego nie miało miejsca. Tego byśmy
w siłach wojskowych, zarówno jeśli chodzi sobie życzyli na następne lata.
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Ranga sukcesu
w prestiżowym
CEESAR AWARDS

Z Prezesem Portu Lotniczego
Poznań-Ławica Mariuszem
Wiatrowskim rozmawia
Maja Netter

19 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
odbyła się lotnicza gala kończąca plebiscyt na najlepszą linię 2018 roku. Port lotniczy Poznań – Ławica był
gospodarzem tego najważniejszego w Polsce wydarzenia branżowego...
Galę przygotowaliśmy razem z „pasażerem.com”, najpopularniejszym pasażersko-branżowym portalem internetowym,
który odwiedzają tysiące internautów-pasażerów. To oni oddali głosy, między
innymi, na najlepszą niskokosztową linię,
jaką tym razem został Wizz Air, jeśli chodzi
o linie krótko i długo dystansowe – a są to
główne kategorie rankingu – nagrodzone
zostały kolejno Lufthansa i PLL LOT.
Portal internetowy pasażer.com daje
platformę wymiany głosów i ustala ranking w poszczególnych kategoriach,
natomiast miejsce, w którym odbędzie
się uroczystość jest zawsze uzgadniane
z gospodarzem wydarzenia, jakim zwyczajowo jest wybrany port lotniczy. Trudno
przecenić znaczenie promocyjne gali,
nie tylko dla wyróżnionych linii, dla portów, ale również dla całego świata awiacji. A jeśli trafia się szczególna okazja jak
setna rocznica zwycięskiej bitwy o Ławicę
i łączy się to z naszymi znakomitymi wynikami za rok miniony, to wydarzenie jest
z rzędu tych absolutnie wyjątkowych.
Zaproszono przedstawicieli branży
lotniczej całej Europy, również władze
państwowe oraz lokalne. Jaka była frekwencja?
Obecni byli przedstawiciele wszystkich głównych przewoźników, wyróżnionych linii lotniczych, portów lotniczych,
firm handlingowych, były firmy wspierające branżę, dostarczające wszelkiego
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rodzaju usług, również straż graniczna,
służby celne, a przede wszystkim trzeba
by było wymienić w pierwszej kolejności,
przedstawicieli władz, oraz reprezentujących udziałowców naszego portu przedstawicieli Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, Miasta Stołecznego
Poznań i Województwa Wielkopolskiego.
Jak to ładnie zabrzmiało miasto stołeczne…
...mamy ten wyróżnik…
..prawie się nie używa…wróćmy do gali
Organizator nazwał trzy, już przez nas
wymienione kategorie głównymi, resztę
szczegółowymi, ale swoje kategorie miała
też Kapituła.
Które z nich warto podkreślić?...
...to bardzo subiektywne …Pasażer.
com wprowadził pewną nowość i rozszerzył ranking głosujących na Europę
Środkowo-Wschodnią i dlatego pierwszy raz w rankingu znalazł się na przykład
port w Budapeszcie, wyróżniony jako
rozwijający się najbardziej dynamicznie, z dobrym zaprezentowanym wachlarzem ofert…
To bardzo ciekawe …
…to jest trochę inna kategoria oceny–
ekspercka – która ma swój miernik i jest
on ściśle stosowany.Tutaj eksperci czyli
Kapituła w większym stopniu posługują
się danymi, które mają na biurku i oceniają liczbę połączeń czy rozmach wzrostu i już nie sugerują się subiektywną
oceną internautów. Rozwoju Budapesztu
został dostrzeżony też przez internautów,

a menagerem roku okazał się w ocenie
Kapituły Joseph Varadi prezes Wizz Air
z pochodzenia Węgier. Prestiżową nowością została trasa Warszawa – Budapeszt.
Gdzie odbywał się ranking, słowem –
kto głosował?
Przede wszystkim internauci z Polski – 34%, ale również z krajów Europy
centralnej i wschodniej, czyli…Rumuni –
18%, Węgrzy – 11% i tyle samo kraje byłej
Jugosławii, Czesi – 9% i po 5% Słowacy
i Bułgarzy.
Proszę podsumować odbywający się
od 15 lat ranking The Ceesar Awards
a pierwszy raz goszczący w Poznaniu…
...i odbył się w nowej formule. Po raz
pierwszy obejmował nie tylko Polskę, ale
kraje z Europy Środkowo-Wschodniej.
Jako jeden z niewielu organizatorów, dużą
wagę przywiązujemy do weryfikacji ocen
opartych na opiniach osób, które rzeczywiście korzystały z podróży lotniczej.
W tym roku było ich około 40 000. Ma to
bezpośrednie przełożenie na szczególną
wiarygodność, a przede wszystkim na
rangę nagród.
Pasażerowie, którzy odbyli rejs daną
linią, oceniali usługi w siedmiu szczegółowych kategoriach. W każdej z nich wyłoniony został zwycięzca. Ryanair wygrał
w kategorii najlepszego stosunku jakości do ceny, PLL LOT – wskazany jako
oferujący najlepszą odprawę i boarding.
Przewoźnikiem o najwyższym komforcie i z najlepszą rozrywką na pokładzie
wybrany został Emirates, a najlepszą

załogą kabinową może się pochwalić
Wizz Air. Najlepszą linię w kategorii „czystość” głosujący wybrali Lufthansę, podczas gdy Qatar Airways według nich oferował najlepszy catering na pokładzie.
Swoje nagrody przyznała także wspo-

Wkrótce,bo już w roku 1921 zorganizowano Targ Poznański, czyli pierwszą
Wystawę Krajową. To z kolei dało impuls
do powstania jednej z pierwszych firm
lotniczych w Polsce – Aerotargu oraz linii
lotniczej, która funkcjonowała w okresie

portów regionalnych. Złożyły się na to
42 nowe kierunki, na przykład do wyspiarskiej Grecji – aż 12 portów, podobna
obfitość propozycji to Hiszpania, Wyspy
Kanaryjskie, Baleary, Palma de Majorka,
no i takie atrakcyjne miejscowości turystyczne jak chociażby Malaga czy
Barcelona, pomimo, że latamy tam
regularnie. Poznań bardzo sobie ceni
tę ofertę all inclusive.
Gratuluję.
Takim wyróżnikiem Poznania
i Wielkopolski są loty do Emiratów Arabskich, a przed wszystkim
do Dominikany na Haiti, to już jest
daleki lot. Oferta jest rozpoznawalna

mniana Kapituła ekspercka, złożona ze
specjalistów z branży, biznesu i mediów
reprezentujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Rada głosowała łącznie w ośmiu kategoriach. I tak, swoją
nagrodę w kategorii „najlepsza oferta
dla biznesu” przyznała linii Qatar Airways.
Za „wydarzenie roku 2018” uznano dynamiczny rozwój portu lotniczego w Budapeszcie. Lotnisko w stolicy Węgier otrzymało także wyróżnienie za rozbudowę.
O mieście tym eksperci wspomnieli jeszcze po raz trzeci, przy okazji „trasy roku”,
którą zostało połączenie z Budapesztu do
Nowego Jorku uruchomione w maju ub.
roku przez PLL LOT.
Uznanie za punktualność zyskał
z kolei łotewski airBaltic. Wśród wyróżnionych znalazło się także miejsce dla polskiej firmy i – pośrednio – polskiego lotniska regionalnego. W kategorii „najlepsza
nowa strefa handlowa” nagrodzono Baltonę i jej nowe sklepy w porcie lotniczym
im. M. Kopernika we Wrocławiu.
Linią, która została oceniona za największą ekspansję, największy rozwój
w Europie środkowo – wschodniej okazał
się LOT. – to chluba dla nas, dla Polski. To
że gala odbywała się w Poznaniu, na Targach Poznańskich, zaowocowało tym, że
mogliśmy również pokazać Poznań jako
miejsce spotkań, miejsce otwarte, ale
również bardzo przywiązane do tradycji.
Mieliśmy okazję pokazać wspomnienia
z naszej stuletniej historii i rozwoju awiacji, która właśnie tutaj została zapoczątkowana zdobyciem przez powstańców wielkopolskich Ławicy – lotniska wojskowego.

targów przez te wszystkie dni i woziła
pasażerów z Poznania i z powrotem do
Warszawy i do Gdańska. I to były pierwsze loty, można by powiedzieć za granicę,
bo Gdańsk był wówczas wolnym miastem. Myślę, że to taka ładna klamra, która
spina wszystko…
Proszę się pochwalić Państwa rekordowymi wynikami za ubiegły rok...
Rzeczywiście był to dla nas rok
wyjątkowy, w skali europejskiej jest to
33,7 dynamiki wzrostu, to drugi wynik
w Europie dla portów, które nie przekroczyły 5 mln osób w ruchu pasażerskim. Do sukcesu mocno przyczyniło się
powiększenie naszego portfela w branży
czarterowej z miliona ośmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pasażerów w roku
2017 do ponad dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy.
Zwiększyliśmy do 5,4% nasz udział
w rynku krajowym, a jednocześnie zaznaczyliśmy mocno swoją obecność na rynku
czarterowym, gdzie tradycyjnie mieliśmy
zawsze drugie miejsce wśród wszystkich

daleko poza granicami naszego województwa i się cieszy niezmiennym zainteresowaniem tak, że w zeszłym roku lataliśmy tam w sposób ciągły. Jeśliby wszystko
podsumować, to mamy, w 2019 39 kierunków czarterowych, 14 krajów i 66%
wzrostu za rok 2018 w tym segmencie.
Następny sukces roku 2018 dotyczy
tanich przewoźników i tu mamy 25%
wzrostu i 16% jeśli chodzi o ruch tradycyjny nazywany ruchem biznesowym,
realizowanym przez przewoźników flagowych takich jak Lufthansa, LOT, SAS.
Tutaj wzrost jest mniejszy, bo jednak są
to droższe linie. Trzeba powiedzieć, że
16% to bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi
o ruch lowcostowy to naszymi głównymi
partnerami, co nie jest żadną tajemnicą,
jest Ryanair i Wizz Air. Natomiast prawdziwą energię i wigor nabiera taki kierunek, kiedy Poznań i Wielkopolska są
odczytywane również jako miejsca ciekawe turystycznie...
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O tradycji, mistrzach,
dorobku i sukcesach
jubileuszowo
Z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. Romanem Budzinowskim
rozmawia Mariola Zdancewicz

