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Marek Zaradniak

Bruce Springsteen

Sony Music

Blinded in the Light
Ścieżka dźwiękowa do filmu „Blinded by the Light” Gurindera
Chadhy, komediodramatu powstałego na podstawie inspiracji
życiem dziennikarza Sarfraza Manzoora i jego obsesji na punkcie
Bruce’a Springsteena. Wśród
dwunastu piosenek Springsteena
znalazły się dwa
niepublikowane
wcześniej utwory.
Pierwszy z nich to
„I’ll Stand for You” –
delikatna ballada,
którą Bruce przygotował do wykorzystania w serii
filmów o Harrym
Potterze, ale się
w nich nie znalazła. Druga to akustyczna wersja utworu „The Promised Land” zarejestrowana podczas waszyngtońskiego koncertu
artysty 11 listopada 2014 roku. Jest w tym zestawie również koncertowy utwór „The River” nagrany 21 września 1979 roku w Madison Square Garden, a który wcześniej pojawił się w filmie „No Nukes”,
ale nie znajdziemy go na ścieżce dźwiękowej z tego filmu. To płyta
dla wszystkich sympatyków talentu wielkiego gitarzysty jakim jest
Bruce Springsteen. Jest czego słuchać.

The Greatest Gospel Hits
Najnowszy
album poznańskiego chóru Gospel
Joy zatytułowany
„The Greatest Gospel
Hits” jest zapisem
koncertu, który miał
miejsce 20 października ubiegłego roku
w Auli UAM. Poznański chór odbywał
wtedy tournee
z amerykańskim
The Metro Big Band.
Znajdziemy tutaj
trzynaście standardów muzyki gospel.
Większość z nich
śpiewanych jest po angielsku. Jeden „Błogosławię Pana” wykonywany
jest po polsku, a autorką tłumaczenia jest liderka zespołu, dyrygentka
Agnieszka Górska Tomaszewska Baca. Natomiast pieśni „Amazing
Grace” możemy słuchać po polsku i po angielsku. Poza tym znajdziemy tutaj tak znane utwory jak „Oh, Happy Day”, „Joshua Fought
the Battle Of Jericho” czy „Go Tell It On The Mountain”. Jakość muzyki
na tym krążku, ekspresja wykonań i interesujące aranżacje potwierdzają, że Gospel Joy to znakomity chór, który może być równorzędnym partnerem dla muzyków zza Oceanu. Album wzbogaca DVD ze
wspomnianego koncertu.

Gospel Joy

Najnowszy krążek grupy Mikromusic to płyta z nagraniami
na żywo. Powstała nie podczas jednego koncertu, ale w różnych
często niekonwencjonalnych miejscach. Były to wrocławska Cafe
Rozrusznik, las w okolicach Milicza, weranda domu malarki Pauliny
Korbaczyńskiej, Wieża
Matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego,
hala fabryczna czy stary
sad z jabłoniami. Nietypowe są także instrumenty – od starego
akordeonu, poprzez
trzystrunowe i dwugryfowe gitary zrobione
z pudelek po cygarach,
a nawet miska dla kota.
W rezultacie powstała
niezwykła,
akustyczna płyta z muzyką
korzenną, folkową czy
improwizowaną. To krążek nietypowy, co absolutnie nie oznacza, że grupa gra gorzej, lecz zdecydowanie inaczej
niż zwykle. Natalii Grosiak i jej kolegów posłuchać trzeba koniecznie.

Gospel Joy

Adam Palma Meets Chopin
Chopin to przede wszystkim muzyka fortepianowa, co nie
oznacza, że jego dzieła zawsze trzeba grać wyłącznie na fortepianie.
Przed laty furorę zrobił album zespołu Novi Singers gdzie Chopina
interpretowało czworo wokalistów jazzowych. Teraz jak brzmi Fryderyk Chopin grany na gitarze akustycznej pokazał wybitny polski
gitarzysta Adam Palma. Posłuchajcie jak na gitarze można wyczarowywać dźwięki, które zwykle gra fortepian, a przekonacie się jak
mogą brzmieć Polonez A dur op.40
nr 1, Walc cis-moll
op.64 nr 2 czy pieśń
„Życzenie”. Do jednego z utworów –
Walca h-moll op.69
nr 2 – Adam Palma
zaprosił wybitnego
polskiego pianistę
jazzowego Leszka
Możdżera. To płyta
obok której nie przechodzi się obojętnie.

MTJ

Agora

Mikromusic z Dolnej Półki
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O różnych rocznicach,
marzeniach dyrektora
i przyszłości muzeum
szreniawskiego

4

Co to znaczy mieć historię?
To ważne pytanie nie tylko w kontekście
naszej placówki. Muzeum ma pięćdziesiąt
pięć lat, ale ze względu na historię sięga do
tradycji pierwszego w Polsce Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które powstało w Warszawie w roku 1875 i które z Warszawy przeniosło się do Poznania, co jest rzadkością.
(śmiech!). Świadomość faktu, że jest się dziedzicem olbrzymiego dorobku, do którego
trzeba mieć ogromny szacunek, jest swego
rodzaju obciążeniem.
Warszawskie muzeum powstało
w trudnych warunkach zaboru rosyjskiego,
a powołano je do życia z inicjatywy osób
prywatnych, które czuły, że trzeba kształcić
społeczeństwo, zwłaszcza młodzież; cytując
Izabelę Czartoryską – budując przyszłość,
pamiętać o przeszłości. Gdy dziś przeglądam dokumenty dotyczące warszawskiego
muzeum, okazuje się, że przez rok pracowała tam Maria Skłodowska-Curie. A oprócz
niej wielu profesorów i wiele osób, które
z własnych majątków finansowo wspierały instytucję, żeby w trudnych warunkach
zaborów mogła ona kształcić rolników.
Poziom był tak wysoki, że już po odzyskaniu
niepodległości na bazie muzeum powstała
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
i szereg instytutów. Odbywały się tam kursy
na tyle powszechne, że kończyło je kilkanaście tysięcy ludzi. Organizowano laboratoria, począwszy od badań gleby, nawozów,
po badania stricte chemiczne. Stosowano
nowoczesne metody kształcenia, powstawały filmy – było ich kilkadziesiąt – a przecież początek tych inicjatyw miał miejsce
w XIX wieku! Prowadzono także szkolenia
dotyczące obsługi nowoczesnych maszyn
(na przykład lokomobil), stosowania nawozów, uczono różnych rzemiosł, czyli zajmowano się tym, czym dziś zajmują się współczesne uczelnie.
Mówiąc o historii, musimy przypomnieć
krótki okres niepodległości, ogromne zniszczenia związane z wojną, aż po rok 1951,
kiedy w czasie najcięższego stalinizmu
muzeum zostało zlikwidowane i zniknęło
na czternaście lat, aż do powstania „naszego”
szreniawskiego w 1964 roku. Dlatego kwestia przeszłości ma dla nas znaczenie

Z dr. Janem Maćkowiakiem
rozmawia Mariola Zdancewicz

szczególne, często sięgamy do tych ponadstuletnich doświadczeń. Warto naszym młodym kolegom przekazywać tę tradycję, bo
jest kopalnią wiedzy na temat sposobu
funkcjonowania, finansowania, zdobywania
środków. Myślę, że właśnie dzięki czerpaniu
z tego dziedzictwa o naszej instytucji dzisiaj
mówi się jako o muzeum przedsiębiorczym.
Co może Pan zaliczyć do największych najstarszych obiektów w muzeum. Zbiory te
osiągnięć, najważniejszych wydarzeń pochodzą z muzeum warszawskiego, przew historii muzeum?
szły przez instytut gospodarstwa wiejskiego,
Największym osiągnięciem był sam fakt potem zostały przekazane do nowo powstapowstania Muzeum w Szreniawie. Po znisz- łego muzeum w Szreniawie. Drugą sztandaczeniach wojennych artefaktów pozostało rową kolekcją jest zbiór trofeów myśliwskich
bardzo mało. Ówczesne związki zawodowe Adama Smorawińskiego w muzeum w Uzapostulowały utworzenie nowej placówki rzewie. Nasza instytucja sama nie byłaby
pod płaszczykiem Muzeum Robotnika Rol- w stanie zgromadzić tego typu obiektów.
nego, inna formuła w tamtych czasach nie Cennym nabytkiem jest kolekcja sztuki,
miała szans. I tak w 1964 roku powołano w tym malarstwo i grafika, które pokazuMuzeum Rolnictwa w Szreniawie, a następ- jemy na wystawie czasowej, a także sztuka
nie w 1975 roku nadano mu rangę muzeum ludowa, w tym stroje, rzeźba... Nie jest to
narodowego, które usytuowało placówkę stricte nasz profil, ale wszystko silnie zwiąna zupełnie innym miejscu muzelanej mapy. zane z wsią...
W 1999 roku nastąpiło przejęcie muzeum
Do osiągnięć musimy też zaliczyć systeprzez Samorząd Województwa Wielkopol- matyczną poprawę bazy materialnej, szczeskiego, a w 2004 roku porozumienie mię- gólnie w ostatnich latach. To budowa magadzy ministrem rolnictwa a samorządem zynu zbiorów, modernizacja pawilonów
o współfinansowaniu i współprowadzeniu wystawienniczych, gorzelni i pałacu, modermuzeum. Mamy więc obowiązki wobec nizacja wystaw stałych oraz przystosowanie
województwa i także zobowiązania ogól- folwarku do celów muzealnych.
nopolskie. Wspiera nas też kilka innych pod- ...I to Państwo propagujecie za pomocą
miotów, m.in. fundusz ochrony środowiska pięknych kartek pocztowych w formie
i ministerstwo kultury.
zaproszeń na wydarzenia w Szreniawie,
Odrębną kartą w naszej historii było powiadomień i życzeń świątecznych…
powstawanie kolejno pięciu oddziaO to chodzi, żeby te kartki i życzenia –
łów związanych z konkretnym profilem właśnie takie tradycyjne, podpisane z szadziałania.
cunkiem – poszły w świat i przypominały
Pyta Pani o osiągnięcia – muzeum to o nas i naszej kolekcji sztuki. A wracając do
przede wszystkim zbiory. Oczywiście, to zbiorów – mamy także kolekcję lokomobil,
daleko idący skrót myślowy, ale zbiory bogatą bibliotekę liczącą około trzydziestu
świadczą o naszej pozycji. Okres socjalizmu sześciu tysięcy woluminów, w tym bardzo
przyczynił się do zgromadzenia wielu obiek- cennych starodruków z XV i XVI wieku, dotytów, których dzisiaj nie bylibyśmy w stanie czących rolnictwa, między innymi: Księgi
kupić, bo wiadomo, jak wtedy zapadały o gospodarstwie Krescencjusza z 1549 r.,
decyzje... Stworzono solidną podstawę Zielnik Hieronima Bocka z 1595 roku czy
do działań muzeum już po zmianie sys- Ekonomika ziemiańska generalna wydana
temu. Jest kilka takich kolekcji. Jedna z nich w Krakowie w 1679 roku autorstwa J.K.
została utworzona przez profesora Stefana Haura. Wszystko pięknie ilustrowane i szczeBiedrzyckiego, który na przełomie XIX i XX gólnie chronione. Zbiór udostępniamy jedyw. oraz w międzywojniu zbierał tradycyjne nie do celów naukowych.
narzędzia rolnicze – to pięćdziesiąt jeden

W ostatnim czasie możemy mówić
o kolekcji agrolotniczej. Podziwiać też
można u nas wystawę zakupionych od prywatnego kolekcjonera powozów; nie jest tak
obszerna jak łańcucka, ale równie reprezentatywna. Aktywnie pracujemy nad kolekcją
i uruchomieniem samochodu marki Tarpan,
co wiąże nas z Wielkopolską i obowiązkiem
moralnym pokazywania regionu. Pamiętamy, że decyzja powołania fabryki Tarpana była decyzją polityczną, pod hasłem
wywoławczym: „samochód rolniczy w Wielkopolsce”. Poznaniacy bardzo przeżywali
jej uruchomienie, a dziś przeżywają przygotowywaną przez nas wystawę, która na
pewno w tym roku zostanie otwarta.
Ważne są też dla nas narzędzia
i maszyny rolnicze, pod tym względem nie
mamy sobie równych w kraju. Sześćdziesiąt
procent naszych zbiorów to technika rolnicza, maszyny i urządzenia, które staramy się
przedstawiać w ruchu. Żadna instrukcja czy
opis nie przedstawi tego, czym są na przykład lokomobile, jeśli nie zobaczy się ich
w trakcie pracy.
Do dorobku dodałbym również nasze
prace i wydawnictwa naukowe. Wydaliśmy
atlas niematerialnego dziedzictwa ośmiu
wielkopolskich powiatów, ewidencję folwarków – to nasze sztandarowe wydawnictwa. Na uwagę zasługują także konferencje,
w tym dwie o znaczeniu międzynarodowym.

Jedna, odbywająca się w cyklu dwuletnim,
poświęcona konserwacji zbiorów. Dodam,
że konserwatorzy traktują dziś Szreniawę
jako centrum wymiany myśli i pokazywania swoich dokonań w tym zakresie. Druga,
w cyklu trzyletnim, poświęcona zwierzętom (które hodowane są na przymuzealnych terenach), a także uprawom polowym
i sadownictwu. Jesteśmy też jednym z nielicznych lub wręcz pionierem w badaniu
dziedzictwa niematerialnego, a kwestie te
coraz częściej podejmowane są przez muzealników, na przykład zagadnienia związane z nazwami własnymi, obchodzeniem
świąt, tradycją wiążącą się przykładowo

z wyjściem w pole i zbiorami czy tradycyjnym rzemiosłem. To są tematy,
które zanikają i zginą, jeśli
się ich nie utrwali.
Ale dorobek muzeum
to także ludzie, co zawsze
podkreślam, bo zespół,
który pracuje ze mną, jest
najistotniejszym skarbem
naszej placówki. Może brzmi to jak slogan, ale taka jest prawda. Spotykam się
z wypowiedziami zwiedzających o życzliwości, o tym, że się dobrze u nas czują.
Klimat i atmosferę – ale także instytucję –
tworzą ludzie. Należy też pamietać o pracownikach, którzy byli przed nami i tworzyli to miejsce. Ja jestem dopiero trzecim
dyrektorem muzeum, a to zaprzecza naukowym tezom, że kierujący powinni po kilku
latach odchodzić... Zaczynam się zastanawiać, skąd to się bierze – w muzealnictwie
przez trzy lata dużo się nie zrobi. Ja po kilku
latach pracy zacząłem dopiero czuć i rozumieć w pełni tę instytucję. I myślę, że każdy
z moich poprzedników dobrze wykorzystał
czas, który był mu dany. Zgromadzenie tej
klasy zbiorów w niewątpliwie trudnych czasach, przed 1989 rokiem, jest ich ogromną
zasługą.
Pozwolę sobie na osobistą dygresję.
Pamiętam, jak siedziałam tu kiedyś na
ławce, był podobny,
jesienny dzień. Pan
podszedł i powiedział: „No tak, pani
redaktor, niebawem
będziemy się za
to wszystko zabierać...”. I pomyślałam
wtedy: Boże, jakie
to jest ładne miejsce. Ale teraz jest
piękne!
Dziękuję! Faktycznie... Zwróciła
Pani uwagę na park,
a o tym jeszcze nie
mówiłem. Park podlegał też rewitalizacji. Zagospodarowany był poprzednio
ze względu na brak
miejsca poprzez ekspozycje plenerowe.
Stały dwa samoloty, była wystawa związana z wodą w rolnictwie i to powodowało,
że klimat parku był inny. Pierwotnie był to
park dworski i chcemy utrzymać tu klimat
spacerowy, jaki był przed wojną za czasów
poprzednich właścicieli. Mój poprzednik
zabraniał wchodzenia na trawniki… Dziś
mamy do tego zupełnie inne podejście –
chcemy, by ludzie czuli się tu swobodnie;
kupiliśmy nawet koce, żeby mogli na nich
leżeć, odpoczywać. Bo takie są dziś funkcje muzeum – gromadzenie, konserwacja,
upowszechnianie, ale również rekreacja,
odpoczynek.