W maju na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się zjazd absolwentów, powiązany ze stuleciem istnienia...
...to było szczególne spotkanie, wielki
zjazd absolwentów, jakiego w naszej
historii jeszcze nie było. Kiedyś, przed laty,
spotkania odbywały się w sali XVII w Collegium Minus, w tym roku spotkaliśmy
się w nowym, pięknym gmachu dydaktycznym aby świętować nie tylko nasze
wydziałowe, ale również uniwersyteckie
święto.
Stulecie Wydziału to rzadka okazja żeby
zapytać o początek...
Jubileusz nie zamyka jego historii,
owszem, otwiera nową, ale już w zmienionych realiach. Myśląc o przyszłości, nie zapominamy o przeszłości – hasło to, towarzyszy
nam od 95 rocznicy powstania Wydziału,
można je odczytać na banerze znajdującym się Collegium Iuridicum Novum, taki
też tytuł nosi nasza Księga Jubileuszowa.
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Sto lat temu, 17 maja 1919 r. odbyło
się pierwsze posiedzenie rady wydziału,
na którym rozstrzygano trudne sprawy
związane z początkiem działalności. Przywołanie tego dnia nie oznacza, że z nim
należy wiązać początki wydziału; wymienia się tu bowiem także inne daty, w tym
między innymi 7 maja 1919 r., gdy został
utworzony Uniwersytet z dwoma wydziałami: Filozoficznym i Prawa. Dla nas jako
wspólnoty, jubileusz stanowi powód do
dumy i radości. Jesteśmy jedynym uniwersyteckim wydziałem z taką tradycją, który
na sto lat trwającej drodze, odnotował
wiele sukcesów, a wśród swoich mistrzów
i absolwentów miał i ma wiele osobistości.
Porozmawiajmy w takim razie
o mistrzach...
Od początku mieliśmy szczęście do
kadry profesorskiej. Wszystko zaczęło się
od czterech profesorów: Antoniego Peretiatkowicza, pierwszego dziekana, późniejszego rektora i prorektora Jana Rutkowskiego, Tadeusza Brzeskiego i Zygmunta
Lisowskiego, również późniejszego rektora i prorektora. Oni nie tylko organizowali wydział i uruchamiali pierwszy rok
ale również współorganizowali Uniwersytet. Stosunkowo szybko udało się zatrudnić dalszych pracowników naukowych
i do 1939 r. było ich już pięćdziesięciu
czterech. Pojawiły się wówczas takie autorytety jak profesorzy Alfred Ohanowicz,
twórca poznańskiej cywilistyki, Czesław
Znamierowski, który stworzył podstawy
poznańskiej szkoły teorii prawa, rozwiniętej później i ugruntowanej przez Zygmunta
Ziembińskiego czy Edwarda Taylora.
Profesorowie Wydziału nie stronili
także od innej działalności. Założone przez
Peretiatkowicza w 1921 r. czasopismo Ruch
Prawniczy i Ekonomiczny, a później Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
cieszy się także obecnie zasłużoną renomą.
Wielu było zaangażowanych w działalność poza macierzystą uczelnią. Wspomnę
choćby profesorów Jana Rutkowskiego,

Bogdana Winiarskiego czy Bronisława Stelmachowskiego, ojca późniejszego profesora Andrzeja Stelmachowskiego, wybitnego cywilisty i marszałka Senatu po
zmianach ustrojowych w 1989 r. Podobnie profesor Stanisław Wincenty Kasznica,
który pracę naukowo dydaktyczną łączył
z działalnością polityczną, pełnił funkcję
rektora Uniwersytetu i był na przykład
senatorem z listy Narodowo–Chrześcijanakiego Stronnictwa Ludowego.
II wojna światowa przerwała normalne funkcjonowanie wydziału. Aktywność badawczą i dydaktyczną prowadzono
w konspiracji, także za granicą. Wielu profesorównie nie przeżyło tych trudnych
czasów. Jeszcze nie zakończyły się działania wojenne, a już przystąpiono do odbudowy i uruchomienia studiów. Znowu
o sile wydziału i jego prestiżu przesądziła
aktywność badawcza kadry naukowej.
Wymienią choćby późniejszych profesorów, jak Zygmunt Konrad Nowakowski,
Kazimierz Kolańczyk, Zdzisłaław Kaczmarczyk, Marian Zimmermann, Zbigniew Janowicz, Zbigniew Leoński, Wiktor Jaśkiewicz
i wielu wielu innch..
Studiując na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych mieliśmy to
szczęście, ze naszymi mistrzami byli profesorowie, którzy swoje ostrogi naukowe
zdobywali pod kierunkiem uznanych profesorów z okresu międzywojnia. To oni
kształtowali nasz sposób uprawiania nauki
i postrzeganie świata. Wymienię dwa symbole: prof. Zygmunta Ziembińskiego i Profesora Zbigniewa Radwańskiego.
Niestety, bardzo wielu profesorów
i pracowników wydziału, niezwykle zasłużonych dla naszego rozwoju, nie ma już
wśród nas. Nie znaczy to, że nie istnieją
w naszej wdzięcznej pamięci, ich dokonania przewijają się w naszej pracy naukowej. Utrwalamy ich dokonania w różnych
publikacjach. Natomiast z wdzięcznością i z podziękowaniem dla autora
wspomnę tu księgę opracowaną przez

profesora Henryka Olszewskiego – Ludzie
Uniwersytetu w mojej pamięci. Przywołuje ona postaci i dokonania nie tylko pracowników naukowych, ale i pracowników administracyjnych.
W sali 1.1. naszym symbolicznym
pokoju pamięci, znajdują się już 102 portrety naszych zmarłych mistrzów.
Jak wielu pracowników naukowych liczy
dzisiaj Wydział Prawa i Administracji?
Zatrudniamy łącznie 186 pracowników, w tym 136 pracowników naukowych
zatem więcej niż w przeszłości, co nie
znaczy że liczebność kadry odpowiada
naszym potrzebom. W gronie pracowników naukowych mamy 23profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych na
stanowisku profesora UAM, 17 doktorów
habilitowanych na stanowisku adiunkta.
Warto odnotować, że od 2012 r. 15 osób
otrzymało tytuł profesorski, a 10 postępowań jest w toku. Nigdy tylu nie było, co
odnotowuję jako sukces. W tym też okresie 46 osób otrzymało stopień doktora
habilitowanego, a w toku jest 6 postępowań. – to też dużo mowi, w przeszłości nie
było tylu awansów naukowych. Zatrudniliśmy 38 doktorów na stanowiska adiunktów. W tym samym okresie pożegnaliśmy
15 osób z grona profesorów. Nastąpiła więc
zmiana generacji; wśród tzw. samodzielnych pracowników naukowych dominują
osoby rozpoczynające karierę w połowie
lat dziewięćdziesiątych i później i niektórzy już z tytułami profesora.. Nastąpiło
zatem odmłodzenie kadry naukowej nie
mające swego odpowiednika w historii.
Nasze działania wspiera biblioteka wydziałowa, niezwykle bogata, posiadająca liczne
publikacje zagraniczne, zarówno w formie monografii, jak i czasopism oraz pracownicy administracyjni, bez których nie
moglibyśmy funkcjonować.
Ilu studentów studiuje obecnie?
Nasz Wydział zalicza się niewątpliwie
do czołówki, gdy idzie o liczbę studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nie

mamy problemów z naborem, sami ograniczyliśmy limity przyjęć na I rok studiów
mając na uwadze tzw. wskaźnik jakości
dydaktycznej oraz potrzebę zwiększenie
aktywności badawczej. Obecnie studiuje
u nas około 4000 studentów.
Ilu absolwentów opuściło mury
Wydziału w ciągu stu lat istnienia?
Do 1939 r. nasze mury opóściło nieco
ponad 2 tysiące absolwentów. Do dzisiaj,
to ponad 46 tysięcy, to ogromna liczba
osób dobrze przygotowanych do wykonywania nie tylko zawodu prawnika. Można
by powiedzieć do różnych zawodów, niekiedy bardzo dalekich od wykształcenia
zdobytego na naszym Wydziale. Absolwenci są chlubą naszego wydziału, pełnili i pełnią najbardziej zaszczytne funkcje
w życiu publicznym, sprawowali bądź sprawują najwyższe urzędy w państwie.
Proszę opowiedzieć o sukcesach...
Na polu szeroko rozumianej działalności naukowej osiągnęliśmy wiele sukcesów,
w ocenie instytucjonalnej Polskiej Komisji
Akredytacyjnej otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą, przy braku uwag krytycznych,
wysokie miejsca zajmujemy w rankingach
prowadzonych przez różne publikatory.
Jako jedynemu Wydziałowi Prawa w Polsce w ostatniej ocenie parametrycznej
w 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznało kategorię naukową
A plus. Wyróżnia nas ona także w ramach
naszej Uczelni, oprócz nas jeszcze tylko
dwa wydziały mają taką kategorię. Nie
można więc powiedzieć, że nasz Wydział
”stoi” tylko dydaktyką, choć jest ważna, jest
też naszą misją.
Kategoria A plus stanowi urzędowe
potwierdzenie naszych osiągnięć, a jednocześnie ogromne wyzwanie na przyszłość. Sukces to olbrzymi, który oprócz
zasłużonej dumy przyniósł nam zwiększone środki finansowe wykorzystywane
na dalszy rozwój potencjału badawczego.,
choćby na finansowanie grantów na staże
badawcze za granicą, czy finansowanie
wyłanianych w drodze konkursów zespołów badawczych.
Imponująca jest liczba publikacji
naukowych, w tym monografii i artykułów.
Zapewne znacznie większa niż w poprzednich okresach w przeszłości, Dzisiaj jednak znacznie łatwiej o dostęp do literatury, także obcej, do zagranicznych staży
badawczych, a i sam proces publikacji
uległ znacznemu skróceniu. Podejmujemy też, innowacyjne problemy badawcze związane z funkcjonowaniem gospodarki czy wymiaru sprawiedliwości.
Na Wydziale funkcjonuje kilka czasopism, w tym wymieniony już Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, czasopismo najstarsze, założone jeszcze przed

wojną oraz Czasopismo Prawno –Historyczne. Oba publikatory cieszą się zasłużoną renomą w nauce polskiej. Uzyskały
one, a także Przegląd Prawa Rolnego, ministerialną pomoc de minimis, co oznacza, że
publikowane tam artykuły będą wysoko
punktowane (co najmniej 20 punktów).
Jest to ważne z punktu widzenia przyszłej
oceny parametrycznej Wydziału.
Jak wygląda współpraca Wydziału
z ośrodkami zagranicznymi?
Niewątpliwie cieszą coraz liczniejsze
publikacje w językach obcych, otwarta
i kontynuowana jest seria monografii
w języku angielskim. Dzięki temu jesteśmy widoczni, znani i coraz bardziej uznawani nie tylko w Europie, ale i w świecie.
Uzyskujemy granty na badania nie tylko
ze środków instytucji polskich, ale również
europejskich. Zorganizowaliśmy wiele
wydarzeń, w tym konferencji, z udziałem
przedstawicieli nauki zagranicznej skąd
gościliśmy znakomitych profesorów i sami
prowadziliśmy wykłady poza granicami
naszego kraju. Ta ożywiona współpraca
również legła u podstaw wyróżnienia kategorią naukową A plus.
Zapewne nie bez przyczyny światowa organizacja prawników agrarystów
(Unione Mondiale degli Agraristi Universitari) w 2018 r. powierzyła naszemu Wydziałowi w 2019 r. organizację – po raz pierwszy w Polsce – XV Światowego Kongresu
Prawników Agrarystów, a Europejski Komitet Prawa Rolnego (Comitee Europeen
du Droit Rural – również po raz pierwszy,
organizację w bieżącym roku XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, ważnego z punktu widzenia naszego
kraju choćby ze względu na zapowiadane
seminarium dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. i udział osobistości z instytucji unijnych. Przewidujemy
więcej takich wydarzeń w najbliższym
czasie, zachęcamy do ich organizacji i je
wspieramy.
A studenci...?
Wielu z nich wyjeżdża za granicę.
W ramach programu Erazmus współpracujemy z prawie osiemdziesięcioma uniwersytetami z różnych państw. Przyjmujemy
również studentów z innych krajów i prowadzimy dla nich zajęcia w języku obcym.
Prowadzimy studia na sześciu kierunkach: prawo, prawno-ekonomiczny, administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz prawo jako
wspólny kierunek z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Staramy się o uruchomienie studiów
w języku angielskim – European Legal Studies, uda się to prawdopodobnie w przyszłym roku.
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Era Jazzu gra już 21 lat

Andrzej Wilowski

Kwiecień 2019 klub „Blue Note” – Jazz szuka korzeni

„Polewa muzyk z konewki
rzewne dźwięki…”

26

Gatunek muzyczny, który wyrósł Liao postrzegają siebie jako protagoniz muzyki etnicznej Afroamerykanów, dziś stów nowej wiedeńskiej szkoły smyczkoma wymiar uniwersalny, obecny na estra- wej. To „muzyczny Wiedeń” ze swoją
dach całego świata inspirowany różnymi bogatą tradycją i nową kulturową otwarźródłami klasycznymi i lokalnymi. Dla- tością pokazywany talentem zdolnych
tego nie dziwi fakt, że coraz więcej muzy- muzyków-wirtuozów.
ków poszukując korzeni odwołuje się do
Specjalnie na ten koncert przygotomuzyki etnicznej,, interpretując ją współ- wali swoje aranżacje kompozycji Krzyszczesnym językiem muzycznym, używając tofa Komedy.
nowoczesnego instrumentarium. Takim
UNESCO ogłosiło rok 2019 rokiem
projektem jest program, który prezento- Komedy. Mija 50 lat od tragicznej śmierci
wał AFROÏSTIC Trio. Zespół kreatywnych genialnego kompozytora u szczytu kariery.
i artystycznych osobowości. Senegalski Przez polskie estrady przetacza się fala
wirtuoz gitary i charyzmatyczny wokalista koncertów zespołów jazzowych i popoHerve Samb, amerykański basista Reggie wych, które do swojego repertuaru włąWashington oraz mistrz instrumentów per- czyły znane tematy filmowe i piosenki.
kusyjnych Ulri Yul Edorh. Niezwykłe, fun- Koncert komedowy w ramach „Ery Jazzu”
kowe i afrykańskie brzmienie jazzu w roz- był nietypowy.
budowanej skomplikowanymi fakturami
Nie tylko dlatego, że muzyce towarzyzabawie wraz z oczywistym odniesieniem szyły multimedia, projekcje dokumentaldo tradycji oraz stylistyki nowoczesnego nych zdjęć i fragmentów filmowych, objafunky i współczesnego jazzu.
śnianych przez cytaty z monografii „Czas
Nie oczywiste instrumentarium i har- Komedy” prezentowanych przez prezenmonie. Klasyczne instrumentarium jaz- tera i krytyka Pawła Sztompke. Młodzi
zowe to jakieś instrumenty dęte, fortepian, poznańscy muzycy pod wodzą gitarzylub inny instrument klawiszowy, kontra- sty i kompozytora Piotra Scholza; Kacper
bas i perkusja. Czasem dla uzyskania odpo- Smoliński – harmonijka, Kuba Marciniak
wiedniego klimatu w dużych orkiestrach – saksofon, Damian Kostka – kontrabas,
występują instrumenty smyczkowe, ale Adam Zagórski – perkusja, przedstawili
tylko w tle. Coraz częściej muzycy poszuku- własny program, inspirowany twórczością
jąc nowych możliwości brzmieniowych się- Komedy.
gają po instrumenty smyczkowe. Zamiast
Nawiązujące do konwencji be-bopu,
klasycznego kwartetu jazzowego, usłysze- oszczędne w formie harmonie, powiązane
liśmy kwartet smyczkowy Radio String ze śpiewną linią melodyczną, charakteryQuartet.
styczną dla polskiej tradycji, kompozycje
„Grają niezwykle oryginalną muzykę, Komedy inspirowały kilka pokoleń muzyodważnie przekraczając granice między ków, tworząc polski idiom jazzu. Począwmuzyką klasyczną, popularną a jazzem” – szy od legendarnego sekstetu kompomówi Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu. zytora, poprzez formacje Jana Ptaszyna
Perfekcyjna improwizacja, wirtuozeria oraz Wróblewskiego, Andrzeja Trzaskowskiego,
rozległa kreatywność zachwyca publiczność Zbigniewa Namysłowskiego, polscy jazzi krytyków. Są jednym z wybitnych zespołów mani byli niepowtarzalni i rozpoznawalni.
o klasycznym rodowodzie (najsłynniejszy Młodzi muzycy starają się odpowiedzieć
to Kronos Quartet), ale tylko Radio String na pytanie, czy można twórczo rozwijać tą
Quartet ma w repertuarze kompozycje jaz- tradycję.
zowe, które w ich wirtuozerskiej interpretacji
Ile jazzu jest w piosence. Zadają sobie
brzmią bardziej jak poważna muzyka współ- to pytanie recenzenci. Wiele wokalistek,
czesna niż jazz czy klasyka”.
chcąc wzbogacić i uszlachetnić swoje proRadio String Quartet z dużą swobodą dukcje rozrywkowe sięga po akompaniatownosi własne pomysły muzyczne i wła- rów i aranżerów o jazzowej prowieniencji.
sną tożsamość kulturową. W tym znacze- Czy wystarczy wysmakowane brzmienie
niu międzynarodowi muzycy – Austriak i bogate aranżacje by mogły piosenki być
Bernie Mallinger, Berlińczyk Igman Jenner, uznane za jazzowe standardy odpowiechorwatka Asja Valcic i Tajwanka Cynthia działa REBEKKA BAKKEN.