Jaka przyszłość czeka muzea? Czy jedyną
ścieżką jest digitalizacja, multimedializacja?
Musiałbym dać Pani swoją prezentację, jaką miałem ostatnio w Kolbuszowej,
jako chyba najstarszy uczestnik konferencji.
Na postawione przez organizatorów pytanie, czy ekspozycja skansenowska ma być
realna czy wirtualna, w długim wywodzie
przekonałem kolegów, że musi być realna.
Że trzeba móc jej dotknąć, widzieć ją, ale
również powinna funkcjonować, czy raczej
być wspierana, wirtualnie. Czym innym
jest zobaczyć na żywo Kaplicę Sykstyńską,
a czym innym zobaczyć jej zdjęcia w internecie... Oczywiście, że powinniśmy móc ją
obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości, ale
nic nie zastąpi – pomimo tłumów – spojrzenia sztuce „w oczy”, podobnie, jak nic
nie zastąpi kustosza i obiektu w muzeum.
Musimy traktować media jako środek służący do wzmocnienia, pokazania, jak coś
funkcjonowało, do wyjaśnienia, przybliżenia szczegółów, jako narzędzie – tak jak
stelaż czy gablotę. Tu znów powracamy do
przykładu Kaplicy Sykstyńskiej – szczegóły
malowideł możemy zobaczyć tylko w internecie, na zdjęciach. Osiągnięcia współczesnej techniki oczywiście muszą być przez
muzea wykorzystywane, natomiast decyzja o zakresie ich stosowania należy zawsze
do kuratora wystawy lub kustosza. My także
staramy się wprowadzać na ekspozycje
monitory i inne media, jednak nie przede
wszystkim, lecz jako dodatek. Nie chcemy
robić drugiej Bramy Poznania, która spełnia
oczywiście swoją funkcję, choć za chwilę
może się okazać nieaktualna... Technika
multimedialna tak się rozwija, że to już
staje się niemodne... My marzyliśmy o pralce,
lodówce, obecne pokolenie już to ma,
wszystko jest dostępne. Dziś ludzie chcą coś
przeżyć, czegoś dotknąć, w czymś uczestniczyć, być obecnymi – nie tylko widzieć... Dlatego między innymi wprowadziliśmy żywe
zwierzęta i to okazało się hitem. Zwłaszcza
w kontekście naszego położenia przy wielkim mieście, gdzie kolejne pokolenia nie
mają żadnego kontaktu ze zwierzętami
hodowlanymi, a mleko pochodzi „z kartonu”.
Kogo dziś w XXI wieku interesuje historia wsi?
Tych, którzy są zainteresowani rolnictwem, znają wieś i wiedzą, jak ona funkcjonuje. Takich ludzi jest coraz mniej. Jest to
naturalny proces, który wynika z mechanizacji rolnictwa, z rozwoju społecznego. Zainteresowanie branżowe jest coraz mniejsze
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i stąd można by wysnuć wniosek, że tym
bardziej przeszłość wsi nikogo nie obchodzi. A jednak obserwujemy zainteresowanie
przede wszystkim żywnością, czyli końcowym produktem rolnictwa, tym, jak i czym
się odżywiamy i jak się to produkuje. Proces produkcji z XIX, XX wieku powinien być
świadomie odbierany przez naszego widza.
Wszystkich nas łączą pewne wartości, które w muzeum wsi są szczególnie
widoczne. Dobrym przykładem jest wartość pracy – jeśli dziecko zobaczy, ile się
trzeba natrudzić, żeby uprawiać na przykład ziemniaki i że one w ogóle pochodzą z ziemi, to w dorosłym życiu będzie
je traktować jako swego rodzaju wartość.
Ale wieś to nie tylko praca, to także wspól-
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nota, a uczenie wspólnoty, to wartość, którą
powinniśmy jako naród cenić. Należy także
zwrócić uwagę na poszanowanie dla chleba,
a chyba nie jest z tym zbyt dobrze, patrząc
na to, co znajdujemy obecnie na śmietnikach... Wartości, które wieś ze sobą niosła
dawniej i przekazuje nam dziś, są niezwykle
istotne dla naszej przyszłości. Nasi koledzy
i my mówimy, że im większe jest oddalanie
społeczeństwa od wsi, tym większe zadania
spoczywają na muzeach rolnictwa. Dlatego
też zdecydowaliśmy się pokazywać świecką
tradycję, połączoną z tradycją kościelną,
w imprezach takich jak: „Jesień na wsi” czy
podczas bożonoarodzeniowych i wielkanocnych warsztatów, w których co roku
uczestniczy kilka tysięcy dzieci. Mieliśmy
też piękne cykle wesel wiejskich. Nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach poruszających temat mniejszości narodowych,
który jest wciąż aktualny; na wsi polskiej
tych mniejszości było dużo, warto o tym
pamiętać i mówić.
Jak zaszczepić w młodzieży szacunek do
wsi i rolnictwa?
Mojemu pokoleniu muzeum kojarzyło
się z łapciami i zakazem „nie dotykaj”. Ta
optyka zupełnie się zmieniła i zadania edukacyjne w naszym środowisku niekiedy
przesłaniały te podstawowe, czyli gromadzenie i upowszechnianie. Muzea zaczęły

przywiązywać wielką wagę do edukacji społecznej. Musimy pamiętać nie tylko
o dzieciach i młodzieży, lecz o całym społeczeństwie. Przyjeżdżają do nas emeryci,
grupy seniorów, i są zachwyceni. Otwarte
działania i ekspozycje mają służyć również
przekazywaniu wiedzy w taki sposób, aby
widza nie zrazić do instytucji. Potrzebne są
formy interaktywne, włączanie do różnego
rodzaju działań, żeby zwiedzający mogli
na przykład usiąść przy warsztacie tkackim
czy malować jajka na Wielkanoc. Tak wprowadzamy w życie ideę żywego muzeum.
Jeśli dziecko będzie najpierw sadziło ziemniaki, a potem je wykopywało, będzie
miało wyobrażenie o tym, co je na obiad.
Jest to oczywiście daleko idący skrót, ale
w istocie edukacja muzealna obecnie ma swoje
miejsce w tych muzeach, o których mówimy,
że chcą być nowoczesne. Dlatego pokazujemy
maszyny rolnicze podczas
pracy, a zwierzęta nie są
namalowane, lecz żywe.
Bez interaktywnej edukacji muzeum zaczyna być
– podobnie jak niektóre
artefakty – martwe.
Okolice Dworca Wschodniego w Warszawie
zdobi mural z napisem:
„Z punktu widzenia Drogi
Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi”.
Tu trzeba by było sięgnąć do głębokiej historii
Polski szlacheckiej... Wylicza się, że w społeczeństwie XVIII-wiecznym i wcześniejszym
ponad dziewięćdziesiąt procent populacji
stanowili ludzie mieszkający na wsi, szlachty
było bardzo mało. Dlaczego cofam się tak
daleko? Dlatego że historię pisała szlachta,
a nie niepiśmienni chłopi... Oczywiście, proporcje dzisiaj są inne, mimo że mamy zjawisko powrotu z miasta na wieś, to powstaje
odrębny problem, pojawia się niezrozumienie, czym ta wieś jest...
Po 1989 roku był taki okres, kiedy wielu
szukało szlacheckich korzeni, tak wielu, że
nie starczyłoby tych rodów (śmiech). Brak
świadomości o chłopskim pochodzeniu rzutuje na wiele postaw ludzi. Uległość, podporządkowywanie się to cechy, które tkwią
w nas z tego względu, że historia sięga nie
tylko XX wieku… Ważne jest, żeby społeczeństwo uświadomiło sobie, że w zdecydowanej większości ma korzenie chłopskie.
I ten napis doskonale nam o tym przypomina, ale niestety my tę wiedzę niechętnie
przyjmujemy.
Sprowokowała mnie Pani właśnie do
konferencji na ten temat, kto wie, czy jej
nie zorganizuję w przyszłym roku... To
jest bardzo ciekawa sprawa, jak podchodzimy do swojej głębokiej, odległej przeszłości. Wszyscy jesteśmy ze wsi, to jest to!
Myślę nawet, że jednym z zadań muzeów

w najbliższym czasie będzie podjęcie tego
wątku. Spróbujemy!
Nasi koledzy, którzy mieszkają na wsi
i ich rodzice mają gospodarstwa z tradycją zdobywania wykształcenia rolniczego
na naszym uniwersytecie, opowiadają, że
osobom, które przeprowadzają się na wieś
przeszkadza, że krowy robią hałas wcześnie
rano, że kogut pieje, i dziwią się, jak można
z tym żyć... Człowiekowi, który by wiedział,
czym jest wieś – za przeproszeniem – nie
śmierdziałoby nawozem… I to jest właśnie zadanie muzeum – uświadamiać, że
wieś ma swoje prawa. Dziś gospodarstwa
prowadzą wykształceni ludzie. Tęsknota
za mieszkaniem na wsi to nie tylko marzenie, żeby mieć kawałek swojej ziemi, ale
chyba jednak gdzieś w genach to funkcjonuje... A muzeum ma pokazać taką naturalną wieś wielkopolską i charakterystyczny
dla tych terenów folwark. Warto też wrócić
do pracy organicznej, tego, co Wielkopolan
i ziemian cechowało. Nie odżegnujemy się
w Szreniawie od ziemiaństwa. Mamy dobre
kontakty z jego potomkami i pokazujemy
byłych właścicieli tego majątku. Dzięki
kontaktom z Towarzystwem ziemiańskim
wiem, że bardzo ceni to, że pokazujemy folwark zwiedzającym – jak żył, jak funkcjonował. O tym też nie można zapominać. My
mamy pokazywać tę wieś chłopską, ale też
kulturę na wsi, to, co dziś nazywamy postępem, a co zawdzięczamy ziemianom oddanym polskości.
Czego możemy życzyć Panu i Muzeum
w Szreniawie z okazji 55 urodzin?
Pięć lat temu mówiłem o marzeniach:
czyli, że powinien zostać wybudowany
magazyn zbiorów i został wybudowany
oraz o modernizacji pawilonów – w tej
chwili do zrobienia jest tylko jeden. Mówiłem, że powinien tu powstać hotel, może
dziwnie to brzmi w ustach dyrektora
muzeum, ale wszyscy związani ze szkołami
rolniczymi, studenci, goście konferencyjni
powinni mieć miejsce, w którym mogliby
się zatrzymać. Hoteli wokół jest kilka i jakoś
sobie radzimy, jednak przydałby się hotel
klasy turystycznej. Mówiłem także o wiosce kulturowej z funkcją noclegową, która
mogłaby połączyć działania aktywnego
muzeum z nauką ginących zawodów.
O tereny się już staramy. I jeszcze jedna
sprawa, a mianowicie pawilon handlowy –
na świecie to standard – z obiektami związanymi z muzeum, pamiątkami, ze zdrową
regionalną żywnością czy piwem, którego
produkcja niebawem w Szreniawie ruszy na
wydzierżawionym przez nas terenie. I to, co
dla mnie jako dla dyrektora jest niezwykle
ważne – utrzymanie poziomu kadry, a zaangażowana kadra to pragnienie każdego
dyrektora. Myślimy też o tym, żeby modernizować wystawy, magazyny zbiorów muszą
mieć lepsze warunki, ważna jest też kwestia
klimatyzacji, wyposażenie w sprzęt nowo
powstałego magazynu. Tym będziemy się
zajmować, taki jest plan, ale też i marzenia
dyrektora na najbliższe lata.

Wokół Szreniawy
Szreniawskie muzeum nie byłoby kompletne bez swoich pięciu oddziałów, które od lat urozmaicają
i dopełniają jego ofertę. Filie, rozproszone po regionie na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów od
siedziby-matki, specjalizują się w przypisanych im dziedzinach i poszerzają wiedzę zwiedzających
na tematy, które w Szreniawie – z powodu bogactwa zagadnień rolniczych – mogą być tylko zasygnalizowane. Chcesz poznać drogę od ula do słoika pełnego miodu lub od ziarna do bochenka
chleba? Interesuje cię kultura łowiecka? A może chcesz zobaczyć wpisany do Księgi rekordów
Guinessa ogromny wiklinowy kosz? Zapraszamy na wycieczkę po wielkopolskich satelitach
Muzeum w Szreniawie!
Przystanek następny, oddalony od Swarzę-
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Na zachodnich rubieżach
regionu, w Nowym Tomyślu, od
1985 roku funkcjonuje Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
Będąca ewenementem na skalę
kraju placówka usytuowana jest
na podmokłych, bagiennych
terenach o bogatej i długiej
historii uprawy oraz przetwórstwa chmielu i wikliny. Tradycje
plecionkarskie zapoczątkowali
tu Olędrzy w XVIII wieku. Dziś
w muzealnej stodole oraz dawnej olęderskiej siedzibie mieszkalnej oglądać można ekspozycje związane z ich rzemiosłem.
Atrakcję stanowią także zgromadzone użytkowe i artystyczne
wyroby z wikliny. We współpracy
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy
w muzeum organizowane są
Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski oraz Światowy Festiwal
Wikliny i Plecionkarstwa, skupiający gości z całego świata.

dza o zaledwie kilka kilometrów, to Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Instytucja powstała w 1977 roku z inicjatywy
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu,
a od 1982 roku jest oddziałem szreniawskiego
muzeum. Na terenie sześciohektarowego
parku krajobrazowego mieści się odnowiony
dziewiętnastowieczny dwór oraz stajnia-wozownia. Podziwiać tam można podarowaną przez wielkopolskiego przedsiębiorcę
i myśliwego Adama Smorawińskiego kolekcję
trofeów myśliwskich z czterech kontynentów.
Ponadto sale muzealne przedstawiają historię łowiectwa i jego ewolucji na przestrzeni
wieków, prezentują wyroby sztuki inspirowane myślistwem, a także udostępniają skierowaną do najmłodszych wystawę „Zwierzęta
w czterech porach roku”. Na terenie muzeum
odbywają się pikniki oraz wystawy psów
myśliwskich.