Wokalistka, która rozwijając swój talent
potrafiła doskonale zaistnieć na hermetycznym rynku śpiewających jazz dam.
Jest melancholijnie ujmująca jak Marianne
Faithfull, jazzująca jak Diana Krall, charyzmatyczna jak Joni Mitchell i folkowo przekonująca jak Norah Jones”.
Wychowała się w muzykalnej rodzinie,
w niewielkiej wiosce Lier, niedaleko Oslo.
Już w dzieciństwie grała na skrzypcach,
jednak od dziecka interesował ją śpiew;
sama nauczyła się grać na fortepianie po
to, by móc sobie akompaniować. Po latach
śpiewania norweskich utworów ludowych
i pieśni kościelnych, jako nastolatka zainteresowała się muzyką funkową, soulem
i rockiem, wtedy też zaczęła zbierać bezcenne doświadczenia na scenie, grając
z lokalnymi zespołami. Choć wychowała
się w Norwegii to dłuższy czas mieszkała
również w Nowym Jorku i Wiedniu. To
kosmopolityczne uwarunkowanie jest dość
mocno akcentowane także w jej muzyce.
Jej debiutancki, doskonale przyjęty album
„The Art Of How To Fall” zapowiadał lokalny
sukces, ale artystka potrzebowała nagrania,
które wylansowałoby jej muzykę dalej niż
opłotki Oslo. Takim okazał się album „Morning Hours” – stylistycznie budowany jako
chłodny, „skandynawski”, z drugiej strony
niezwykle „amerykański”, wręcz przebojowy. Rebbeka Bakken stylowo śpiewa
kompozycje jazzowe, które wzbogaca
swoją charakterystyczną folkową manierą.
Sporo tam amerykańskiego rhytm & bluesa,
rockowego nastroju i funky. Wokalistka gra
także na skrzypcach oraz instrumentach
klawiszowych ubarwiając swoją wirtuozerią doskonały zespół.
W żargonie estradowym konewka to
saksofon. Prawdopodobnie dlatego, że
kiedy gra na nim wirtuoz, wylewają się
z niego kaskady przyjemnych dźwięków.
Nie żyjemy w świecie sterylnej ciszy, dla
dobrego samopoczucia niezbędne nam
są dźwięki uporządkowane estetycznie
w formę muzyczną. Podobnie jak do życia
niezbędna jest bieżąca, czysta woda.

Partnerem„Ery Jazzu” jest firma„Aquanet”.
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Renovatio Europea

rozmowa o książce

według Davida Engelsa
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Tytułem pisanym po łacinie nawiązał
Pan do języka którym posługiwała
się niegdyś europejska elita ukształtowana przez chrześcijaństwo. Czy
w tej przeszłości szuka Pan wspólnego
myslenia o Europie?
Jestem historykiem, historykiem starożytności, dlatego też dla
mnie Europa oznacza przede
wszystkim dziedzictwo starożytności. Tożsamość europejska nie zaczęła się ani po
drugiej wojnie światowej, ani
rewolucją francuską, sięga
daleko głębiej, do kultury
judeo-chrześcijańskiej. To
próbowałem powiedzieć już
wielokrotnie w moich publikacjach, to jest też ideą tej
książki. Może zabrzmi mocno,
ale Europa może się ocalić tylko poprzez powrót do
swoich korzeni, rozumianych
w ten sposób.
Czy odrzucenie łacińskiej
Europy i wartości chrześcijańskich jest podstawą
dla pewnych reform w Unii
Europejskiej i jeśli tak,
to dlaczego?
Tak. Kryzys wartości jest
obecnie jednym z podstawowych kr yz ysów europejskich, bo to te wartości
budowały poczucie solidarności pomiędzy obywatelami,
a także państwami europejskimi. Wcześniej ważna była
rodzina, państwo, kościół, chrześcijaństwo, wspólna religia, a teraz mamy zuniwersalizowane, zglobalizowane przekazy,
których treść nie jest dookreślona, płynna.
Problemem z uniwersalistycznymi dziedzinami jak prawo, demokracja, wolność tkwi w tym, że właściwie mogą być
wykładane w sposób dowolny i mogą być
przedmiotem różnych prób definiowania.
Czy te przyczyny, był powodem niespotykanego dotąd w UE ataku na chrześcijańską, religijną i ceniącą sobie
rodzinę, Polskę? Na naszą reformę
sądownictwa, która została zatrzymana wbrew prawu unijnemu, wbrew
naszej polskiej konstytucji?

Absolutnie. Dlatego też przeniosłem
się z Belgii do Polski i tu odnajduję to co
już dawno, zniknęło na Zachodzie. W Polsce, ale też w krajach grupy wyszechradzkiej jak na przyklad na Węgrzech. Tym
krajom udało zachować się tradycje które
są źródłem ich siły...

Skoro poruszyliśmy grupę wyszechradzką, która jest trochę przeciwwagą dla UE czy uważa Pan, że jest
szansa, że będzie realną siłą polityczną?
Mam taką nadzieję, ale kraje wchodzące w jej skład nie dysponują potencjałem gospodarczym ani demograficznym, żeby być przeciwwagą dla
większości państw Unii Europejskiej. Są
jednak źródłem nadziei również dla części państw zachodnich, jakąś alternatywą
i wskazówką że istnieje inny sposób życia
i budowania państwa że ta droga jest
otwarta dla innych na przykład takich jak
Austria, Dania czy kraje bałtyckie, które

uważają, że taka koncepcja, taki sposób
organizowania państwa i życia w Unii
Europejskiej jest właściwy.
Czy Pan uważa, że to jest możliwe, aby
działania pod tytułem reforma w Unii
Europejskiej, były przykrywką dla działań binarnych pomiędzy Francją i Niemcami plus trzeci kraj, wówczas
niewątpliwie wytworzyła by
się siła, która rządziłaby Unią?
Czy dlatego Brytyjczycy uciekli z Unii Europejskiej, obawiając się tej dominacji?
Istnieje takie ryzyko, że Unia
może być a może jest już zdominowana przez kartel państw
Francji i Niemiec, ale co też jest
widoczne, Francja nie jest równoważnym partnerem, a co do
Brexitu, uważam jednak, że nie
dojdzie on do skutku. Będzie
drugie referendum i Wielka Brytania jednak zostanie w Unii
Europejskiej, a wracając do
tego co powiedzieliśmy myślę
że w tym stanie, w którym się
znajdujemy, nie ma szans na
wspomniane reformy. Jednak
w wielu państwach, nie tylko
grupy wyszechradzkiej istnieje
opór przeciw reformom. Żeby je
przeprowadzić musiałby to być
ruch ogólnoeuropejski, bo inaczej nie można zmienić ustaw
traktatowych. Możliwe jest
porozumienie pomiędzy Francją, Niemcami i krajami Beneluksu i w ten sposób, na podstawie porozumień, multilateralnych, Unia
zostanie uzupełniona o nowe elementy.
Ale nawet w tych krajach jest tak silna
opozycja przeciwko reformie że nawet
w ograniczonym zakresie terytorialnym
jest to niemożliwe.
Przyjąłem sceptyczną, a nawet
pesymistyczną wizję, że Unia będzie
trwała w takim stanie zawieszenia, aż
do momentu wystąpienia niepokojów
społecznych które mogą przyjąć formę
podobną jak we Francji w innych państwach członkowskich.
Jak wiemy, Unia, a raczej jej część nie
jest w dobrej kondycji, a dzieje się
tak dlatego że dwa dni przed wpro-

Niełatwy dla Polski jest bardzo negatywny wizerunek w mediach niemieckich,
który jest skierowany do społeczeństwa.
I ma to miejsce nie tylko w Niemczech, ale
także w Belgii i Francji. O Polsce nie mówi
się w ogóle, a jeżeli już, to w celu pokazania w jednostronnie krytyczny sposób sytuacji politycznej.
Dlaczego tak jest?
Dlatego że Polska reprezentuje tradycje, które są zupełnie nieakceptowalne
dla tak zwanych politycznie poprawnych
polityków zachodnioeuropejskich. Kiedy
mówiłem swoim znajomym w Belgii, że
przenoszę się do Polski, oni komentowali: jak możesz się przeprowadzać do
kraju faszystowskiego?

To rzeczywisty problem, że nie ma
żadnych przyjaznych Polsce mediów,
które by z sposób obiektywny przedstawiały sytuację.
Czy w takim razie uważa Pan, że są wolne
media w Niemczech w Belgii czy Francji?
Wolne media przede wszystkim istnieją
w Internecie. Media, które w jakiś sposób
zależą od państwa, są zdominowane przez
myślenie w kategoriach politycznej poprawności. W Niemczech 70% wszystkich dziennikarzy pracuje w mediach powiązanych
z państwem, jednocześnie część deklaruje
się na przykład jako wyborca zielonych, to

powoduje, że taka relacja ma określony
charakter. Tradycyjne media jak „Frankfurter Allgemeine Zeitung” czy „Süddeutsche Zeitung” dalej mają dominującą pozycję na rynku, ale dlatego że są karmione
przez państwo różnego rodzaju reklamami,
dotacjami itd. Ale patrzymy też na zainteresowanie nimi i widać, że zainteresowanie spada, natomiast szybko wzrasta zainteresowanie mediami alternatywnymi i to
jest szansa dla Polski, żeby do nich dotrzeć
z obiektywnym obrazem kraju. Drugą niemniej ważną sprawą jest fakt że Polska jest
zbyt skoncentrowana na sobie, nie wychodzi ze swoimi ideami, ze swoimi propozycjami na zewnątrz, nie informuje ludzi
w Europie zachodniej, co się u nas dzieje.
To jest zupełny brak polskiego PR-u na Zachodzie. I to
warto zmienić.
Za chwilę będą wybory do
Parlamentu Europejskiego,
ścierają się różne frakcje, widoczne są podziały,
nacjonalizm,
integracyja. Jak będzie wyglądać
Europa po wyborach?
Tak samo jak przed. Nie
będzie żadnych spektakularnych zmian, czy dużych przesunięć na scenie politycznej. Partie prawdopodobnie
zyskają, ale nie na tyle, żeby
zmienić dynamikę życia politycznego. No i oczywiście
pytanie: czy te partie zdołają się eurocentrycznie ze
sobą porozumieć, tak żeby
ustalić wspólną platformę
w Parlamencie Europejskim.?
Afera wokół FPÖ w Austrii,(?)
będzie miała przełożenie na
złą ocenę AfD w Niemczech.
Podobnioe pożar katedry
Notr Dam nie wzmocni tradycyjnych czy eurosceptycznych sił we Francji, ale
wzmocni Macrona, który
zręcznie wykorzystał to zdarzenie i zarządził kryzysem
mając na uwadze konsolidację opozycji.
Nie będzie widoczny jakiś bezpośredni
efekt tych wyborów, dlatego że sytuacja
w Parlamecie Europejskim będzie podobna
do sytuacji, jaka jest teraz w Bundestagu,
czyli koalicji wszystkich partii politycznie
poprawnych przeciwko AfD, po to żeby
wykluczyć siły eurosceptyczne określane
jako populistyczne i ten sam scenariusz
powtórzy się w Parlamencie Europejskim.
Czyli niespodzianek nie będzie?
Nie będzie, chyba że w Wielkiej Brytanii.