Kierując się na północ, zatrzymujemy się w Jaraczu, gdzie pośród Puszczy Noteckiej, nad brzegiem
Wełny, od 1981 roku działa Muzeum Młynarstwa
i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego. Pierwsza wzmianka dotycząca młyna w Jaraczu pochodzi
z XV wieku. Obecnie w dziewiętnastowiecznej osadzie młyńskiej zwiedzić można ekspozycję przemysłowej techniki młynarskiej, obejrzeć modele młynów
wodnych i sprzętów pomocniczych oraz zapoznać się
z tradycyjnym przetwórstwem zbożowym. Dodatkową
atrakcją jest charakterystyczny dla Wielkopolski wiatrak-koźlak pochodzący z końca XVIII wieku, którego
działanie można podziwiać podczas pokazów pracy
wiatraka przy wykorzystaniu siły wiatru. Najmłodsi mogą poznać
metody wytwarzania mąki podczas
zajęć „Od ziarenka
do bochenka”, a na
wszystkich zainteJARACZ
resowanych cze kają „Festyn Młynarski”
i „Dni Młynów”.
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Kolejne
–
w podpoznańskim SwarzęWARSZAWA
dzu – to Muzeum
Ps z c z e l a r s t w a .
Powstało jako
oddział Muzeum
Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku
SWARZĘDZ
na terenie istniejącego od 1963
ro k u s k a n s e n u
pszczelarskiego. Jego twórcą był propagator
historii i tradycji pszczelarskich prof. Ryszard
Kostecki, którego imię muzeum nosi od 2002
roku. W Swarzędzu możemy podziwiać unikatową na skalę europejską kolekcję przepięknych, rozsianych po ogrodzie uli, zapoznać się
z historią polskiego bartnictwa i pszczelarstwa,
obejrzeć ekspozycję owadów użytkowych
oraz uświadomić sobie, jak ważna jest obecność pszczół w przyrodzie i związana z tym
konieczność ich ochrony. Co roku wszyscy
zainteresowani tematyką pszczelarską mogą
wziąć udział w imprezie plenerowej „Miodowe
Lato w Skansenie”.

UZARZEWO

POZNAŃ
NOWY TOMYŚL

WROCŁAW

Na trasie do Nowego Tomyśla swoją siedzibę ma najmłodszy oddział szreniawskiej placówki – Muzeum Gospodarki
Mięsnej w Sielinku. Od 2005 roku
w nowoczesnych, specjalnie do
SZRENIAWA
SIELINKO
tego celu wybudowanych obiektach, zapoznawać się można z historią rzemiosła rzeźnickiego i przemysłu mięsnego od połowy XVII wieku do lat
60. XX wieku oraz z cyklem przetwórstwa
mięsa – od uboju, przez produkcję wyrobów
mięsnych i wędliniarskich, po ich sprzedaż.
Pomysłodawcą muzeum był prof. Wincenty
Pazecki, który od 1974 roku gromadził eksponaty. Oddział w Sielinku jest pierwszą i jedyną
tego typu placówką w Polsce, a trzecią w skali
Opracowała Marta Wojciechowska
światowej.
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„Solidny partner
w środowisku lokalnym” 2019
Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” realizowanym w ramach
programu „Solidny Partner”. Uroczystość
wręczenia dyplomów laureatom odbyła
się w dniu 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO SYSTEM”, organizowanych
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
– wieloletniego partnera strategicznego
programu.
Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:
Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski
w Radomiu, Urząd Miejski w Legionowie,
Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe
w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe
w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku,
Urząd Gminy w Przesmykach, Urząd Gminy
Wiązowna,
Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach
Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały
także firmy od wielu lat uczestniczące
w programie:
• Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
• ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o.
Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
• Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie
Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).
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W ramach projektu są nagradzane
oraz upowszechniane dobre i godne
naśladowania praktyki samorządów oraz
organizacji i jednostek samorządowych,
mające na celu zrównoważony rozwój
miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz
budowanie pozytywnych relacji pomiędzy
samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych
w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także
nagradzane inne podmioty podejmujące
i wspierające inicjatywy promujące takie
działania.
Raporty ONZ oraz organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację
środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.),
spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd
też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest
obecnie jednym z priorytetów w strategii
działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych działań programu
“Solidny Partner”.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi, administracją samorządową
i rządową, związkami samorządowymi
(w szczególności Stowarzyszeniem Gmin
i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi

partnerami. Projekt jest integralną częścią
programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. (był wówczas jedynym tego
typu programem w Polsce, która przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku
Polskiego oraz włączył się w inicjatywę
ONZ, Global Compact, którą organizatorzy
programu pomagali zainicjować w 2001 r.
w Polsce i w której program “Solidny Partner” uczestniczy od początku.
Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności,
jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego, a także wzmacnianie
zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy
partnerami społecznymi, m.in. poprzez
realizację projektów upowszechniających
dobre przykłady rzetelnej i efektywnej
współpracy.
Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej
efektywnych, niż dotąd, form współpracy
pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych
i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu
roli innowacji (będących jednym z głównych zadań długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego (www.
solidnypartner.pl).red.
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Prószyński i S-ka poleca...
Jonasz Kofta
Jej portret.
Najpiękniejsze
wiersze i piosenki

Nathalie Deruelle,
Jean-Pierre Lasota
Fale grawitacyjne.
Nowa era astrofizyki
14 września 2015 roku zaczęła się era
nowej astronomii, która przez najbliższe
stulecia kształtować będzie naszą wizję
świata, opartą na obserwacji nie światła,
lecz fal grawitacyjnych emitowanych przez
ruchy i drgania ciał niebieskich. Od tego
czasu zarejestrowaliśmy nie tylko fale grawitacyjne, emitowane wskutek łączenia się
czarnych dziur, ale również gwiazd neutronowych. Nasza wiedza rozwija się w tem-

pie wprost fenomenalnym!
Nathalie Deruelle i Jean-Pierre Lasota, fizycy zaangażowani w badania fal
grawitacyjnych, opowiadają w swojej książce zarówno o historii, jak i o najnowszych obserwacjach i wynikach. Zadają pytanie, jak zadziwiające niespodzianki
przyniesie nam jeszcze astronomia fal grawitacyjnych i jak bardzo odmieni nasz
obecny obraz Wszechświata.

Craig Russell
Czynnik diabła
Praga, rok 1935. Młody
psychiatra Viktor Kosárek,
były student Carla Gustava
Junga, przybywa do otoczonego mroczną sławą
zakładu dla obłąkanych
Hrad Orlu. Wyposażona
w nowoczesny sprzęt placówka znajduje się w zamku
przez wieki obrosłym ponurymi legendami. Zamknięto
tam sześcioro najokrutniejszych morderców w kraju:
Drwala, Klauna, Kolekcjonera Szkła, Wegetariankę,
Sk iomantę i Demona.
Kosárek zamierza wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki, aby wyizolować u nich archetypiczny składnik osobowości odpowiedzialny za czynienie zła – tak zwany czynnik diabła. Gdy tylko zaczyna odkrywać ich zdumiewające tajemnice,
natrafia na łączący całą szóstkę zatrważający wspólny element.
W tym samym czasie mieszkańców Pragi ogarnia przerażenie – w jej ciemnych zaułkach grasuje bowiem nieuchwytny
morderca. Policyjny śledczy Lukáš Smolák, desperacko usiłujący złapać sprawcę, przez gazety nazwanego Skórzanym Fartuchem, zauważa podobieństwo między nim a działającym
przed półwieczem w Londynie Kubą Rozpruwaczem. Smolák zwraca się po pomoc do lekarzy w Hradzie Orlu, mających
doświadczenie z psychotycznymi kryminalnymi umysłami.
Zachodzi obawa, że Skórzany Fartuch może mieć jakieś związek z szóstką zamkniętych w zakładzie pacjentów.
Zanurzona w międzywojennej rzeczywistości Europy Środkowej i osadzona w cieniu gęstniejącego za czeską granicą
nazistowskiego mroku stylowo napisana, doskonale skonstruowana, bogato zobrazowana powieść jest wspaniałą rozrywką.
Nie sposób się od niej oderwać.

Wybór najpopularniejszych i najpiękniejszych wierszy oraz piosenek Jonasza
Kofty.
Kofta był jednym z największych – obok Agnieszki Osieckiej,
Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory – poetów polskiej piosenki. Niemal każdy jego
wiersz mógł stać się od razu radiowym szlagierem – do
najbardziej znanych należą choćby: “Jej portret”, “Śpiewać
każdy może”, “Pamiętajcie o ogrodach”, “Wakacje z blondynką”, “Samba przed rozstaniem”.... Sam Jeremi Przybora
uważał, że dzięki takim autorom jak Jonasz Kofta powojenna Polska stała się “imperium piosenki na najwyższym
poziomie”.
Pisał tak, żeby było jak najprościej, najbardziej esencjonalnie bez żadnych zbędnych słów, bez żadnych ozdobników, bez żadnej barokowości a jednocześnie z maksymalną
zawartością znaczenia.
Piotr Kofta

Henryk Jerzy Chmielewski
Tytus, Romek i A’Tomek na jedwabnym szlaku
z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani
Pierwotnie album miał przedstawiać najazd hord mongolskich na Polskę z wielką bitwą wojsk pod dowództwem Henryka II Pobożnego pod
Legnicą (1241 rok) na zakończenie. Ale kiedy Papcio szukał materiałów
historycznych do scenariusza, zorientował się, że na większości ilustracji
musiałby pokazać sceny walk i rzezie wojowników, a rysunki przesycone
byłyby krwią rannych i zabitych. Nie podjął się rysowania takich obrazów, nie chciał też malować wesołego Tytusa na tle krwawych i okrutnych
scen. Dlatego zastąpił wojenny scenariusz kupiecką wędrówkę chłopców
JEDWABNYM SZLAKIEM.
Są tu też barbarzyńscy Tatarzy i Mongołowie, jest dużo historii, ale nie
ma krwawych scen. Jak zwykle u Papcia, nie zabrakło sytuacji niemożliwych. Ale cóż licentia poetica.
NIEPRAWDZIWE, ALE ŚMIESZNE!
Papcio ukończył album prawie równo z dniem swoich urodzin. Skończył 96 lat! Straszy nas, że szykuje się do zakończenia przygód Tytusa. Nam
nie chce się wierzyć, żeby Tytus mógł zostać nieuczłowieczony.
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Nowe
kompetencje
dla studentów
Politechnika Poznańska zyskała możliwość podniesienia kompetencji studentów w zakresie najnowszych technologii ICT, a to za sprawą długoletniej
współpracy z firmą Huawei – organizatorem I edycji konkursu ICT Competition.

Konkurs ten może pomóc studentom
w szybkim dostosowaniu się do wymagań
branży poprzez opanowanie najnowszych
technologii ICT. Jego celem jest nie tylko
rozwijanie talentu studentów w branży ICT
i przygotowanie ich pod kątem podjęcia
pracy zawodowej, ale także wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnych z globalnymi standardami.
Misją Huawei jest budowanie społeczeństwa cyfrowego przy wykorzystaniu sprzętów oraz know how jakie ta firma posiada,
będąc jedną z czołowych firm branży ICT
o globalnym zasięgu. Środowisko studenckie jest ściśle powiązane z naszą misją. To
w studentach widzimy potencjał nie tylko
w kreowaniu, ale również współbudowaniu zarówno cyfrowego społeczeństwa jak
i gospodarki państw, w których jesteśmy
obecni. – mówi Szczepan Pajor, Business
Development Director Huawei Polska –
Politechnika Poznańska, jako nasz wieloletni partner, otrzymała jako pierwsza możliwość realizacji konkursu ICT Competition.
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Przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem
zainteresowania studentów.
Młodzi naukowcy zgodnie z założeniem konkursu na początku samodzielnie online zapoznawali się z najnowszymi
rozwiązaniami z zakresu Routing & Switching, a następnie – po dopełnieniu formalności i zdaniu dodatkowych testów – podchodzili do
egzaminu finałowego. Uroczysta
gala, która odbyła się pod koniec
września, była okazją do podsumowania pierwszej edycji konkursu, a także do poznania nagrodzonych laureatów. Najlepsi
z nich otrzymali od organizatora
nagrody rzeczowe.
Jako szkoła wyższa mamy świadomość, że tylko dzięki współpracy
z przemysłem jesteśmy w stanie
być nie tylko konkurencyjni, ale
przede wszystkim dać naszym
studentom wiedzę praktyczną,
która jest nieoceniona w poszukiwaniu pracy. Konkursy takie jak
ICT Competition pokazują mi, że
coraz więcej studentów rozumie prawa
rynku pracy i ma świadomość konieczności
uzupełniania wiedzy, którą gwarantujemy
im w ramach zatwierdzonego programu

HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem
firmy jest zapewnienie wysokiej jakości
łączności dla użytkowników na całym
świecie. W tym celu firma wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez prowadzenie z nim dialogu
oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami branży. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój oraz strategii zorientowanej na klienta, a także
otwartemu partnerstwu, tworzy
zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne typu end-to-end, umożliwiając klientom przewagę konkurencyjną
w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, sieciowej oraz cloud computingu. Ponad sto osiemdziesiąt tysięcy
pracowników Huawei jest zaangażowanych w tworzenie nowatorskich
rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw oraz użytkowników, które są wykorzystywane
w ponad stu siedemdziesięciu krajach,
docierając tym samym do jednej trzeciej populacji świata. Marka Huawei
została założona w 1987 roku i w całości jest własnością pracowników.
studiów. – powiedział prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz, Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej – Budujący dla mnie
jest fakt, że pierwsza edycja konkursu została
przeprowadzona na naszej Uczelni oraz, że
jako zupełnie nowa inicjatywa, spotkała się
z takim odzewem ze strony studentów.
ICT Competition realizowany jest przez
firmę Huawei na całym świecie. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła czterdzieści
tysięcy uczestników z ponad ośmiuset uniwersytetów i szkół wyższych w trzydziestu
dwóch krajach.
red.

Światowa premiera Ery Jazzu

Stanley
Jordan
w „Poznań
Jazz Project”
Amerykański wirtuoz Stanley Jordan
jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej wyróżniających się gitarzystów
jazzowych – rekomenduje Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu. Artysta perfekcyjnie opanował technikę gry tappingowej,
w której muzyk o niebywałej zręczności
i posiadający olśniewające umiejętności
bawi się brzmieniem oraz nastrojem. I jest
tak zarówno, gdy eksploruje feerią pomysłów w solowych prezentacjach, jak i gdy
zaprasza do udziału w swoim muzycznym misterium innych instrumentalistów.
Ale także i wtedy – jak w Poznań Jazz Project – gdy staje się solistą jazzowej orkiestry. Stanley Jordan po raz pierwszy zagra
wraz z orkiestrą, wydarzenie będzie rejestrowane i ukaże się na płycie.
Stanley Jordan cieszy się ogromnym
uznaniem i sporą popularnością. Konsekwentnie ukazuje swą muzyczną osobowość, pełną otwartości na każdą ze stylistyk, niezwykłą artystyczną wyobraźnię,
kreatywną wszechstronność i niekwestionowany indywidualizm. Czy to ogrywając klasyczne arcydzieła W. A. Mozarta,
czy poszukując nowych skojarzeń poprzez
pop-rockowe hity, jazzowe standardy
i ultranowoczesne pomysły improwizacyjne. Wybitny amerykański gitarzysta
zaprosił do współpracy m.in. Poznań Jazz
Philharmonic Orchestra – jedną z najważniejszych, polskich orkiestr jazzowych.
W projektach realizowanych wcześniej
przez Poznań Jazz Philharmonic Orchestra
są koncerty z legendarnym skrzypkiem

Jean-Luc Ponty’m, Leszkiem Możdżerem,
Rosalie i Dagadaną. Tym razem będzie
to jedyny i niepowtarzalny koncert wraz
z wybitnym, amerykańskim solistą, dla
którego przygotowano m.in. orkiestrowe
aranżacje jego wielkich przebojów i jak
zawsze zabierze słuchaczy w przepiękną,
muzyczną podróż.
Pochodzi z Chicago. Przełomem okazał
się udział w Reno Jazz Festival, gdzie zdobył główną nagrodę i zagrał wraz z orkiestrą Quincy Jonesa. Jego muzyczny entuzjazm oraz talent zyskały uznanie wśród
wybitnych muzyków jazzowych i pojawił
się w zespołach gigantów jazzu Dizzy’ego
Gillespiego i Benny’ego Cartera. Debiutanckim albumem Touch Sensitive – nagranym dla prestiżowej Blue Note Records –
gitarzysta dołączył do amerykańskiej elity
jazzu i zagrał wraz z Al Di Meolą, Peterem
Erskine, Charnettem Moffetem i Omarem
Hakimem. Obok klasycznych standardów
znalazły się także Eleanor Rigby Beatlesów, Angel J. Hendrixa oraz słynny Freddie
Freeloander Milesa Davisa. Album Magic
Touch wyniósł go na szczyt popularności
i spowodował, że zyskał rozgłos jako nowy
mistrz gitary elektrycznej, a płyta przez prawie rok była na pierwszym miejscu magazynu „Billboard”.
Rozległa dyskografia Stanley’a Jordana
ukazuje niezwykle szerokie spektrum jego
muzycznych zainteresowań oraz inspiracji. Obok standardów, przebojów muzyki
rozrywkowej, rocka i bluesa, pojawiają
się brawurowe interpretacje wybitnych

kompozycji muzyki klasycznej. W latach
80-tych koncertował i nagrywał z Artem
Blakey’em, Stanley’em Clarke’m, Michałem
Urbaniakiem, z legendarnym gitarzystą
Les Paulem, zrealizował wiele pomysłów
wraz z zespołem kontrabasisty Charnetta
Moffetta, wydał album Dreams of Peace
gościnnym udziałem m.in. Randy Breckera, Dave’a Liebmana, Danny’ego Gottlieba. Album Friends Stanley Jordan zrealizował z udziałem takich muzyków, jak
Bucky Pizzarelli, Mike Stern, Russell Malone,
Charlie Hunter, Regina Carter, Kenny Garrett, Nicholas Payton, Christian McBride.
Album nominowano do nagrody NAACP
Image Awards (National Association for the
Advancement of Colored People) w kategorii Outstanding Jazz Album, a Stanley
Jordan był czterokrotnie nominowany do
nagrody Grammy Awards.

ERA JAZZU : STANLEY JORDAN & Poznań Jazz Project
9 .11. 2019, godz.19.00 – Aula UAM – Poznań
Bilety (100 – 150): Bilety24,Ticketmaster, CIK, EMPiK
Więcej: www.jazz.pl
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Przyszłość widzę wspaniałą
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Z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Wojciechem Horą
rozmawia Mariola Zdancewicz
Co to znaczy mieć historię?
o wyjątkowości, czyli wspomnianym
To znaczy mieć budowany z mozo- fenomenie tej uczelni, jest fakt, że jej
łem bagaż tradycji – czasem pozy- twórcy i wszyscy ich następcy potrafili
tywny, czasem negatywny. Oznacza to i potrafią konstruować bardzo mądry
także bazę doświadczenia, bazę kom- balans pomiędzy pomysłem a tworzepetencji i zespół ludzki, który stanowi niem. Jesteśmy jedyną w Polsce uczelo wartości każdego przedsięwzięcia. nią, gdzie przykłada się wagę do myśli,
Im ten zespół jest większy, bardziej sfery humanistycznej sztuki. I to nas
zróżnicowany pod względem sposo- wyróżnia. Ważne jest też to, że w tej
bów myślenia i postaw, tym historia ciągłości historycznej kadra zawsze
i tradycja są bogatsze. Ogólnie rzecz była, mówiąc potocznie, „z najwyższej
biorąc, to historia jest istotą naszej półki”. To artyści i pedagodzy o szerouczelni, to jest wielka, tworząca ją kich horyzontach intelektualnych i barwartość.
dzo dobrym wykształceniu. Wydaje mi
Czym lub kim zasłynął Uniwersytet się, że to takie kamienie milowe, które
Artystyczny w minionym stuleciu?
okazały się kluczowe dla charakteru,
Uniwersytet Artystyczny jest istoty i tradycji uczelni. Trudno wymieswego rodzaju fenomenem na mapie niać konkretne nazwiska osób szczeszkolnictwa artystycznego, i to nie gólnie zasłużonych, bo lista byłaby
tylko polskiego, ale i europejskiego. bardzo długa. Wielkich i znaczących
Patrząc w skali naszego kraju, jest postaci było mnóstwo, zaczynając od
to pierwsza uczelnia artystyczna Marcina Rożka czy Jana Wronieckiego,
powołana przez rzeczywiście funk- którzy stworzyli uczelnię. W powojencjonujące polskie państwo. Mieliśmy nej historii szkoły takich znamienitych
obchody 200-lecia Akademii Krakow- osób było także wiele. Jeśli zacznę
skiej czy jubileusz Akademii Warszaw- wymieniać nazwiska, to – siłą rzeczy
skiej, ale trzeba pamiętać, że te uczel- i absolutnie niezamierzenie – utwonie powstały pod rządami zaborców, rzę ranking, a nie o to chodzi. Uczelnia
w komfortowych warunkach funkcjo- może poszczycić się wybitnymi artynowania. Ich siła i znaczenie są oczy- stami i pedagogami. Niektórzy z nich
wiście ważne, lecz mieszczą się w innej z różnych powodów nie osiągnęli firkategorii niż nasza szkoła. Uczelnia mamentu sławy, co nie oznacza, że nie
poznańska powstała na tradycji wol- stanowili dla szkoły kardynalnej wartonościowej zaszczepionej przez Igna- ści. Mogę jednak wspomnieć o jednym
cego Jana Paderewskiego, za którego nazwisku, myślę o Magdalenie Abakaprzyczyną powołano naszą uczel- nowicz – największej gwieździe polnię i Akademię Muzyczną. Nieza- skiej sztuki współczesnej, powojennej
przeczalną zasługą Paderewskiego – znanej na całym świecie. Była naszym
było to, że uświadomił on społecz- profesorem przez ponad 20 lat i w sponości regionu, a także ośrodkom rzą- sób znaczący wpłynęła na myślenie
dowym – bo to ministerstwo dało nie tylko pokoleń twórców-absolwennam dokument potwierdzający bycie tów, ale i pedagogów.
uczelnią – że kultura jest bazą pań- Jak widzi Pan przyszłość uczelni
stwowości i że dzięki niej przetrwali- artystycznych?
Widzę ją wspaniałą. Żyjemy
śmy czas zaborów. Drugim, nie mniej
istotnym elementem świadczącym w czasach szalonych. Podejrzewam,

że każde pokolenie może o swoim
czasie tak mówić. Z całą pewnością
jednak nasza epoka to okres przeobrażeń, informatyzacji, transformacji, globalizacji z jednej strony, a odwrotem
kulturowym – który zaczyna stawiać
na lokalność – z drugiej. Wszystko to
są obszary, które nadają się do poszukiwań i badań przez sztukę i przez
twórców, którzy przekazują myśl
w mediach, co daje siłę do zmagania
się z przeciwnościami. Humanizowanie społeczeństwa przy takiej specjalizacji świata jest chyba jedną z głównych platform tego, że wciąż możemy
się nazywać ludźmi.
Planował Pan głębokie reformy na
uczelni. Czy się udały?
Generalnie tak, w wielu obszarach,
a w wielu jesteśmy w trakcie ich realizacji. Są też procesy, które wymagają
więcej czasu, ale żaden punkt z listy
zaplanowanych, które sformułowaliśmy na początku kadencji, nie został
na marginesie. Nie ma też takich,
które byśmy zaniechali. Idea przekazania uczelni młodemu pokoleniu
artystów jest mocno zaawansowana
i widać tego efekty. Otworzyliśmy
się na społeczność miasta i regionu.
Także współpraca zagraniczna intensywnie się rozwija. Efektem tego, że
w szkole dobrze się dzieje, jest radykalny przyrost chętnych do studiowania u nas: w 3 lata – 450 osób. Żadna
uczelnia artystyczna takiego przyrostu nie odnotowała. Nie jest to efekt
jednorazowych, incydentalnych posunięć, lecz ogólnostrukturalnych zmian,
jakie u nas zaszły. Uczelniano-miejskie
galerie, które uruchomiliśmy zaraz na
początku kadencji, świetnie funkcjonują. Liczba wydarzeń, które są ofertą
na kulturowej mapie miasta, wzrosła
trzycyfrowo. Nigdy w historii szkoły
nie działo się tyle rzeczy, będących

Józef Kaliszan Totem II
Andrzej Pukacki Żółta
propozycją dla mieszkańców miasta,
regionu, zagranicy, ale i dla naszych studentów, i pracowników. Udały się też
wewnętrzne reformy; uporządkowanie
budżetu i gospodarki uczelni przyniosło
niebywałe efekty, nie ma już finansowego
zagrożenia bytu szkoły. Możemy śmiało
myśleć o inwestycjach i rozszerzaniu możliwości, bazy lokalowej i warsztatowej. To
są oczywiście służebne funkcje, bo nadrzędną stanowi troska o dobrostan sztuki.
Są one jednak niezwykle ważne, bo tworzą platformę, dzięki której ta sztuka rozwija się w miarę komfortowych warunkach
i spokoju.
Wspomniał Pan o koncepcji otwarcia
uczelni na zewnątrz, wyjściu poza mury.
Czy Galerie UAP i Poznań Art Week są
właśnie takimi projektami?
Działamy w mieście w ramach naszych
sześciu galerii, które są oszyldowane
logiem uczelni. Wśród nich jest galeria
studencka, niezwykle ważna, bo unikalna,
w której młodzi ludzie – nasi studenci –
konstruują program i wystawiają ciekawe
prace z różnych obszarów sztuki. Jest to
dla nich zarówno miejsce promocji, budowania doświadczenia, ale i ekspresji artystycznej. Pozostałe galerie służą naszym
pracownikom, zapraszanym instytucjom,
gościom. Są przestrzenią do dyskusji,
do widzenia siebie w kontekście innych
i – co najważniejsze – komunikacji ze
społecznością miasta. Ponadto współpracujemy z innymi uczelniami w Poznaniu,
na przykład wspólnie z Uniwersytetem
Ekonomicznym organizujemy konkursy

i wystawy plakatów, a wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym ekspozycje w ich
galerii. Prowadzimy warsztaty projektowo-artystyczne współorganizowane
z Wydziałem Leśnym. Podobne działania
mają miejsce na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, gdzie jest kilka galerii, szczególnie w kampusie Morasko, na Wydziale
Chemii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a także Nauk Społecznych. Kooperujemy również z Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego,
Politechniką, mógłbym wymieniać długo...
Mają tam miejsce przeróżne wystawy,
które cieszą się powodzeniem. Poznanie się, dyskusje i współpraca ze środowiskiem naukowym – wszystko to jest
ważne, a my mamy narzędzia, materiały
i możliwości. To jest oczywiście proces, ale
szybko postępujący.
Czy powstało planowane przez Pana
konsorcjum wszystkich polskich uczelni
artystycznych?
To jest idea, która podlega cały czas
procesowi tworzenia, ale nie czekając na
żadne formalne ustalenia, podejmujemy
współpracę. Fakt, że kooperacja między
uczelniami się rozwija na tak wielu płaszczyznach, a dzięki temu również angażuje
przemysł i różne ośrodki gospodarcze, jest
już swego rodzaju argumentem przy rozmowach z decydenckimi gremiami. Oczywiście powołanie takiego ciała może wiele
ułatwić, ale przykładam większą wagę do
realnej aktywności i budowania małymi
krokami działań, które przekładają się na

Izebella Gustowska Poza sobą III

realne zyski dla pojedynczych jednostek
i zespołów uczelni. To jest podstawa.
Jubileuszowa wystawa w Muzeum Narodowym to hołd, przypomnienie dawnych pedagogów i ich twórczości?
Można tak powiedzieć, ale też jest to
swego rodzaju signum tego, jaką drogę
szkoła przebyła przez fragment swojej
historii – widziany oczywiście oczami kuratorów. Aktywności uczelni przez te wszystkie lata nie da się zawrzeć ani w jednej,
ani nawet w pięciu wystawach. Te postaci,
które przytaczamy jako autorów dzieł na
wystawie, są znaczącymi figurami dla istnienia uczelni, odcisnęły duże piętno na
kształcie, charakterze i istocie kształcenia.
Kłaniamy się im, jak i wszystkim, którzy tę
szkołę tworzyli.
Sto lat wolności to także sto lat polskiego designu. Jakie ma Pan na ten
temat refleksje jako projektant mebli
i przedmiotów użytkowych?
Jestem szczęśliwy, że polski design
przeżywa obecnie renesans, cieszy się
szacunkiem, realizuje fenomenalne projekty. Poznań, jako stolica polskiej myśli
meblarskiej i projektowania, ciągle ma
siłę w tym zakresie. Poznańscy projektanci,
ergo związani z naszą uczelnią od początku
jej powstania, byli znaczącymi twórcami
w tym obszarze. Dzisiejsza bliska relacja ze
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Przyszłość widzę wspaniałą

Leszek Knaflewski, Full Screen, 2011,
instalacja, fot. Daniel Koniusz
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światem, z uczelniami z Europy i spoza niej,
pokazuje, że jesteśmy nie tylko docenieni,
ale również uszanowani jako współpartnerzy, a nasze projekty, powstałe na uczelni
niczym nie odstają od światowego wzorca.
Niezwykle satysfakcjonująca była także
nagroda za najlepszy dyplom projektowy
za ubiegły rok, którą otrzymał nasz absolwent. Był to konkurs dla wszystkich uczelni
artystycznych i projektowych, które mierzą się w nim co roku. To, że nasz dyplom
uzyskał pierwszą nagrodę, wydaje mi się
być przekonującym znakiem, iż dobrze
się dzieje w tym obszarze. Ważne jest też
to, że wszystkie dyscypliny – a kształcimy
praktycznie w każdej dziedzinie sztuk
wizualnych – współpracują ze sobą, napędzają się wzajemnie. Wcześniej pytała Pani
o sukcesy, o to, co się udało zrobić – dla
mnie istotne jest to, że zaczęła się konstruować kooperacja między wydziałami.
Graficy z animacją, rzeźbiarze z projektantami w wielu obszarach,
a także studenci i młodzi
pracownicy zaczynają
uczestniczyć we wspólnych projektach, bo to
otwiera nowe perspektywy i zawsze budowało
siłę naszej szkoły. Wierzę,
że takie zintensyfikowanie współpracy przyniesie nam w krótkim czasie
bardzo wymierne efekty.
Czy można pozostać
artystą, będąc pracownikiem uczelni?
Nawet trzeba!
Nie wyobrażam sobie,
żeby można było bez
tego rozmawiać ze
studentami o tworzeniu… Mamy wiedzę
i doświadczenie, których nie można zostawić
Piotr Potworowski
Stojący

na boku. Oczywiście istnieją
wartości stałe, fundamentalne,
uniwersalne, nieginące w czasie, które każdy twórca może
przekazywać. Ale musi pojawić się konfrontacja doświadczenia, aktywności artystycznej czy projektowej z umysłem
i pomysłami młodego studenta, który wszystko krytycznie weryfikuje.
Czym jest bionika w kontekście nauk artystycznych?
Bionika jest projektowaniem bazującym na inspiracji naturą. Obszar ten staje
się obecnie bardzo modny
poprzez biodesign, ecodesign
i tak dalej. Nazwy wymyśla się
przeróżne. Cieszy mnie i bawi
modny w ostatnich latach termin design thinking, który niby
przyszedł z Ameryki i staje się
popularnym narzędziem projektowym. A tak naprawdę
Obiekty Gabrieli Kapeli-Rzyskiej i Wacława Twarowskiego
bionika, która ma ponad 50 lat,
na Wystawie pedagogów z okazji 50-lecia PWSSP
a wymyślił ją prof. Włodzimierz
Dreszer, to design thinking
w czystej postaci. Najpierw określa skąd, Myślimy o tym – i o tym mówi się od 25
po co i dlaczego, aby w niezwykle racjo- lat – że musimy być świadomi tego, jak
nalny sposób, czerpiąc z różnych rodza- skończy nasz projekt… czy jako śmieć, czy
jów aktywności naukowej, intelektualnej, w jakiś sposób możemy go przekonwertoz różnych dziedzin wiedzy, próbować kon- wać w nową wartość. Dzisiaj na ten temat
struować nowe wartości dla lepszej reali- powstaje cała filozofia, tylko że to wszystko
zacji funkcji, dla bardziej optymalnego już dawno przerobiliśmy i dawno to zostało
procesu produkcji, żeby to, co projektu- nazwane – o tym profesorowie mówili nam
jemy, było przyjazne i naturze, i człowie- 20-30 lat temu. W tej chwili nadaje się tylko
kowi. Kreujemy życie po życiu przedmiotu. nowe nazwy. Może to dobrze, że filozofia
mówi o tym nowymi
słowami i że wraca
się do tego w sposób
intensywny, bo to
tylko potwierdza fakt,
że w naszej szkole już
dawno było niezwykle postępowo.
Proszę się przedstawić.
Rektor Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, a jednocześnie profesor, kierownik, pracownik
II Pracowni Bioniki
w projektowaniu na
Wydziale Architektury i Wzornictwa.
W miarę możliwości
aktywny twórca.