rozmowa o książce

wadzeniem euro, Niemcy obniżyli wartość marki o 19,8 %. Spowodowało
to dominację niemieckiej gospodarki
i powolne bankructwo krajów, które
weszły w strefę euro. Ponadto wiadomo,
że Niemcy, mają z euro 60% dochodu
rocznie... czy to jest Unia?
To jest jeszcze bardziej skomplikowane,
ponieważ tak naprawdę z reformy walutowej, korzyści ciągnie mała grupa niemieckich przedsiębiorców a nie całe Niemcy.
Bum gospodarczy wynika również z tego,
że pensje niemieckie są relatywnie niskie.
Obniżenie płac nastąpiło w okresie gdy
kanclerzem był Gerhard Schröder i obecnie jest duża grupa osób, która może się
utrzymać tylko dlatego że na przykład
pracuje na dwóch etatach. Ponadto
z dobrej sytuacji gospodarczej Niemiec nie korzystają wszyscy obywatele, tylko wspomniane już grupy
biznesowe, natomiast w całej Europie można zaobserwować proces
zwiększania się liczby osób żyjących w bardzo skromnych warunkach, kurczy się klasa średnia, a jednocześnie bogaci się elita finansowa.
W niedalakiej przyszłości może to
być też problem społeczny.
W Niemczech mam rodzinę.
Młoda, dobrze wykształcona pani
domu pracuje rzadko, dorywczo,
ponieważ ma dwójkę dzieci, ale
nie narzekają na pensję męża?
W takim razie są w dobrej sytuacji, bo jak się porówna dane statystyczne, to przeciętny obywatel często posiada porównywalnie
mniej pieniędzy w stosunku do
obywatela Grecji czy nawet Polski.
Ponadto w Niemczech jednak nie
jest powszechnym rozwiązaniem,
żeby każda rodzina posiadała własne mieszkanie czy dom, a jednak
w części państw jest to podstawa…
Czy grozi nam Eurazja, mam na
myśli porozumienie rosyjsko-niemieckie, już nie pierwsze w historii, i sposób realizowania go, mam
między innymi Nord Stream na
uwadze?
Nie widzę tego problemu aż tak ostro,
wprawdzie w istnieje wola polityczna
zawarcia takiego układu pomiędzy Niemcami a Rosją, ale jednak w mediach niemieckich Rosja jest ze względu na sytuację
polityczną przedstawiana bardzo negatywnie, i dlatego nie ma społecznego wsparcia
dla takiego konceptu, a jeśli tak, to przeprowadzenie go na poziomie politycznym
zajmie o wiele więcej czasu. Oczywiście są
różne możliwości kojnsolidacji mniejszych
projektów, które mają na celu utrwalenie
dominującej pozycji Niemiec.

Rozmawiała Mariola Zdancewicz
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Renovatio Europea

według Davida Engelsa

Post scriptum
za: Olga Doleśniak-Harczuk / Antoni Opaliński „Wyborcze niebo nad Berlinem
z polskim akcentem” – Na poważnie o Europie w Instytucie Polskim
Skoro Niemcy nie zawsze są poważni, do głowy starszym panom z pokolenia ’68.
może poważnych rozważań o Europie Prezentowana publikacja nosi tytuł „Renonależy szukać u Polaków. W ubiegły ponie- vatio Europae. Plädoyer für einen hespedziałek w Instytucie Polskim w Berlinie rialistischen Neubau Europas” (zostawiając
odbyła się prezentacja książki przygoto- pierwsze łacińskie słowa, podtytuł mogliwanej przez międzynarodowy zespół auto- byśmy przetłumaczyć jako „apel o hesperów pod redakcją profesora Davida Engelsa. rialistyczną odbudowę Europy”). Książka
39-letni Belg jest wykładowcą Université jest efektem międzynarodowej debaty
Libre de Bruxelles i analitykiem Instytutu zorganizowanej w Polsce przez Instytut
Zachodniego w Poznaniu. Ten historyk Zachodni. Wśród autorów, oprócz Davida
starożytności zajmuje się też propagowa- Engelsa i dyrektor poznańskiej placówki
niem myśli niemieckiego proroka upadku Justyny Shulz, znaleźli się m.in.: socjolog
Zachodu Oswalda Spenglera. Kilka lat temu i wiceprzewodniczący PE Zdzisław Krasnoopublikował głośną książkę „Na drodze do dębski, francuska filozof Chantal Delsol,
Imperium”, w której porównywał obecny politolog i rektor Uniwersytetu Macieja
stan Unii Europejskiej do schyłkowej repu- Korwina w Budapeszcie András Lánczi,
bliki rzymskiej i wskazywał, że kryzys dzi- Alvino-Mario Fantini z Włoch, Jonathan
siejszej Europy prowadzi do jakiejś formy Price (brytyjski politolog z Oxfordu, współautorytaryzmu.
pracownik Centrum Myśli JP II w WarszaJak wielu ludzi krytycznie oceniają- wie), niemiecki ekonomista Max Otte i rówcych obecny stan Unii, David Engels zain- nież pochodząca z Niemiec publicystka
teresował się procesami zachodzącymi i krytyk lewicowej twarzy feminizmu Birw naszej, „wyszehradzkiej” części konty- gitt Kelle.
nentu. Wbrew medialno-politycznemu
Zgromadzone w tomie artykuły dotymainstreamowi uznał, że sprzeciw wobec czą m.in. kwestii ustrojowych, ekonomiczforsowania imigracji i społecznej inżynie- nych, imigracji, przyszłości chrześcijaństwa
rii nie jest przejawem zacofania „młodszej” w Europie, polityki rodzinnej. Nie stanowią
Europy, lecz raczej świadectwem zachowa- jakiegoś jednolitego manifestu, to raczej
nia europejskiej tożsamości. To zaintereso- wielogłos ludzi, których łączy diagnoza
wanie zaowocowało nie tylko udziałem głębokiego kryzysu obecnej Unii i równow kolejnych edycjach kongresów „Polska cześnie świadomość, że jakaś forma zjednoWielki Projekt”, ale i przeniesieniem się czenia europejskich krajów i narodów jest
do naszego kraju. W rozmowie z „Nowym konieczna, by Europa przetrwała w świecie
Państwem” Engels mówił o motywach globalnych imperiów. Przejawem tej świaswojej decyzji, o tym, że przeprowadzka domości jest np. jeden z artykułów Davida
z „wielokulturowej” Belgii do Polski to dla Engelsa, w którym postuluje on, jakie
niego prawdziwy powrót do Europy. Dziś, wspólne urzędy powinny zostać powojako pracownik poznańskiego Instytutu łane w Unii przyszłości – unii szanującej
Zachodniego, zajmuje się promowaniem autonomię narodów, mniej zbiurokratyzodojrzałej i pozbawionej ograniczeń „politi- wanej i… „hesperialistycznej”. Cóż oznacza
cal correctness” debaty o przyszłości zjed- ten przymiotnik? Hesperydy, greckie nimfy
noczonej Europy.
Zachodzącego Słońca, symbolizowały mit
Z okien Instytutu Polskiego widać ber- o Wyspach Szczęśliwych na najdalszym
lińską Wyspę Muzeów (tam cały czas trwa Zachodzie i dążenie do poznania kresów
rozbudowa, Niemcy bez względu na poli- dostępnego świata. W wizji proponowatyczne kryzysy nie przestają inwestować nej przez belgijskiego historyka Europa,
w swoją stolicę) i monumentalną, choć by przetrwać, powinna również odbyć
mało urodziwą w swoim pruskim patosie podróż do kresów Zachodu, zbudować
wilhelmińską katedrę. Bardzo dobre miej- nowy ład oparty na własnym dziedzictwie.
sce, żeby zadać kilka pytań o kryzys Unii Podobne myślenie widoczne jest w artyi poszukać odpowiedzi, które nie przyjdą kule Jonathana Price’a, gdzie brytyjski
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autor postuluje odrodzenie przez estetykę,
odbudowę Europy przez sztukę, architekturę, uczynienie z naszego kontynentu
z powrotem miejsca, z którego będzie płynąć w świat nauka piękna. Czy jednak takie
odrodzenie jest możliwe? Czy nie poruszamy się jedynie w kręgu kolejnej konserwatywnej utopii? Dramatyczne dylematy
imigracji, która bezpowrotnie zmienia
oblicze kontynentu wybrzmiały zarówno
w artykule Chantal Delsol (w zeszłym tygodniu odznaczonej przez ministra Konrada
Szymańskiego nagrodą dla osób zasłużonych dla kontaktów polsko-francuskich –
nagroda jest wspólną inicjatywą Instytutu
Nowych Mediów, Polskiej Fundacji Narodowej i dziennika „L’Opinion”), jak i w trakcie
dyskusji. Czy rzeczywiście – jak powiedział
w trakcie dyskusji autor tomu – nowi islamscy Europejczycy mogą się porozumieć
z rzecznikami konserwatywnej odnowy?
Czy nie wolą oni raczej taktycznie popierać lewicy, która bezwiednie toruje drogę
do islamizacji Zachodu?
Ciekawym wątkiem berlińskiej dyskusji
były nawiązania do polityki, padały pytania o potencjał „nowej prawicy” (w kontekście niemieckim przede wszystkim AfD),
a także o procesy zachodzące w Polsce i na
Węgrzech. W prezentowanej publikacji ciekawy jest głos autora z Węgier, który kreśli
na szerokim tle propozycje konstytucyjne
dla Europy. Konstytucja Węgier zaczyna się
od słów: „Boże, błogosław Węgrów”. Czy
Bóg będzie jeszcze chciał błogosławić starej Europie?
Kilka lat temu prof. Andrzej Nowak
komentował na antenie Radia Wnet zwyczajowe narzekania polskiej prawicy, jak
to zła, lewacka Europa nas nie rozumie.
Krakowski uczony wskazywał wówczas na
potrzebę szukania sojuszników. Mówił, że
na Zachodzie są ludzie, którzy podzielają
nasze obawy i rozumieją nasze dążenia.
Trzeba tylko ich poszukać, zaprosić do rozmowy. Książka zainicjowana przez belgijskiego historyka, który przeniósł się do Polski, by pozostać w Europie, jest przykładem
realizacji tego postulatu. A jej prezentacja
w Berlinie to dobry przykład polskiej i europejskiej polityki, nie tylko historycznej.