Wacław Twarowski
Siedząca I

Uroczysta
inauguracja na PP
W dniu 2 października 2019 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej
przy pełnej Auli odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020.
Na ceremonię przybyli znakomici goście, wśród nich minister
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wspólnie
odśpiewany hymn rozpoczął uroczystość. Następnie głos zabrał
rektor prof. Tomasz Łodygowski,
który odwoływał się do minionego roku akademickiego, naznaczonego ważnym, bo zdarzającym się raz na sto lat, jubileuszem
z jednej strony oraz wyzwaniami
związanymi z wprowadzeniem
w życie nowej ustawy

Kierunki studiów
z największą liczbą kandydatów:
Kierunek
Mechatronika
Sztuczna inteligencja (Artificial
Intelligence)
Inżynieria farmaceutyczna
Logistyka
Inżynieria zarządzania

z drugiej. Rektor przybliżył też plany na
kolejne lata, wśród których są m.in. przenosiny wydziałów architektury i inżynierii
zarządzania na teren kampusu Warta. Głos

Liczba
kandydatów
na miejsce
16,88
14,53
14,37
11,08
10,77

zabrała także pani minister przyznając, że Politechnika zajmuje się tematami kluczowymi dla rozwoju polskiej
gospodarki. Zostały także odczytane
listy od prezydenta Andrzeja Dudy
i premiera Mateusza Morawieckiego.
Gościnny wykład inauguracyjny
wygłosił językoznawca prof. dr hab.
Jerzy Bralczyk. W wystąpieniu zatytułowanym „Miejsce czasu w języku”
z wielkim kunsztem i swadą nawiązał do kończącego się właśnie roku
jubileuszowego i setnych urodzin
uczelni.
Zgodnie z wielowiekową tradycją
w akcie immatrykulacji pierwszoroczni
złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do
grona braci studenckiej, nastąpiła także
reimmatrykulacja rocznika 1969, czyli

a b s o l we n t ó w,
k tó r z y roz p o cz ynali studia
dokładnie pięćdziesiąt lat temu.
Wśród gromkich
braw wręczono
liczne nagrody
i wyróżnienia.
Uczelniane święto zamknęło wspólne
Gaudeamus symbolicznie kończące
obchody Jubileuszu 100-lecia Wyższego
Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu.
REKRUTACJA 2019/2020 – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej
odbywa się centralnie. Kandydaci przyjmowani są na studia w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie świadectw dojrzałości
oraz egzaminu z rysunku (dotyczy tylko kierunku architektura). Na studia na Politechnikę Poznańską aplikowało 6065 kandydatów, którzy w pierwszej turze rekrutacji
wybrali 22205 kierunków studiów. Oznacza
to, że kandydaci wybierali średnio 3,7 preferencji. Limit miejsc wynosił 4038, co biorąc
pod uwagę wszystkie wybrane preferencje
stanowi 5,5 kandydata na miejsce. Rekrutacja odbywała się na 35 kierunków studiów
(w tym 7 w języku angielskim).
red.
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Muzeum Instrumentów Muzycznych

Nowe Brzmienie

Muzeum Instrumentów Muzycznych,
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu,
po trwającym kilka lat remoncie zostało
otwarte dla zwiedzających. To jedyna
w Polsce taka placówka. Mieści się w trzech
kamienicach na poznańskim Starym Rynku.
Kolekcja licząca dwa i pół tysiąca zabytków
z różnych epok i wszystkich kontynentów
zgromadzona jest w czterech działach:
Europejskich instrumentach profesjonalnych, Europejskich instrumentach ludowych, Instrumentach pozaeuropejskich
oraz Muzykaliach.
Twórcą Muzeum był Zdzisław Szulc
– kupiec, tenisista, kolekcjoner, uczestnik
powstania wielkopolskiego – który na
przełomie lat 1945/46 przekazał osiemdziesiąt obiektów Muzeum Wielkopolskiemu. Zainicjował on nowy rozdział
w dziejach polskiej kultury muzycznej,
czego wyznacznikami są m.in.: najstarsza tradycja Koncertów Sylwestrowych
w Polsce (od 1949 r.), stała ekspozycja na
Starym Rynku w Poznaniu (1952 r.), opisanie dziejów polskich skrzypiec (wystawa
Skrzypce w Polsce – 1952 r. i Słownik lutników polskich – 1954 r.), współudział
w powołaniu Stowarzyszenia Polskich
Artystów Lutników w Warszawie (1954
r.) czy w przygotowaniu pierwszego na
świecie Międzynarodowego Konkursu
Lutniczego im. H. Wieniawskiego (od
roku 1957).
Następca Zdzisława Szulca to Włodzimierz Kamiński (kustosz w latach 195991) – prezes Związku Polskich Artystów
Lutników, długoletni juror konkursów
lutniczych i skrzypcowych im. H. Wieniawskiego, budowniczy viola da gamba
i skrzypiec – umocnił i rozwinął zakres
działań Muzeum Instrumentów, przyczyniając się także do powstania szkolnictwa
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Koncepcja i scenariusz:
Patryk Frankowski,
Joanna Lewandowska
przy współudziale
Katarzyny Jaśkowiak,
Olgi Olejniczak
i Janusza Jaskulskiego

lutniczego w Polsce. Obecnie reprezentują je Poznańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna i Akademia Muzyczna.
Jako pionier organizował w sposób
nowoczesny podległą sobie placówkę,
która nieustannie wzbogacała zbiory
o cenne eksponaty oraz powiększała
powierzchnię wystawienniczą i magazynową. W ten sposób Muzeum dołączyło

wykorzystano m.in. instrumenty z kolekcji muzealnej, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z inicjatywy kustosza
Podbielskiego Muzeum było również
współorganizatorem pięciu edycji Międzynarodowych Festiwali Celtyckich.
Najnowsza wystawa prezentuje pięćset wybranych najwybitniejszych obiektów. Na gości muzeum czeka nowa aran-

do grona znaczących tego rodzaju obiektów w Europie.
Dzięki działalności Jacka Podbielskiego, kolejnego kustosza w latach
1991-97, Muzeum zaczęło funkcjonować
w muzycznej panoramie Poznania także
jako popularyzator muzyki dawnej. Cykle
koncertów oraz nowatorskie rejestracje
dźwiękowe z udziałem czołowych wykonawców muzyki barokowej, w których

żacja ekspozycji, której dodatkowy walor
stanowi możliwość wysłuchania prezentowanych instrumentów. Dostępne będą też
tablety z przewodnikiem multimedialnym,
w którym kuratorzy Muzeum przygotowali
ścieżki zwiedzania połączone z prezentacją
dźwiękową poszczególnych instrumentów
lub grup instrumentalnych. Układ i aranżacja nowej wystawy Muzeum Instrumentów Muzycznych wyrosły z idei ukazania

obiektów poprzez kontekst epoki, zespołu,
miejsca i tradycji. Zatem zwiedzając, wyruszymy również w podróż przez wieki.
Każda z szesnastu galerii odsyła widza
do obszaru lub zjawiska, które są jej przewodnim tematem.
Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez wybrane zagadnienia z historii muzyki europejskiej. Parter
obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. To świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej oraz dominującej w okresie baroku
muzyki sakralnej i wokalno-instrumentalnej. Pierwsze piętro ekspozycji ukazuje
widzowi przemijający w XVIII wieku czas

w danej obyczajowości. Przedstawia niezwykłą różnorodność
sposobów muzykowania – od
najprostszych prekolumbijskich
grzechotek i gwizdków po bardzo
złożoną dźwiękowo i strukturalnie
muzykę indyjską.
Udostępnienie Muzeum dla
publiczności wymagało wielokierunkowych przygotowań.
W 2016 r. rozpoczął się remont
budowlany. Inwestycja obejmowała: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie poddasza,
wymianę stolarki
okiennej, odnowienie elewacji oraz wymianę instalacji grzewczej. W 2016 r.
za kwotę 92 250 zł wykonano projekt budowlany
i uzyskano pozwolenie
na budowę. W 2017 r. za
kwotę 2 146 372 zł brutto
zrealizowano zaplanowane
prace. Całość odebrano
protokołem 19 grudnia
2017 r. Równolegle trwały
prace nad zaprojektowaniem, zaaranżowaniem
i urządzeniem wystawy,
której realizację w dużej części powierzono

muzyki dworskiej i następnie przenosi
zwiedzającego do sal koncertowych, prezentując słynnych wirtuozów, ich muzykę
kameralną, salonową aż wreszcie awangardową muzykę wieku XX. Drugie piętro z kolei przybliża tradycje muzyczne
różnych kultur świata. Odkrywa bogactwo form instrumentów oraz ich funkcji

Joannie Lewandowskiej – autorce wizualnej oprawy ekspozycji.
Koszty organizacji wystawy, obejmujące identyfikację wizualną, sprzęt multimedialny i oprogramowanie, nagłośnienie
i sprzęt ekspozycyjny pokryte zostały ze
środków Muzeum Narodowego w Poznaniu i wyniosły 600 786 zł.

Łączna kwota wydatków to: 2 839 408
zł, w tym z dotacji majątkowej MKiDN: 1
820 000 zł.
Właściwy klimat Muzeum tworzą
przede wszystkim obiekty. Objęto je szczególną troską i dlatego prawie wszystkie
prezentowane instrumenty zostały poddane konserwacji (czterysta dziewięćdziesiąt sześć obiektów). Prace konserwatorskie trwały niemal dwa lata. Na ekspozycję
trafiło około siedemdziesięciu pięciu instrumentów, w tym fortepiany z czasów Fryderyka Chopina (fortepian Fryderyka Buchholtza, fortepian Józefa Długosza), kolekcja

instrumentów Borysa Malkina, pianino
Heinricha Roloffa. Wśród tych instrumentów były takie, które wymagały szerokiego
zakresu prac – na przykład konserwacja fortepianu Długosza pochłonęła około półtora tysiąca godzin pracy. Zakończono także
kolejny etap konserwacji wyjątkowego
obiektu – klawesynu Burkharda Tschudiego,
zakupionego do zbiorów MNP w 2013 r.,
na którym koncertował Carl Philipp Emanuel Bach. W przypadku instrumentów
prace konserwatorskie objęły niezwykle
różnorodne materiały – surowe drewno,
powierzchnie drewna lakierowanego i politurowanego, metal, kość, tkaninę, skórę.
Oczyszczono także wszystkie eksponaty,
w wielu wypełniono ubytki formy, wykonano snycerkę, uzupełniano kolorystykę.
Konserwacja instrumentów wykonana
została w Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych przez takich mistrzów jak:
Piotr Cieślak, Mirosław Baran, Maciej Szarafiński i Tomasz Czaja, z pomocą konserwatorów z Pracowni Konserwacji Zabytków
Etnograficznych, Pracowni Konserwacji
Mebli, pod nadzorem Głównego Konserwatora MNP Agnieszki Kunickiej Goldfinger,
przy bliskiej współpracy z działem merytorycznym MIM. Pieczę nad właściwymi
warunkami ekspozycji i magazynowania
sprawuje Pracownia Profilaktyki Muzealnej.
Opracowała: Aleksandra Sobocińska

Muzeum czynne jest od 14 września od wtorku do niedzieli.
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O drodze zawodowej,
podejściu holistycznym
i kosmetologii
Z panią Anną Gogołek rozmawia Mariola Zdancewicz
Prowadzi Pani znaną w Polsce klinikę współpracy z medycyną, a nie jako osobne
doktora Sebastiana Kuczyńskiego.Pra- działanie. Nie mówię tu oczywiście o robiecuje Pani jako kosmetolog. Jak wygląda niu paznokci, henny czy depilacji woskiem,
Pani droga zawodowa?
myślę tu o pracy na urządzeniach.
Skończyłam studia pierwszego stop- Na czym polega praca kosmetologa?
nia na kierunku kosmetologia ogólna na
Dobre pytanie... Polega na tym, żeby
Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji poprawić jakość życia pacjenta poprzez
w Poznaniu i tam otrzymałam tytuł licen- dobranie odpowiednich kosmetyków
cjata, następnie z tytułem magistra ukoń- i preparatów, które polepszą jego samoczyłam kierunek menedżer produktu kosme- poczucie i nie będą szkodzić. Pomagamy
tycznego na Wydziale Towaroznawstwa osobom, które pomimo wykonywanych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ćwiczeń, wciąż mają nadmiar tkanki tłuszObecnie jestem doktorantką na studiach czowej i nie są w stanie jej zgubić bez
stacjonarnych również na Uniwersytecie doprowadzenia siebie do stanu anorekEkonomicznym w Poznaniu. Zawodowo tycznego. Naszym zadaniem jest wspietak jak Pani wspomniała zajmuję się rać takie osoby w diecie, w ćwiczeniach.
zarządzaniem kliniką doktora Sebastiana Doradzamy także, jak poprawić jakość
Kuczyńskiego, wykonuję także zabiegi skóry. Często pacjenci zgłaszają się do
z wykorzystaniem Energy Based Devices nas właśnie po to, aby przygotować ich
oraz prowadzę zajęcia ze studentami.
skórę na lato, usunąć niechciany tatuaż…
Mówi się, że kosmetologia nowoczesna i tak dalej.
jest pomostem pomiędzy kosmetologią Czy można powiedzieć, że jest to podejtradycyjną a medycyną estetyczną...
ście holistyczne?
Moim zdaniem praca kosmetologa
Koniecznie. To musi być podejście holiw medycynie estetycznej ma służyć jako styczne. Tu nie jest jak w pracy chirurga,
wsparcie dla lekarzy, nie ma ich zastę- gdzie „robi się” na przykład tylko brzuch
pować. Kosmetolodzy i kosmetyczki nie i na tym koniec. W kosmetologii i medypowinni wykonywać różnego rodzaju cynie estetycznej konieczne jest podejście
zabiegów iniekcyjnych – mówię tu całościowe w dążeniu do tego, jak coś zroo wypełniaczach, o niciach i o botoksie – bić najlepiej. Pod warunkiem oczywiście,
to powinna być strefa działania wyłącznie że pacjent czy klient ma na to środki.
lekarzy, podobnie usuwanie zmian takich Które z zabiegów kosmetologicznych są
jak brodawki i znamiona. Istnieją jed- obecnie najbardziej w modzie?
Myślę, że trzeba to podzielić na sezon
nak zabiegi, w których kosmetolog może
pomóc lekarzowi, aby zaoszczędzić jego letni i zimowy. W sezonie zimowym numerem
czas, na przykład epilacja laserowa czy kon- jeden jest epilacja laserowa, natomiast w sezoturowanie sylwetki. Nie wyobrażam sobie, nie letnim – konturowanie sylwetki ciała.
żeby dr Kuczyński, przy swoim napiętym Co robi laser frakcyjny?
Działa na zasadzie odparowywagrafiku, wykonywał zabieg kriolipolizy
polegający na redukcji tkanki tłuszczowej. nia skóry, pozostawiając jej nieuszkoDlatego musimy to rozróżnić. Praktycznie dzoną część, a prowadząc do odparowanie ma przepisów, dyrektyw czy rozpo- nia uszkodzonej. Mówiąc kolokwialnie
rządzeń dotyczących tego, co kosmeto- – tworzy dziurę, dzięki której skóra natychlog może, a czego nie. Są tylko nieusys- miast dochodzi do procesów naprawtematyzowane normy, które określają czych i poprawia się jej struktura. Bardzo
nasz zawód. Według mnie kosmetolog często wykonujemy ten zabieg. Zainterejest zawodem medycznym, ale ma pewne sowaniem cieszy się także epilacja laseograniczenia, ponieważ nie przeszliśmy rowa, jest wciąż numerem jeden nietrastudiów lekarskich, nie wiemy, jak reago- cącym na popularności. Mamy trzy lasery,
wać w niektórych sytuacjach, a kurs pierw- więc możemy przeprowadzać wiele zabieszej pomocy nie wystarcza. Zatem kosme- gów. Jeden z nich przeznaczony jest dla
tologia powinna pozostawać w ścisłej osób z ciemnymi fototypami skóry – przy
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czwartym, piątym i szóstym fototypie spokojnie możemy wykonywać bezpieczną
epilację. W tym roku panuje boom na HIFU,
czyli zogniskowane ultradźwięki – mimo
że technologia ta jest znana od lat, moda
powróciła.
Jeżeli mówimy natomiast o sezonie
przedwakacyjnym, to proponujemy kriolipolizę. Popularne jest także konturowanie
sylwetki ciała, przygotowanie jej na lato.
Obecnie wykonujemy dużo peelingów
węglowych, z których można skorzystać
przez cały rok; nadal HIFU, ale zdecydowanie mniej niż w sezonie zimowym; również
endermologię, multipolarną falę radiową
i wszystkie zabiegi na ciało.
Czy luminoterapia jest też w modzie?
Terapią fotodynamiczną zajmuje się
u nas dr hab. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, ja nie wchodziłam w kompetencje leczenia zmian światłem.
Ale da się to zrobić u Państwa?
Tak, ale u pani doktor, która wykorzystuje do tego lampę IPL, albo terapię LED.
Czy na pewno wiemy, czym jest kosmetologia?
Nie wiemy. Zgodnie z definicją pojęcia
„kosmetolog” w encyklopedii PWN – jest
ona równoznaczna z pracą dermatologa.
Jeżeli z kolei spojrzymy na Wikipedię, definicja kosmetologii pokrywa się z kompetencjami lekarza. Musimy być świadomi, że
jest to na pewno dziedzina nauk medycznych, która stale się rozwija, ma coraz więcej możliwości…
…i poszerza swoje kompetencje…
Kompetencje mamy wciąż ograniczone. Mimo tego, że tworzone są

specjalne urządzenia dla kosmetologów,
wciąż pomoc lekarza jest niezbędna, na
wypadek gdyby pojawiły się komplikacje
– wszystko jest dobrze dopóki jest dobrze.
Choć możemy pomóc na przykład przy
pielęgnacji cery trądzikowej, samego trądziku nie wyleczymy, jeśli problem tkwi
głębiej, na przykład w hormonach. Jeśli
jest to tylko nadmierny łojotok, jesteśmy
w stanie pomóc, natomiast jeśli przyczyna
tkwi głębiej – nie pomożemy, bo nie mamy
kompetencji, nie wypiszemy recepty, skierowania na badania.
Ja jako kosmetolog jestem notorycznie sprawdzana ze swojej wiedzy: z tego,
czy wiem, co się dzieje na rynku, jakie są
nowe urządzenia – muszę je wypróbowywać na sobie, żeby być bardziej wiarygodną, a przede wszystkim wiedzieć, jak
dane urządzenie działa.
Jakich technologii używa się w kosmetologii?
Mamy lasery, które działają światłem,
mamy urządzenia, które wykorzystują
ultradźwięki, IPL, używamy fal radiowych…
Tych technologii jest bardzo dużo. Istotne
jest, jaką dane urządzenie ma kombinację,
tak naprawdę nie ma ograniczeń.
Chciałam zapytać o zabiegi związane
z modelowaniem twarzy.
Ma Pani na myśli kosmetologa czy
i kosmetologa, i lekarza?
Czy to się powinno łączyć?
Nie zawsze. Wszystko jest uzależnione
od osoby i od problemu, nie możemy
generalizować, na każdego musimy spojrzeć inaczej. Nie jest powiedziane, że
dwudziestoletnia dziewczyna nie może
sobie zrobić botoksu czy wypełniacza,
a kobieta w wieku pięćdziesięciu kilku
lat nie powinna zrobić tego czy tamtego.
W przypadku modelowania twarzy należy
najpierw sprawdzić, jakie są predyspozycje; czy jest przerost jakiegoś mięśnia,
który lekarz powinien ostrzyknąć botoksem, aby zmalało napięcie; czy mamy do

czynienia z wiotkością skóry, którą powinniśmy napiąć; czy kwestia gęstości, jędrności skóry tkwi na zewnątrz czy wewnątrz...
Musimy spojrzeć na taką osobę bardzo
szeroko…
Często zdarza się tak, że dr Kuczyński
wykonuje jakiś zabieg i tego samego dnia
pani przychodzi do nas i działamy na urządzeniu, żeby wspomóc właśnie to ostrzyknięcie. Albo odwrotnie – my przeprowadzamy jakiś zabieg, a potem dr Kuczyński
ostrzykuje i wtedy możemy osiągnąć oczekiwane efekty.
Nadal Państwa pacjenci są najbardziej
zainteresowani modelowaniem twarzy?
Różnie. Naprawdę różnie. Do dr.
Kuczyńskiego można się umówić dopiero
z półrocznym wyprzedzeniem, ale najbezpieczniej jest się oddać w jego ręce bez
podania konkretnego problemu, żeby
on spojrzał i powiedział, że trzeba zrobić
to, to i to. Zazwyczaj to właśnie zalecenie
lekarza daje najbardziej naturalny efekt.
Chciałabym zapytać o kwas hialuronowy.
Co Pani o nim sądzi?
Ja nie ukrywam, że nie próbuję nawet
zwiększać swojej wiedzy na ten temat.
Wiem, co można zrobić danym kwasem,
jak on się zachowuje w skórze, natomiast
nie chciałabym się wypowiadać na temat
rzeczy, których nie robię. Ja go nie wstrzykuję, mogę go jedynie nałożyć na twarz,
ale wszyscy wiemy, że nie wchłania się
przez naskórek…
Nie wchłania się? A ja to robię od lat,
smaruję pod krem…
Bez sensu.
I sprzedają to?
Sprzedają, nawet do użycia doustnego
sprzedają, a z przewodu pokarmowego też
się nie wchłania...
Kwas hialuronowy nam się bardzo
dobrze kojarzy, bo jest niby taki naturalny,
bo mamy go w skórze. Dużo pań się boi
botoksu, a na przykład w przypadku osób
chorych na stwardnienie rozsiane nie

można podać kwasu, a botoks już można.
Wydaje mi się, że niebawem nasza wiedza
na ten temat się zwiększy.
To bardzo ciekawa rzecz, co Pani powiedziała. Bo to w świadczy o nieuczciwości firm kosmetycznych, które go sprzedają i uważają, że się świetnie wchłania.
Co pani poleca kobietom i mężczyznom
po czterdziestce?
To też jest bardzo ogólne pytanie…
Teraz ten wiek się trochę zatarł. Osoba po
czterdziestce jest osobą wciąż młodą!
Tak. I zawsze była.
Tak, ale to patrzenie się zmieniło.
Panie w wieku 50 lat są bardzo dobrze
ubrane, dobrze się odżywiają, mają fit
sylwetki. Trudno dziś powiedzieć, że po
40. roku życia musimy zrobić to, po 50. to,
a wieku 30 lat musimy zrobić to i tamto.
Więc naprawdę nie sposób jest radzić,
bo to zależy od konkretnego przypadku.
Jeżeli osoba była zawsze szczupła, to skóra
będzie mniej gęsta, jeśli osoba jest trochę
przy tuszy, to nawet na jędrność skóry nie
musimy działać, bo tkanka tłuszczowa to
wszystko wypełnia. Trudno określić, co jest
najlepsze dla takiej osoby czy dla innej.
A jak jest z mężczyznami u Państwa?
Mężczyźni są…(śmiech)
Jak przychodzę, to widzę. Ale nie jest ich
tyle samo co kobiet?
Nie w Poznaniu. Natomiast mogę taką
ciekawostkę z moich badań ujawnić, że
w innych miastach czasami jest pół na pół…
Proszę! To ciekawe. Czy chciałaby Pani
coś dodać?
Tak. Przydałoby się nam bardzo uwarunkowanie prawne…
Czy coś się robi w tym kierunku?
Były działania, ale skład Sejmu się zmienił i nie pociągnięto tego dalej. Moim zdaniem póki nie wydarzy się coś naprawdę
strasznego, rząd się nie zainteresuje.
Życzę więc szybkich i skutecznych działań w tej sprawie.

19

Las

powróci
Z nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo
Zbigniewem Błasiakiem rozmawia Wiola Ordon.
Sierpień 2017 roku nie był dla Państwa całkowicie zniszczony i obawiano się, że
okresem beztroskich wakacji. Miał wtedy powstanie tam osiedle... Odpowiedź
miejsce huragan 100-lecia. Jakie szkody leśników była jednoznaczna: z powrotem
pojawi się las. Drugą część hasła – „Sztaodnotowali pracownicy nadleśnictwa?
Niestety huragan z 11 sierpnia 2017 feta pokoleń” – dopisałem już sam, inicjuroku odcisnął swoje piętno na czerniejew- jąc akcję społecznego sadzenia lasu. Chciaskich lasach. Mimo że – szczególnie w ostat- łem w ten sposób zaprosić całe rodziny, by
nich latach – z uwagi na powtarzające się posadziły wspólnie las dla przyszłych pokosusze trudno mówić o beztroskich waka- leń. Jestem przekonany, że w ten sposób
cjach osób dbających o lasy, to skutki tego każda osoba biorąca w tym udział będzie
huraganu zmusiły leśników do pełnej mobi- się bardziej utożsamiała z leśną przyrodą
lizacji i zdwojenia wysiłków, by uratować i dbała o nią, a troska ta będzie przekazyto, co zostało po nawałnicy. Według wstęp- wana z pokolenia na pokolenie. Myślę, że
nych ocen uszkodzeniu uległo ponad tysiąc akcja się udała, bo w kolejne dwie soboty
pięćset hektarów lasu, a masa powalonych – 30 marca i 6 kwietnia tego roku – wzięło
drzew szacowana była na około dwieście w niej udział około tysiąca pięciuset osób
tysięcy metrów sześciennych. Z aktualnych i posadziliśmy ponad pięćdziesiąt tysięcy
danych – już z perspektywy wykonania drzew. A mamy dalsze plany!
prac w celu porządkowania skutków klęski Jak ocenia pan postępy w procesie przy– wynika, że powierzchnia drzewostanów wracania lasu?
uszkodzonych całkowicie przekroczyła sieWciąż jeszcze jesteśmy na początku
demset hektarów, czyli o sto hektarów wię- drogi. W roku 2018 odnowiliśmy około
cej, niż pierwotnie szacowaliśmy. A masa czterdziestu hektarów, wiosną tego roku
pozyskanego drewna sięgnęła dwustu trzy- około stu dwudziestu, a kolejne tyle planudziestu tysięcy metrów sześciennych.
jemy na jesień. Największe wyzwanie czeka
Akcję usuwania skutków nawałnicy okre- nas w przyszłym roku – posadzenie lasów
śliliście Państwo hasłem: „Las powróci. (ponad dwa miliony sadzonek) na trzystu
Sztafeta pokoleń”. Skąd pomysł na taką hektarach zniszczonych powierzchni.. To
nazwę projektu? Czy ma to oznaczać, że ogromne wyzwanie organizacyjne, gdyż
tak długo będzie trwała odnowa lasu...? typowy roczny rozmiar prac, związanych
Nie, nie chodzi o to, że odbudowa lasu z odnowieniem lasu w nadleśnictwie tej
będzie trwała całe pokolenia. Choć faktycz- wielkości, to około stu hektarów. Narasta
nie tyle czasu zajmie przywrócenie stanu niestety problem braku rąk do pracy w lesie,
sprzed klęski, w końcu generacje leśników bo to ciężkie zajęcie i w trudnych warunpracowały na stan, jaki był przed nawał- kach, które dyktuje pogoda. Dlatego każda
nicą... Uściślając jednak – „Las powróci. Szta- pomoc w realizacji tego zadania jest mile
feta pokoleń” dotyczy akcji społecznego widziana. Chęć współpracy w odnowieprzywracania lasu na zniszczone przez niu lasu na zniszczonych przez huragan
huragan powierzchnie, nie zaś całego pro- powierzchniach zgłaszają kolejne zakłady
cesu odnowienia lasu na tym terenie. Jako pracy…
leśnicy chcieliśmy zaktywizować lokalną Jakie?
Pierwszy był Volkswagen, w najbliżspołeczność, by wzięła udział w tym dziele.
Hasło powstało dwuetapowo. „Las powróci” szą sobotę pomagać będzie firma Krispol
– to odpowiedź na obawy miejscowej ludno- z Wrześni, ale nie tylko te duże zakłady,
ści dotyczące tego, co stanie się z terenami, także mniejsze śpieszą z pomocą. Są
z których uprzątnięto uszkodzone drze- to przede wszystkim przedsiębiorstwa
wostany. Idea przywracania lasu powstała z naszego regionu. Podczas ostatniej
jeszcze przed objęciem przeze mnie stano- jesiennej akcji społecznego sadzenia lasu,
wiska nadleśniczego, którym jestem zaled- niestety, pogoda nie dopisała nam tak jak
wie od roku. Kwestia zniszczeń po nawał- wiosną, więc osób było mniej, ale przybyło
nicy budziła w społeczeństwie zrozumiały dużo ludzi w kamizelkach firmy Bimex.
niepokój. Mamy we Wrześni las nazywany Zmobilizowała ona swoich pracowników,
„Małpim Gajem”, który został praktycznie którzy przyszli nawet z dziećmi pomagać.
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Był też klub siatkarski Krispol Września,
wysoko plasujący się w piłkarskich rozgrywkach. Pojawiały się także różne inne
grupy, np. strażacy. Wiosną 2020 roku planujemy kolejną edycję, bo zainteresowanie akcją zalesiania nie słabnie. Dlatego
jestem optymistą; wierzę, że się uda. Choć
nie będzie lekko, rozmiar zniszczeń, a co się
z tym wiąże i prac, jest wielki.
W gruncie rzeczy sadzenie nie jest taką
ciężką pracą: wykopuje się dołek, wkłada
sadzonkę, zasypuje, przydeptuje i idzie
się dalej... Bo Państwo nie podlewacie?
Nie, nie podlewamy. Kiedy ludzie przychodzą na akcje społeczne, to zakładamy,
że posadzą pakiet pięćdziesięciu sadzonek.
Niektórzy kończą na tej liczbie, innym –
zwłaszcza tym, którzy przychodzą z małymi
dziećmi – czasem się nie udaje. Inni przychodzą po kolejne pakiety i mówią na
przykład, że posadzili już dwieście. Osoby,
które zawodowo, usługowo sadzą u nas las,
są w stanie posadzić tysiąc drzew na parę.
I wówczas kręgosłup boli. Więc tak się tylko
wydaje, ale pozycja, w jakiej się pracuje, jest
bardzo trudna.
Czy ogólnopolskie akcje, tj. #sprzątaMY, #Zabierz5zLasu, oraz lokalne, jak
współorganizowany przez Państwo XI
Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny, spełniają swoją rolę, rodzą poczucie współodpowiedzialności za kondycję
przyrody?
Moim zdaniem są bardzo potrzebne
i cieszy mnie, że coraz częściej pojawiają
się także projekty ogólnopolskie. Po raz
pierwszy przed akcją #sprzątaMY zobaczyłem spot reklamowy w telewizji publicznej. Brakowało wcześniej przekazu, który
mógłby dotrzeć do masowego odbiorcy.
Odkąd pamiętam, leśnicy organizowali
akcje oddolnie – na poziomie nadleśnictwa
czy nawet leśnictwa – uwrażliwiając społeczności lokalne na problemy przyrody
i dbałości o środowisko. Tym bardziej teraz,
w czasach mody na „eko”, musimy uświadamiać społeczeństwo, że las może dostarczać drewna bez uszczerbku dla funkcji
społecznych i środowiskotwórczych, bo
zrównoważona gospodarka leśna godzi te
interesy. Las z wiekiem wymaga wycinki.
Z tej wycinki mamy pieniądze na to, żeby
chronić, sadzić, pielęgnować…