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...

Elise Valmorbida
Słodkie i gorzkie migdały

Rok 1923. Dwudziestopięcioletnia Maria
Vittoria mieszka w niewielkiej górskiej wiosce.
Gdy ojciec przyprowadza do domu mężczyznę, który ma zostać jej mężem, Maria zabiera
ze sobą własnoręcznie haftowaną pościel
i figurkę Madonny z Gór i wyrusza z nieznajomym, żeby stworzyć z nim własną rodzinę.
Przyszłość okaże się jednak zupełnie inna od
jej wyobrażeń...

Neil Gaiman,
Terry Pratchett
Dobry omen

Zgodnie z Przenikliwym i Trafnym Proroctwem Agnes Nutter – jedynej całkowicie wiarygodnej wróżki –
świat skończy się w sobotę. Dokładnie
mówiąc: w najbliższą sobotę, zaraz po
kolacji. A wieczorem zerwą się armie
Nieba i Piekła. Zapłoną morza ognia.
Księżyc okryje się krwawym całunem. I to jest główny problem Crowleya (byłego węża, dziś agenta Piekła)
i jego przeciwnika, a zarazem starego
przyjaciela Azirafala (autentycznego
anioła). Bo oni chcą być tu na dole (lub
na górze, z punktu widzenia Crowleya).
Nie mają więc wyboru – muszą zatrzymać Czterech Motocyklistów Apokalipsy
i zabić Antychrysta.

Helen Philips
Kancelaria

Josephine i Joseph uciekają
z głębokiej prowincji, aby szukać szczęścia w wielkim mieście.
Tam jednak życie okazuje się niewiele lepsze. Josephine zatrudnia się w iście kafkowskim biurze.
Zamknięta w odosobnionej klitce
w posępnym, betonowym gmachu ma tylko jedno zadanie: wprowadzać do bazy danych imiona,
nazwiska i datę. Zawsze tę samą.
Jutrzejszą...
Napisana z błyskotliwością Italo
Calvino i czułością José Saramago
ta krótka powieść-baśń jest piękna, pełna humoru, a zarazem
smutna i przerażająca. Cudowna! Ursula K. Le Guin

Bartek Jędrzejak, Marcin Kozioł
Pogoda dla puchaczy

Dziób dobry, Czytelniku! Przygotuj się na gorące powitanie lata!W lesie upały i susza. Zwierzęta marzą o orzeźwiającym deszczu. I truchleją na myśl o pożarze. Ale na szczęście
puchacz Bubuś ma oczy szeroko otwarte! Czy w porę uchroni
mieszkańców przed nieszczęściem? To dopiero początek tej
historii, która przyniesie mnóstwo zaskoczeń. Zupełnie nowi
bohaterowie: wataha młodych dzików pod dowództwem
„meteotaty”, ryś radiowiec i… W tym miejscu warto zamknąć
dziób, bo to będzie naprawdę gorący finał niezwykłej opowieści o puchaczach!

Michael Wolff
Trump pod ostrzałem

Kontynuacja bestselleru Ogień i furia. Biały Dom marzył, żeby ta książka
nigdy się nie ukazała. Najgorętszy tytuł 2019 roku po polsku już w dniu światowej premiery! Żadnemu innemu dziennikarzowi nie udało się tak dogłębnie
przejrzeć Trumpa, gdy ten wraz ze swoją ekipą próbował zablokować śledztwo
na temat rosyjskich wpływów na kampanię prezydencką. Żaden nie ujawnił
tylu zakulisowych szczegółów dotyczących pokrętnego handlu nieruchomościami w rodzinie Trumpa. I przede wszystkim – żaden nie pokazał tak wymownie szaleństwa ogarniającego Biały Dom i narastającej bezradności jego pracowników, którzy albo stamtąd uciekają, albo przestają wykonywać polecenia
swojego szefa.

Collen Oakley
Dostatecznie blisko

Jubilee Jenkins ma niezwykle rzadką alergię – uczulenie na
dotyk, co oznacza, że kontakt jej skóry ze skórą drugiej osoby może
ją nawet zabić. Tymczasem po prawie dziesięciu latach spędzonych
w odosobnieniu jest zmuszona – pomimo ryzyka – powrócić do
świata. Uzbrojona w rękawiczki, przekracza w końcu próg swojego
domu, by wyjść na spotkanie przyszłości. Pewnego dnia w miejskiej
bibliotece Eryk Keegan poznaje tę piękną, choć dość ekscentryczną
kobietę. I nagle okazuje się, że to, czego najbardziej pragnie, to być
blisko niej.
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Land Rover, Toyota czy
Tarpan – moja miłość

wobec nadchodzącej wystawy

Z dyrektorem drem Janem Maćkowiakiem oraz z kuratorem Muzeum Tarpana Gerardem
Radeckim w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
rozmawia Mariola Zdancewicz
Panie Dyrektorze, skąd się wzięło Pana
zainteresowanie Tarpanem?
Jan Maćkowiak:...To nie było moje największe zainteresowanie...
...ale przerodziło się w wielką kolekcję...
JM: Generalnie jednym z kierunków
kolekcjonerstwa w muzeum jest transport
wiejski i biorąc pod uwagę jakość oraz ilość
obiektów, którymi możemy w tej chwili
się pochwalić, nasze muzeum na pewno
jest jednym z wiodących w kraju, a nawet
w Europie. Transport wiejski to m.in. wozy
używane przez chłopów – nie mające przecież walorów pańskich karet, które także
ratowali nasi konserwatorzy – ówcześnie służyły do produkcji rolnej, do przewozu mięsa, mleka czy bydła, a obecnie są
w naszym posiadaniu. Do tego początkowego zbioru doszło 21 powozów z kolekcji
pana Bogusława Łowińskiego, potem też
inne pojazdy, którymi chłopi jeździli również za czasów socjalizmu.
Podczas jednej z rozmów o muzeum
i o motoryzacji, pan Gerard Radecki
wyszedł z propozycją ratowania poznańskiej myśli technicznej, jaką jest samochód rolniczy marki Tarpan. Zainteresowała się tym projektem Politechnika
Poznańska i firmy zajmujące się ówcześnie
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motoryzacją. Olbrzymią rolę odegrała
także koncepcja zbudowania muzeum
motoryzacji, autorstwa Automobilklubu
Wielkopolskiego, której Poznań nie przyjął,
a która pozwoliła nam, dzięki panu marszałkowi Markowi Woźniakowi, kontynuować rozwój projektu dotyczącego atrakcyjnej kolekcji starych samochodów. Dało
to asumpt do podjęcia działań, tym bardziej że posiadaliśmy w zbiorach już dwa
czy trzy egzemplarze tego samochodu,
a dodatkowo pojawiła się możliwość uzyskania środków z Unii Europejskiej.
Początki Tarpana i hasło kontynuowania tego pomysłu poprzez produkcję
samochodów wiązało się z decyzjami jednoznacznie politycznymi i co istotne, inny
samochód niż rolniczy nie przebiłby się
w Wielkopolsce. To tutaj powstawały prototypy, dlatego produkcja Tarpana doszła
do skutku. Tutejsi rolnicy posiadali duże
gospodarstwa i było ich stać na kupno
takiego pojazdu. Nazywamy ten samochód rolniczym, ale on służył także drobnemu rzemiosłu czy handlowi. A my spojrzeliśmy na to tak, jak patrzyli organicznicy.
Gerard Radecki: Tarpan pojawił się
w latach 70, ale impuls do tego projektu
dała ekipa Edwarda Gierka. Istotne jest to,