Jesień to w naszym
kraju czas smutnych
rocznic. 15 września
przy
pomniku
w Janowie odbyły
się obchody rocznicy
zrzutu broni i sprzętu
dla oddziałów Armii
Krajowej. Czy włączanie się władz nadleśnictw w organizację
tego typu wydarzeń
jest tendencją ogólnopolską?
Tak, pamięć o historii ma u nas szczególne miejsce zarówno w skali kraju, jak
i lokalnych rejonów. Przecież zarządzamy
1/4 terenu Polski! Więc w każdym nadleśnictwie odnaleźć możemy miejsca, w których wydarzyły się historie godne pamięci
i szacunku. Ostatnio byłem w Nadleśnictwie Oborniki, mijaliśmy jakiś drogowskaz,
przy którym nadleśniczy zapytał, czy
chcemy zobaczyć miejsce, gdzie pogrzebano tysiące Wielkopolan. Podjechaliśmy.
Były to Rożnowice – pochowano tam dwanaście tysięcy osób pomordowanych przez
hitlerowców. Miejsce okazało się bardzo
zadbane; były pomniki, kapliczka, tablice
informacyjne. Dba o nie właśnie nadleśnictwo i gmina. Niestety nie jest to nagłośnione, mimo że – jak wspominał nadleśniczy – to może być największy tego typu
cmentarz w regionie, porównywalny z miejscami mordu takimi jak Katyń czy Miednoje.
Takie właśnie miejsca spotyka się
w lasach, a czasem są to pozostałości po
obozach koncentracyjnych i podobnych
tragicznych miejscach… W naszym lesie
jest miejsce zrzutu broni i sprzętu w Janowie, także jest kapliczka i kamienny krąg
z tablicami upamiętniającymi wydarzenia
tamtych dramatycznych lat.
To bardzo ważny apekt...
…Pewnie jest coraz mniej takich miejsc,
gdzie drzewa pamiętają wojnę. Czas mija,
już prawie osiemdziesiąt lat, drzewostany
są w dużej mierze wycięte albo naturalnie
zastąpiło je młode pokolenie lasu. Brzozy,
które otaczały miejsce pamięci w Janowie,
ucierpiały w wyniku huraganu, a świerki
zjadł kornik.
Jednak będziemy znowu sadzić brzozy,
żeby było jak wówczas...
Polskie lasy zajmują około 30%
powierzchni kraju. Mocno prześcigamy
pod tym względem Irlandię i Wielką Brytanię, jednak daleko nam do plasujących
się w czołówce Finlandii i Szwecji. Czy to
dobry wynik?
Czy dobry... Powiedziałbym raczej,
że zadowalający, średnia europejska to
32-33%. Jest program zwiększania lesistości, który przewiduje, że do 2050 powinniśmy osiągnąć 33%. Choć patrząc wstecz,
lesistość Polski od 1945 roku do 2018 roku
wzrosła z 21% do 29,6%, a to bardzo dużo.
Co więcej, zasobność lasów ciągle rośnie.

Od 1967 roku, kiedy to po raz pierwszy w pełni zinwentaryzowano zasoby
drzewne, do czasów obecnych zasobność
polskich terenów zalesionych się podwoiła, więc lasów i drewna mamy coraz więcej.
Fakt, że wycinamy, wynika również z tego,
że mamy z czego ciąć. O naszym bogactwie przyrodniczym świadczy też to, że 38%
powierzchni lasów państwowych, z uwagi
na stan siedlisk czy bogactwo fauny, objętych jest obszarami Natura 2000. To właśnie
w Polsce – także na terenie Nadleśnictwa
Czerniejewo – występują takie gatunki
jak bóbr czy żuraw, uznane na zachodzie
Europy za zagrożone. U nas są wręcz pospolite. Żurawie zakładają gniazda najczęściej
na bagnach albo w lesie, w zaroślach. Na
żerowanie wychodzą na pola. Kiedy pracowałem w Poznaniu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dojeżdżałem do
pracy trasą S5 i obserwowałem żurawie.
Głównie wiosną, kiedy roślinność na polach
jest jeszcze znikoma, oraz jesienią, kiedy
zbierały się one przed odlotem. Widać było
gołym okiem, że jest ich sporo, czasem
obserwowałem jednocześnie na odcinku
kilku kilometrów nawet dwadzieścia osobników, które wychodziły na żer z lasów.
Wracając do pytania – uważam, że
nadal powinniśmy dążyć do zwiększania
lesistości. Jest w Polsce jeszcze sporo terenów, na których gospodarka rolna, mówiąc
oględnie, średnio się opłaca; odłogiem leżą
obszary, które można zalesić. Brak jest jednak uregulowań prawnych, które wspierałyby zalesianie gruntów.
Czy jest robiona taka ewidencja?
Tak. Nawet jeśli ktoś prywatnie chce
zalesiać, my robimy projekty, udostępniamy
sadzonki; nadleśnictwa doradzają właścicielom i nadzorują zalesienia ich gruntów.
Brak jest jednak – jak już wspomniałem –
uregulowań prawnych, które wspierałyby
takie działania. Myślę tu przede wszystkim
o dopłatach, które zachęciłyby osoby prywatne do sadzenia lasów na własnych działkach. Z terenu leśnego można zacząć czerpać zyski po czterdziestu latach. Dopiero
wtedy zaczyna się pozyskiwać drewno,
więc jest to długoterminowa inwestycja.
Zalesienie kosztuje i jest czasochłonne,
więc jeśli ktoś wyda na nie pieniądze, to są
one przez wiele lat zamrożone. Kiedyś były
dopłaty unijne, teraz jest z tym gorzej.
Najbardziej boli mnie to, że na każdej nieużytkowanej działce pod lasem lub

pośród lasów widzę najpierw pojawiające się
skrzynki elektryczne,
a później budujące się
domy. Nie chodzi mi
o to, że chciałbym zalesić wszystkie wolne hektary, lecz by człowiek nie
zabrał przyrodzie każdej niezapełnionej przestrzeni. W okolicach
Poznania można zaobserwować, że cała granica lasów z terenami
otwartymi jest zabudowywana! Gdzie ma
się podziać żyjąca tam zwierzyna i ptactwo?
Podobno na terenie nadleśnictwa pojawiły się wilki. Wychowani na baśniach
takich jak „Czerwony kapturek” czy obrazach Chełmońskiego mamy niemal wrodzony lęk przed tymi zwierzętami. Czy
faktycznie jest się czego bać? Czy istnieje sprawdzony test zachowań w sytuacji spotkania z wilkiem?
Wilki na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo zadomowiły się już na dobre.
Ich liczebność na początku roku szacowana była na czternaście-piętnaście sztuk.
Z informacji przekazanych przez leśniczych wynika jednak, że w bieżącym roku
przynajmniej trzy wadery wyprowadziły
młode, więc musimy się spodziewać, że
jest ich już ponad dwadzieścia. Szczegółowo zinwentaryzowane zostaną wiosną.
Czy należy się bać? Szczerze mówiąc, nie
jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na
pewno trzeba zachować ostrożność i nie
kusić losu – przecież to dzikie drapieżniki,
które bez problemu mogą zabić stukilogramowego jelenia. W sytuacji przypadkowego spotkania powinniśmy się spokojnie wycofać, choć zwykle to wilk pierwszy
się wycofa, przez nas w ogóle niezauważony. Słyszałem tylko o jednym przypadku
zaatakowania człowieka w ostatnich latach
na terenie zachodniej Polski. Rowerzystka
została ściągnięta przez zwierzę z pojazdu.
Na szczęście w tym przypadku inna osoba,
również jadąca na rowerze, była w pobliżu
i odstraszyła drapieżnika, a mogłoby się to
spotkanie skończyć tragicznie. Niestety nie
jest już tak, że wilki panicznie boją się człowieka. Zdążyły się już przystosować. Kiedyś,
na początku ich pojawienia się w Wielkopolsce, mówiło się: „Widziałem wilka, jak tylko
mnie zobaczył, to zniknął”. Teraz zdarza się,
że wataha pięciu czy sześciu wilków obchodzi ciągnik, na którym pracuje rolnik przy
lesie. Lęku przed człowiekiem, jak miało to
miejsce wcześniej, już mają mniej.
W sytuacji spotkania z wilkiem najlepiej
spokojnie się wycofać, a szczególną ostrożność zachować, kiedy są młode.
Warto także wspomnieć, że wśród
„genetycznie czystych” wilków pojawiają
się także hybrydy, mieszańce wilka z psem,
które jeszcze mniej boją się człowieka.
Trzeba więc być ostrożnym.
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Usytuowani w miejscu
nieprawdopodobnym...
Z nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko
Tomaszem Sobalakiem rozmawia Kasia Górecka

W 2017 roku obchodziliście Państwo
200-lecie funkcjonowania administracji
leśnej oraz 70-lecie Nadleśnictwa Łopuchówko. To piękne jubileusze...
Zaprosiliśmy z tej okazji bardzo
zacnych ludzi. Mieliśmy zaszczyt gościć
prymasa Polski, który podczas odprawianej
mszy św. wygłosił bardzo piękne okolicznościowe kazanie czy profesora Andrzeja
Wyrwę – dyrektora Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, który w niezwykle ciekawy sposób mówił o cysterkach. W „Rysie
historycznym” napisałem: O historii Nadleśnictwa Łopuchówko, parafrazując słowa
Papieża Jana Pawła II, można powiedzieć,
że to „tutaj”, w Owińskach, „wszystko się
zaczęło”. To przecież cysterki przybyły
w połowie XIII wieku z Trzebnicy i jako
pierwsze zaczęły gospodarować po obu
stronach rzeki Warty, na terenach, którymi dzisiaj zarządza nasze nadleśnictwo.
Jesteśmy również spadkobiercami osiągnięć wielkich naukowców (Schwappach,
von Boden, Mortzweld) wywodzących się
z ośrodka uniwersyteckiego w Eberswalde
w Niemczech. To oni zakładali młode kultury w połowie XIX wieku, z których wyrosły dorodne drzewostany. W związku z tym
na uroczystości rocznicowe zaprosiliśmy dr.
Stefana Pankę, który jest pracownikiem tej
uczelni, kontynuującym doświadczenia
swoich poprzedników na terenie naszego
nadleśnictwa.
Interesujący referat o zasłużonych
leśnikach wygłosił prof. Władysław Chałupka z Polskiej Akademii Nauk z Kórnika. O ludziach związanych z nadleśnictwem mówił również dyrektor (senior)
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu Piotr Grygier. Wykład o zwierzynie i polowaniach wygłosił prof. Robert
Kamieniarz. Tematem mojego wystąpienia
były zagrożenia i perspektywy dla Nadleśnictwa Łopuchówko. Sesję referatową
prowadził Mirosław Kwieciński. Po konferencji nastąpiło poświęcenie kapliczki św.
Huberta. Została ona ufundowana dlatego,
że w obrębie całego nadleśnictwa, czyli
ośmiuset kilometrów kwadratowych, nie
było do tej pory ani jednego miejsca, ani
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symbolu poświęconego patronowi leśników i myśliwych. Kapliczka stoi przy bramie wjazdowej do nadleśnictwa, w kępie
daglezji. Niezwykła moc, którą emanuje
ten obiekt sakralny, jest stale odczuwana. Spotkanie zakończyło się wspólną
biesiadą. Ze szczegółami zapoznać się
można w wydanej przez nas w 2017 roku,
wcześniej wspomnianej, książce o historii
nadleśnictwa.