Nysa 522 z pocz. lat 70. XX w., autor fotografii nieznany (materiały reklamowe
Fabryki Samochodów Dostawczych, Archiwum Muzeum Tarpana)

ze to nie był samochód dla PGR-ów, ale dla
rolnika i jego rodziny. Miał służyć w gospodarstwie, ale jednocześnie umożliwić przewiezienie licznej rodziny na przykład do
kościoła...
JM: W latach 70. we wsiach powstawały klubokawiarnie i biblioteki. W tamtych czasach byłem dyrektorem takiej
biblioteki publicznej w Gnieźnie i do jej
oddziałów woziliśmy książki nomen omen
właśnie Tarpanem. Prościej było go uzyskać niż Nysę czy inne auto. Ponadto mieścił sześć osób i jeszcze można było za
tylną ścianką przewieźć różnego rodzaju
sprzęt na imprezę czy na inne wydarzenie.
A Kiedy pojawi się ekspozycja?
JM: Nowy program ekspoz ycji
naszego Muzeum, w skład której wejdzie
m.in. wystawa Muzeum Tarpana, zostanie
ukończony we wrześniu 2019 roku. Samo
Muzeum Tarpana zajmie osiemset metrów
kwadratowych. W zasadzie zostały ukończone prace budowlane, natomiast wciąż
szukamy środków i sponsorów na rewitalizację pojazdów. Przy wystawieniu siedemnastu Tarpanów średnia cena rewitalizacji za poszczególne auto wyniosłaby
35-40 tysięcy złotych, może więcej. Suma
ogólna to około 800 tys. a takiej kwoty

Edward Gierek, Jerzy Zasada i Edward Babiuch oglądają
Tarpany przed poznańskim Zamkiem, połowa lat 70. XX
wieku, fot. Jerzy Unierzyski (Archiwum Muzeum Tarpana,
dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Poznaniu /
Oddział MHMP)

muzeum nie jest w stanie zdobyć. Dlatego planujemy przygotować gotowych
do jazdy około dziesięciu aut, reszta nieuruchomiona pojawi się na wystawie
z innymi obiektami. Doprowadzeniem
ich do stanu użytkowego zajmiemy się
później. Prowadzimy jeszcze ostatnie
kosmetyczne poprawki, ale wystawa
w zasadzie jest gotowa do użytku
i nieoficjalnie pokazujemy ją szczególnie zainteresowanym.
W tym samym czasie tworzymy
i modernizujemy kolejnych dziewięć wystaw, na które również przeznaczymy duże środki między innymi
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Czasem dostajemy gotowe wystawowe
obiekty, depozyty osób prywatnych, ale
mamy też deklaracje, jak na przykład od
pana Przemysława Olejnika, przekazania remontowanych właśnie pojazdów
w darze dla Muzeum.
GR: Pan Przemysław Olejnik, kiedyś
wicedyrektor w Fabryce Samochodów
Rolniczych „Polmo”, a dziś szef dobrze
prosperującej firmy, ma zamiar przekazać nam Tarpana 237 pick-up z oryginalnym oklejeniem fabrycznym, który brał
udział w obsłudze fotoreporterskiej podczas pielgrzymki papieskiej Jana Pawła
II w 1987 roku. Ale tutaj trzeba też szczególnie podkreślić wsparcie finansowe ze
strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz naszego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu realizujemy
obecnie konserwację 6 Tarpanów, które
jesienią tego roku odzyskają swój dawny
wygląd i na pewno spotkają się z wielkim
zainteresowaniem naszej publiczności.
JM: Chciałbym jeszcze podkreślić dużą
rolę osób – w tej chwili to nieoficjalny „Klub

Tarpan 233 z połowy lat 70.
XX w., fot. Gerard Radecki
Tarpana” – które działały w dawnej
fabryce samochodów rolniczych,
począwszy od jej pierwszego dyrektora, pana Andrzeja Bobińskiego, poprzez
wspomnianego już pana Przemysława
Olejnika i szeregu innych, które pomagają, poszukują różnego rodzaju obiektów,
dokumentacji i zdjęć. Kilka samochodów
zakupił dla nas Automobilklub Poznański, który – jak mamy nadzieję – przekaże nam także model prototypuTarpana,
opracowany przez firmę FIAT w 1980 roku.
Poprzedni, ale także obecny prezes Automobilklubu i pozostali członkowie są zainteresowani naszymi działaniami, uczestniczą w rozmowach, wspierają nas i wszystko
robimy wspólnie, tak po poznańsku.
GR: Wystawa ma kilka kontekstów.
Oprócz pojazdów stricte związanych
z rolnictwem przedstawia Tarpana na
tle motoryzacji polskiej od początku lat
70. XX wieku, aż do połowy lat 90., kiedy
to Tarpan przestał być produkowany.

Tarpan 233 RS, czyli skrzyniowa odmiana auta, w trakcie obecnej
konserwacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, fot.
Gerard Radecki

Pokazujemy, w jakim otoczeniu funkcjonował ten samochód,
ale i inne ówczesne pojazdy, które zresztą
jeździły po polskich drogach nie tylko na
wsi. Obiekty z naszego Muzeum prezentujemy często na targach rolniczych, na niemal każdej edycji POLAGRY i spotykamy
się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców, rolników, którzy na Tarpany spoglądają z łezką w oku. Wspominają je dobrze,
bo były proste w konstrukcji i w obsłudze, a dzisiaj można by je nabyć stosunkowo tanio, w przeciwieństwie do obecnych skomputeryzowanych pick-upów
i SUV-ów…
Szkoda, że to się nie udało. Ten niedoceniony, pogardzany przez wielu w Polsce
model, kiedy wchodził do produkcji, był
jedynym autem o bardzo nowoczesnym
nadwoziu. Wcześniej w Poznaniu powstały
dwa prototypy oparte na konstrukcji

Inż. Andrzej Bobiński (w środku, w prochowcu), pierwszy dyrektor fabryki
produkującej Tarpany z grupą współpracowników przy prototypie auta
w roku 1972, fot. Jerzy Unierzyski (Archiwum Muzeum Tarpana, dzięki
uprzejmości Muzeum Narodowego w Poznaniu / Oddział MHMP).
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Prototyp samochodu Warta opracowanego
na podwoziu Syreny w roku 1971, fot. Jerzy
Unierzyski (Archiwum Muzeum Tarpana, dzięki
uprzejmości Muzeum Narodowego w Poznaniu /
Oddział MHMP).

Prototyp przedprodukcyjny samochodu
Tarpan (zwany też Warta-2) zaprojektowany
przez Zbigniewa Wattsona opracowanego
na podwoziu Syreny w roku 1972, fot. Jerzy
Unierzyski (Archiwum Muzeum Tarpana, dzięki
uprzejmości Muzeum Narodowego w Poznaniu /
Oddział MHMP).

samochodu Syrena: Warta i pierwszy Tarpan. Były one podstawą trzeciej, ostatecznej wersji samochodu, opartego już jednak
na wzorcu Warszawy. Do dwóch zespołów
poznańskich inżynierów ze stacji Technicznej Obsługi Samochodów oraz Instytutu Obróbki Plastycznej dołączył zespół
doświadczonych fachowców z warszawskiej Fabryki Samochodów Osobowych na
Żeraniu pod wodzą inż. Romana Skwarka,
który jakieś kilkanaście lat wcześniej, pod
koniec lat 50., brał udział w opracowywaniu samochodu dostawczego Żuk, także
opartego na konstrukcji Warszawy, auta
większego od Syreny, który posiadał silnik
czterosuwowy i oferował znacznie większe
możliwości użytkowe.
Pewną rolę odegrał tu znany polski projektant Zbigniew Wattson?
GR: O tak, ogromną... To właśnie
on narysował atrakcyjną sylwetkę Tarpana. Samochód miał bardzo modne na
początku lat 70. XX wieku klinowe nadwozie z obniżoną częścią przednią, ale co
ważniejsze, oferował dwa rodzaje zastosowania. Wattson był znawcą najnowszych tendencji motoryzacyjnych na świecie. W latach 50., a zwłaszcza 60., kiedy
Europa już zapomniała o II wojnie światowej, a społeczeństwa wzbogaciły się,
pojawiła się moda na samochody rekreacyjne, służące na przykład do wyjazdów
za miasto. Auto miało umożliwiać przewóz grupy przyjaciół, a jednocześnie mieć
większą przestrzeń bagażową niż zwykła
osobówka. Na rynek weszły wtedy dziś
zupełnie zapomniane auta jak Simca Campero (a później Simca Rancho) czy Moretti
127, które tworzyły grupę dalekich przodków dzisiejszych pojazdow uniwersalnych: SUV-ów i vanów, do których Tarpan
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był w sensie funkcjonalnym – wieloosobowego nadwozia i osobnej skrzyni ładunkowej – bardzo podobny. Wattson stworzył
zatem interesujący typ dwufunkcyjnego –
by tak rzec – pick-upa z ruchomą ścianką
tylną kabiny, której przesunięcie oferowało, w zależności od potrzeb, albo więcej
przestrzeni w kabinie, albo większą ładowność auta.
Zajmując się tym tematem obejrzałam zdjęcia z ostatnich targów motoryzacyjnych, które się odbyły w Essen.
I zauważyłam, że wchodzi moda na auta
o kształtach kanciastych, właśnie jak
w Tarpanie, które robią wrażenie rozpychania się na drodze. Modele opływowe
przestają być trendy...
GR: Rzeczywiście tak jest, ale z drugiej strony, pół żartem pół serio można
powiedzieć, że styliści samochodowi są
jak wielcy krawcy przygotowujący nową
kolekcję dla domu mody. Sezon na modele
o kanciastych kształtach trwa kilka lat, po
czym nadchodzi czas zmian. Lata 50. i 60.
XX wieku to epoka samochodów o obłych,
okrągłych kształtach, ale mniej więcej od
połowy lat 60. zaczynają obowiązywać proste linie pudełkowych nadwozi, które królują aż do lat 90. Zwróćmy uwagę choćby
na naszego Poloneza, który ma właśnie
taką formę. A potem karoserie znowu
stopniowo się zaokrąglały, żeby czymś różnić się od poprzedniej epoki i pokazać, że
wcześniejsza linia jest już niemodna. Ale,
istotnie, karoseria Tarpana, zestawiona
z nadwoziami innych aut z początku lat
70., jest na wskroś nowoczesna i nasza
wystawa, pokazująca Tarpana obok, Żuka,
Nysy, Syreny czy nawet Polskiego Fiata
125p, wprost unaoczni tę różnicę widzom.

Model w skali 1:5 jednego z prototypów
następcy samochodu Tarpan
zaprojektowany w biurze stylistycznym
firmy FIAT w Turynie, zaprezentowany
w poznańskim Ratuszu w roku 1979, fot.
Jerzy Unierzyski (Archiwum Muzeum Tarpana,
dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego
w Poznaniu / Oddział MHMP).
Niektórzy uważają, że właśnie to mu
przeszkodziło w karierze..
GR: Tarpanowi przede wszystkim
zaszkodziła początkowa bardzo słaba
jakość wykonania, która stopniowo poprawiała się w ciągu lat produkcji. Wielka
w tym zasługa Andrzeja Bobińskiego, dziś
honorowego prezesa naszego nieformalnego Klubu Tarpana, który nie tylko
uruchamiał produkcję auta w niezwykle
trudnych warunkach, ale potrafił także
promować go za pomocą nowoczesnych
metod. Wystarczy spojrzeć na fotografie reklamowe na których nie brak samochodów o ciepłych, pastelowych barwach,
a więc żółtych, pomarańczowych, czerwonych, przypominających licencyjne
Fiaty 125p. To zupełne przeciwieństwo
szaro-buro-niebieskich Nys czy Żuków!
Dawne foldery reklamowe Tarpanów pokazują, jak bardzo Bobiński był nowoczesny
i zapatrzony w warszawską Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu, bazującej na wzorcach włoskiego Fiata i nazywanej królową polskich fabryk samochodów,
których to nota bene mieliśmy w latach 70.
XX wieku aż dziewięć.
Warto też zwrócić uwagę na rozczłonkowanie produkcji w Antoninku. Podobnie jak w FSO czy Fabryce Samochodów
Małolitrażowych w Tychach, czyli w nowoczesnych kombinatach motoryzacyjnych,
również w FSR „Polmo” wdrożono model
fabryki głównej, montujące produkt finalny
z części dostarczanych przez filie fabryczne
z Poznania, Gniezna, Kalisza, Złotowa czy
Grodziska Wielkopolskiego i kooperantów.
Podobnie, choć w nieporównywalnej większej skali, funkcjonują do dzisiaj wytwórnie
samochodów na całym świecie.

Jakiego rodzaju silnik zastosowano
w Tarpanie?
GR: Podczas produkcji, która trwała
25 lat, stosowano kilka typów silników.
Pierwszy to przestarzały silnik dolnozaworowy z Warszawy M-20, czyli właściwie
z radzieckiej Pabiedy. Był on słaby i paliwożerny, ale łatwy w obsłudze i znany
wiejskim mechanikom. Obsługę tego silnika mogli prowadzić samodzielnie nawet
nieco bardziej zaawansowani technicznie rolnicy. W 1974 roku zaczęto stosować
nowocześniejszy, górnozaworowy silnik
typu S-21, montowany także w Warszawach, Żukach i Nysach. Dwa lata później
w nieznacznej ilości Tarpanów zaczęto
montować silniki licencyjne 115.C z Polskiego Fiata 125p, które były znacznie
nowocześniejsze niż poprzednie.
Pojawiało się często pytanie, czy to był
Tarpan, czy Fiat?
GR: Rzeczywiście, często na tego Tarpana mówiono Fiat, a i sama fabryka oznaczała model z tym silnikiem literką F, czyli
F-233. Na pewno można powiedzieć, że
była to najszybsza polska furgonetka, która
zostawiała za sobą na wiejskich szosach nie
tylko Żuki i Nysy, ale także osobowe Warszawy. Warto jeszcze dodać, że w latach
80. inżynierowie FSR „Polmo” jako jedyni
w Polsce zastosowali do auta użytkowego i wdrożyli do produkcji silnik wysokoprężny, który pochodził z licencyjnego
ciągnika rolniczego Massey-Ferguson. Był
on tak oszczędny, że koszty utrzymania
dużego samochodu rolniczego plasowały
się na poziomie adekwatnym do małego
Fiata 126p.
Dlaczego od tamtej pory Tarpan zaczął
nazywać się Honkerem?
GR: Honker był zupełnie nowym samochodem, który oznaczał także całkowitą
zmianę koncepcji Tarpana. Wraz z końcem epoki Gierka umarła idea samochodu

rolniczego, ale zanim to się stało, próbowano go zastąpić supernowoczesnym
autem uniwersalnym opracowanym przez
FIAT-a. Dziś powiedzielibyśmy, że był to
już bezpośredni protoplasta SUV-ów, i ten
wóz miał być produkowany w Poznaniu od
1984 roku.
Ale nastąpił wielki kryzys ekonomiczny
gospodarki PRL-u, a potem stan wojenny,
sankcje i zdecydowany zwrot polityki państwa na Wschód. W stanie wojennym FSR
stanęła na rozdrożu, ponieważ w początkach lat 80., rząd PRL-u przygotował listę
fabryk, których produkty należało wygasić
w ciągu najbliższych paru lat. Na tej liście
znalazł się też Tarpan. I wtedy nowa dyrekcja fabryki, pod wodzą Adama Dobielińskiego we współpracy z warszawskim
Przemysłowym Instytutem Motoryzacji rozpoczęła prace nad nowym typem
auta uniwersalnego: terenowego wszędołaza, który miał być produkowany przede
wszystkim dla wojska i służb państwowych.
Model, nazwany później Tarpan Honker,
był zatem także samochodem uniwersalnym, ale przeznaczonym do innych celów
niż pierwsze, rolnicze Tarpany.
Po wielu latach prób Honker został
w 1988 roku skierowany do produkcji.
Ale nie miał szczęścia, bo wkrótce potem
system komunistyczny się zawalił i przewidziany odbiorca tych samochodów –
wojsko, składało znacznie mniejsze zamówienia, niż pierwotnie projektowano:
kilkaset sztuk rocznie zamiast kilkunastu
tysięcy.
Próbowano znaleźć dla Honkera
cywilne zastosowanie, fabryka toczyła
zaawansowane rozmowy z FIAT-em
i IVECO, ta ostatnia firma zaprojektowała
w 1990 roku bardzo udane prototypy unowocześnionego Honkera. Ale ostatecznie do porozumienia nie doszło, poznańską fabrykę przejął koncern Volkswagen,

Modernizacja Tarpana Honkera zaprojektowana przez firmę IVECO
w roku 1990, autor fot. nieznany (Archiwum Muzeum Tarpana).

a produkcję Honkera przeniesiono do
Lublina, do dawnej fabryki montującej Żuki,
wchłoniętej z kolei przez firmę Daewoo
Motor Polska. Honkera produkowali później inni wytwórcy aż do ubiegłego roku
a w tym czasie auto bardzo się ucywilizowało, nie tracąc nic ze swojej spartańskiej
natury oraz walorów użytkowych.
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1988 roku był też pokazywany
Honker z otwartym nadwoziem.
GR: Rzeczywiście, w 1988 roku FSR
pokazało na targach poznańskich bogatą
ekspozycję i wtedy też po raz pierwszy
publicznie zaprezentowano Honkera
w efektownych wersjach. Obok standardowej odmiany lakierowanej na biało
i z brezentowym dachem, była także wersja luksusowa w pięknym bordowym kolorze zestawionym ze stałym, białym dachem,
wyposażona między innymi w terenowe
orurowanie ochronne, aluminiowe felgi
czy wyciągarkę firmy Warn. Pokazano także
pomalowany na żółto model „pustynny”
pozbawiony dachu i ze złożoną szybą
przednią.
Pomyślałam, że pomimo cennych pomysłów nie mamy szczęścia w myśli motoryzacyjnej, a wystarczy pójść do Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie,
żeby zobaczyć, ile takich projektów
nigdy nie zostało zrealizowanych, bo
albo na wschodzie, albo na zachodzie
się to nie podobało.
GR: Tak, mnóstwo projektów polskich
inżynierów nie miało szans na realizację
bo albo nastąpił wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30., albo rozpoczęła się II wojna
światowa, albo też powojenna okupacja
sowiecka. Ale w historii motoryzacji zmarnowano wiele pięknych prototypów samochodów. Bardziej martwi mnie fakt, że polska motoryzacja należy już do przeszłości.

Ekspozycja Tarpanów Honker na Międzynarodowych Targach
Poznańskich w roku 1988, autor fot. nieznany (Archiwum Muzeum
Tarpana).
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