Jesteśmy też w trakcie realizowania
publikacji o stanie badań archeologicznych na tym terenie. Zamierzamy przybliżyć historię dotyczącą wszystkich
dokonań i odkryć, z którymi w ostatnich
czasach mamy do czynienia. Położenie
nadleśnictwa przy dwóch dużych ośrodkach historycznych, jakimi były Poznań
i Gniezno, oraz przepływająca rzeka
Warta (jedyna droga, jaką można było na
te tereny przybywać) – powodowało, że
cywilizacja u nas pojawiła się nieco wcześniej niż w pozostałych nadleśnictwach. Tak
jak wspomniałem, w połowie XIII wieku

cysterki, zgodnie ze swoją regułą ora et
labora (módl się i pracuj) zaczęły karczować lasy od strony Warty i przywracać
grunty pod uprawę rolną, rozwijając w ten
sposób swoje gospodarstwo. W momencie kasaty klasztoru, w 1835 roku, cysterki
zarządzały siedemnastoma tysiącami
hektarów lasów, czyli obszarem dużego
nadleśnictwa. Do tego miały pod swoją
opieką dwadzieścia jeden wsi. Oprócz
tego jeździły po całym świecie. Dysponowały olbrzymim majątkiem, który wynikał
z ciężkiej pracy oraz wiana, wnoszonego
do klasztoru przez nowicjuszki – późniejsze zakonnice. W klasztorze w Owińskach
nigdy nie było więcej niż trzydzieści sześć
kobiet. Sam fakt, że córka, wnuczka czy
siostra znalazła się w takim klasztorze, był
pewnego rodzaju nobilitacją dla ich rodzin.
Postępująca prusyfikacja w połowie XVIII
wieku i nadawanie dóbr poklasztornych
ludziom bogatym spowodowały, że tereny,
należące wcześniej do cysterek, rząd pruski przekazał w ręce galanternika z Berlina
– Zygmunta von Treskow. Siedzibę rodową
– pałac w Owińskach – wybudował niedaleko zabudowań klasztornych. Pałac otacza ponadsiedemdziesięciohektarowy
park, który założył ten sam ogrodnik, który
urządzał Ogrody Sanssouci w Poczdamie
– Peter Joseph Lenné. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia dr Czesław
Nowaczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego
przeprowadził w parku inwentaryzację
roślin, z której wynikało, że jest tam ponad
tysiąc taksonów (niektóre rzadko występowały w Polsce).
Niedawno miałem wizytę żyjących
potomków rodziny von Treskow. Przyjechali, aby prosić o pomoc w renowacji rodzinnego cmentarza w Radojewie
(w lesie należącym do Nadleśnictwa Łopuchówko). Trwają rozmowy i przygotowania,
aby tę niewielką nekropolię, składającą się
z dwudziestu kilku grobów, przywrócić do
„dobrego stanu” i żeby przez kolejne lata
mogła spokojnie przetrwać. Niestety, wandali nie brakuje, w związku z czym zniszczenia tego cmentarza są przeogromne,
ale może uda się to naprawić. Chciałbym

drzewostany, że w roku 2017 wycięliśmy zarówno w kontekście Polski, jak i Unii
w ramach cięć sanitarnych prawie trzydzie- Europejskiej – przywiązują wystarczaści tysięcy metrów sześciennych posuszu, jącą wagę do zależności między zmiaspowodowanego przez ten grzyb. Oprócz nami klimatycznymi, ekologią a dbałotego pojawiają się oczywiście korniki, ścią o drzewa i lasy?
które zdewastowały nam prawie doszczętW pytaniu zawarte są dwa skrajnie
nie cały świerk. Rośnie on obecnie tylko różne tematy. My w swojej pracy musimy
w uprawach i plantacjach choinkowych. zapewnić ciągłość produkcji i ciągłość
Jednak najtrudniejszym gatunkiem do funkcjonowania lasu. Powierzchnia – na
zwalczania w lesie jest kornik ostrozębny. której las został wycięty, wyeksploatoWidzimy jedynie efekty jego żerowania; wany, a drewno sprzedane – wymaga, aby
nie wiemy, czy zasiedlił już jakieś drzewo. część zysków z tytułu sprzedaży pozyskaNie znamy na tyle mechanizmów gradacji, nego surowca przeznaczyć na odnowienie
nie wiemy niekiedy, jak postępować. Sta- powierzchni, posadzenie nowego pokoleramy się rozpoznać problem, ale są to kwe- nia lasu. To jest bezwzględny obowiązek,
stie bardzo trudne do rozwiązania przy tak który ciąży na każdym leśniku. Hasła typu:
zmiennych warunkach temperatur, opa- „500 mln drzew” czy „Co 17 sekund jedno
dów, wiatru czy nasłonecznienia. Jeste- drzewo” są to pomysły, których trudno
śmy mocno zagrożeni tym szkodnikiem słuchać. To jest mylenie pojęć. Nikt mnie
i nie jest to problem jedynie naszego nad- nie pyta, ile milionów drzew posadziło
leśnictwa, ale lasów w całej Polsce i Europie. nadleśnictwo, robimy to zgodnie z zasaCzy posiadanie na terenie nadleśnictwa dami hodowli lasu, zgodnie z oczekiwaatrakcji turystycznej, takiej jak wieża niami środowiska. Natomiast wszystkie
widokowa na Dziewiczej Górze, jest bło- akcje hasłowe mogą pozytywnie oddziagosławieństwem czy przekleństwem? ływać na młode pokolenie naszego społeCzy zwiedzający potrafią zachować ciszę, czeństwa; budzić świadomość, że drzewa
pomagają nam żyć. I to jest dobre, bo młodbają o porządek?
Istotnie wieża jest ważnym elemen- dzież musi wiedzieć, że do życia potrzebny
tem krajobrazu Puszczy Zielonki. Oprócz jest tlen, a żeby był tlen – niezbędne są
zabezpieczenia pożarowego służy rów- drzewa. Mamy dwa ośrodki edukacyjne,
nież turystom jako miejsce widokowe. na Łysym Młynie i na Dziewiczej Górze. Te
Sam wielokrotnie wchodzę z gośćmi na zagadnienia są tam systematycznie prejej szczyt, prezentując nasze nadleśnictwo. zentowane. Dysponujemy ścieżką edukaWiększość odwiedzających docenia walory cyjną „Rola wody w ekosystemie leśnym”,
tego miejsca. Jednak to, że jesteśmy poło- a jak wiadomo, bez wody nie ma lasu, ba!
żeni pod samym Poznaniem, powoduje nie ma życia. Z wieloma informacjami
jedno: w mieście, na medycynie i na lesie można zapoznać się na stronie internetoznają się wszyscy. Ostatnio przy rezerwa- wej ośrodka na Łysym Młynie. Jest to stały
cie Morasko pojawili się drwale z pilar- punkt edukacji młodych ludzi.
kami, ponieważ drzewostan stanowił duże Wrócę jeszcze do pytania – czy w Unii
zagrożenie dla życia ludzi odwiedzających Europejskiej, jak i w kontekście Polski
te miejsca. Drzewa miały sto sześćdzie- przywiązuje się wystarczającą wagę do
siąt lat, były wewnątrz całkowicie spróch- zależności między zmianami klimatyczniałe i mogły w każdej chwili spaść komuś nymi, ekologią a dbałością o drzewa?
na głowę. I co się stało? Byłem opisywany
Sprawa jest dosyć skomplikowana. Nie
w mediach, w pismach do dyrekcji, że wiem, jak państwa Unii gospodarowały
dewastujemy przyrodę, kto na to zezwala wcześniej; czy zwracały, czy nie zwracały
itd. Tak się nie da pracować... Rozumiem, większą uwagę na sprawy ekologii. Faktem
że każdy może mieć własne zdanie, ale jest, że w państwach „starej Unii” nie wystężeby podejmować takie dyskusje czy rzu- pują drzewostany powyżej stupięćdziecać oskarżenia, należy mieć przynajmniej sięcioletnie, w których może żyć gatunek
minimum pojęcia o tym, o czym się mówi. owada – pachnica dębowa. W NadleśnicA niestety w ostatnim czasie, w opinii nie- twie Łopuchówko mamy takie drzewoktórych, to leśnicy są niewiarygodni, koja- stany, m.in. dzięki temu, że od ponad stu
rzeni z ekipą, która wycinała Puszczę Biało- lat funkcjonuje poligon w Biedrusku, gdzie
wieską. Nie mówiło się tam o eksploatacji w sposób szczególny dba się o ochronę
czy cięciach sanitarnych, tylko o „wycince przyrody. Występują tam gatunki, któdrzew”, bo to jest specjalnie używana gra rych w okolicy próżno szukać. Wracając do
słów. Przyroda kieruje się własnymi pra- tematu… Unia Europejska doskonale zdaje
wami. Niestety, ludzie zbyt często próbują sobie sprawę z kwestii ekologicznych, a my,
w nią ingerować.
jako jej członkowie, musimy postępować
Pozostańmy w temacie zmian klimatycz- zgodnie z obowiązującymi zasadami. Może
nych. „Drzewa dla klimatu” to hasło 17. to i dobrze, oby nie za późno.
edycji programu Święto Drzewa Klubu Polskie lasy zajmują ok. 30%
Gaja, które odbyło się w październiku i w powierzchni kraju. Mocno prześcigamy
które włączyliście się, Państwo, cyklem pod tym względem Irlandię i Wielką Bryzajęć edukacyjnych. Czy rządzący – tanię. Jednak daleko nam do plasują-
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jeszcze wspomnieć o wielu znakomitych
architektach, którzy działali na terenie
Owińsk. Kościół projektował Pompeo Ferrari, ten sam, który jest autorem projektu
kościołów w Gostyniu i Murowanej Goślinie. Freski na kopule owińskiego kościoła
malował zakonnik Adam Swach. Plan
pałacu von Treskowów również opracowali bardzo znani architekci: Fryderyk Gilly
oraz Karl Fredrich Schinkel. To są niesamowite historie.
Wracając do powstającej publikacji… Mamy zamiar bardzo daleko cofnąć się w historię tych terenów; od
wykopalisk ludów koczowniczo-zbierackich, przez X wiek – Radzim, przez Dzwonowo, na pamiątkach po czasach cysterek kończąc. Biorąc to wszystko pod
uwagę, można dojść do wniosku, że jesteśmy historycznie usytuowani w miejscu
nieprawdopodobnym.
Co dzisiaj jest priorytetem dla pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko?
To jest bardzo trudne pytanie. Mamy
obligatoryjne zadania, które zatwierdza
minister środowiska i są one ujęte w kolejnym planie urządzania lasu. Musimy je
realizować. Natomiast jeśli mowa o priorytetach – pierwsza sprawa to konieczność
szybkiego reagowania na wszystkie czynniki szkodotwórcze, które się pojawiają
i swoje źródło mają najczęściej w zmieniającym się klimacie. Pod względem ilości opadów jesteśmy w wyjątkowym miejscu i – o ile historycznie możemy się cieszyć
tym niezwykłym usytuowaniem – to w tym
przypadku jest to sytuacja tragiczna. Średnia opadów dochodzi u nas najwyżej do
pięciuset milimetrów, a z danych, które
mamy z przeciągu dwustu lat, wynika, że
praktycznie nigdy ta liczba nie została przekroczona. Ciekawostką jest fakt, że mamy
leśnictwo Buczyna i jak sama nazwa wskazuje, może być ono kojarzone z bukiem.
Naukowcy niemieccy zgodnie twierdzą, że
aby buk mógł się odnawiać, rodzić nasiona
i żeby pojawiały się następne pokolenia
lasu, a stare drzewostany mogły być użytkowane, to roczna suma opadów musi
przekraczać siedemset milimetrów. A u nas,
co warte podkreślenia, mimo sporo niższych opadów buk się odnawia!
W związku z bardzo długimi okresami, kiedy nie odnotowujemy ani kropli
wody – a bywa, że są to nawet cztery miesiące – uaktywniają się organizmy „nietypowe”. Jest np. taki grzyb Sphaeropsissapinea, który został zbadany i opisany przez
prof. Karola Mańkę, powodujący zamieranie pędów sosny. Był w „równowadze biologicznej” od dawna, nie wyrządzał szkód.
Susza spowodowała, że grzyb ten uaktywnił się, atakując sosnę, która zaczęła
masowo zamierać. Do tego sinizna w drewnie pojawiała się, nie jak w większości przypadków od dołu strzały, lecz od górnej części drzewa, od korony. Mieliśmy tak chore
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cych się w czołówce Finlandii i Szwecji.
Czy to dobry wynik?
I znów pojawiają się dwie skrajności,
bo pojęcie lasu w polskim prawie leśnym
jest wyraźnie zdefiniowane. Oglądałem
lasy w Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii,
które zgodnie z lokalnym prawem są tak
nazywane. Często wygląda to tak, że rośnie
parę krzaków i oni nazywają to lasem. Gdybyśmy tak kwalifikowali lasy i dostosowali
je do statystyki, to mielibyśmy lesistość
o wiele większą niż 30%. Mam więc wątpliwość, co do powierzchni lasów
państw Unii Europejskiej. Pojęcie lasu w wydaniu zachodnim trochę mnie przeraża...
Lesistość państw skandynawskich wynika m.in. z uwarunkowań geograficznych. Tego
nie można porównywać z lesistością naszego kraju. Bywałem w niemieckich i francuskich lasach i faktycznie mają
fragmenty bardzo ciekawe
pod względem przyrodniczym,
natomiast nie są to powierzchnie porównywalne z naszymi
lasami. Na terytorium kraju
mamy wiele puszcz. Nasza
Puszcza Zielonka nie ma akurat większego znaczenia przyrodniczego, zazwyczaj mianem
puszczy nazywamy obszar zajmujący dziesiątki czy setki
tysięcy hektarów, jak np. Puszcza Notecka,
Augustowska. To są olbrzymie przestrzenie.
Znam nadleśniczych, którzy pracując na
tego typu terenach dwadzieścia lat w jednym nadleśnictwie, wychodzili w nocy na
polowanie, zabłądzili i wracali nad ranem
do domu. To są prawdziwe puszcze.
Czego Państwu życzyć z okazji minionego i nadchodzącego jubileuszu
100-lecia funkcjonowania poznańskiej
dyrekcji lasów?
Chyba tylko spokoju i żeby z nieba spadało trochę więcej wody. Nic więcej nam
nie trzeba, robimy wszystko to, co musimy
i umiemy, czego nas nauczono. Wielu
kwestii nie poznaliśmy do końca; edukacja leśna cały czas jest nauką kroczącą,
ale chyba za wolno w stosunku do zmian,
które zachodzą w przyrodzie. I tak jest niestety w każdej dziedzinie gospodarki leśnej.
Ja właściwie jestem przez całe życie bardzo
blisko łowiectwa. Mogę opowiedzieć ciekawostkę: trzeci wilk na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko zginął pod kołami
samochodu. To zdarzenie miało miejsce
na Łysym Młynie, praktycznie pod samym
Poznaniem. Udało nam się zabezpieczyć
tuszę i oskórować. Wilk będzie spreparowany i wystawiony w ośrodku edukacyjnym. Zwiedzający będą mogli z bliska
popatrzeć, jak wygląda takie zwierzę.
Basior ważył czterdzieści i pół kilograma,
więc był spory. Wilki wróciły na te tereny

po ponad dwustu latach, ich liczebność rośnie. Zupełnie inaczej wygląda kwestia bielików. Ich liczebność wzrosła, sporo mamy
gniazd bielika, ale przychówek w tym roku
był zredukowany zaledwie do jednego
młodego ptaka, pomimo tego, że bieliki
złożyły jaja. Jesteśmy przeświadczeni, że
jest to sprawka kruków. Jest coraz trudniej walczyć z lobby ochroniarzy-ornitologów, którzy twierdzą, że u nas kruków jest
niewiele. Te kruki jednak niszczą bielika,
wybierają jaja. Sam widziałem taką sytu-

ację, że jeden z kruków drażnił stare osobniki, a drugi latał bardzo wysoko i czekał,
aż dorosłe opuszczą gniazdo, a on kiedy
będzie mógł je zaatakować. Trzeba więc
będzie wreszcie podjąć jakąś decyzję w tej
pilnej sprawie…
.
Chciałabym jeszcze na chwilę powrócić
do wilka, bo temat ten pojawił się także
w rozmowie z nadleśniczym Zbigniewem Błasiakiem z Nadleśnictwa Czerniejewo. Wspominał o sytuacji, kiedy wilk
zaatakował rowerzystkę... Czy coś się w
tym temacie zmienia?
Zmienia się bardzo dużo. Opowiem
taką historię. O tym, że u nas wilki były i są,
wiemy od kilku lat. Widywaliśmy chmary
jeleni, liczące po kilkadziesiąt, a nawet sto
osobników, stanowi to niezbity dowód
na to, że w łowisku są wilki. Bo to jest
pewien sposób obrony jeleni, które zbijają się w momencie zagrożenia w duże
chmary. Wewnątrz gromady jest młodzież,
na zewnątrz doświadczone łanie i młode
byki, które w przypadku ataku są w stanie chmarę obronić. W zeszłym roku polowaliśmy na terenie Nadleśnictwa Zielonka
i dojrzeliśmy w miocie dwa wilki. Normalnie, kiedy wilk jest zaskoczony, ucieka nieprawdopodobnie szybko na widok człowieka. Okazało się, że w kolejnym miocie,
w odległości zaledwie 800 metrów, siedziały
te same wilki i kiedy nagonka się do nich

zbliżała, nie uciekały, lecz szczerzyły zęby.
Bardzo niebezpieczna sprawa, precedensowa wręcz.! Niepokojące są także donosy,
które do nas napływają. Zmienia się zachowanie wilka w stosunku do ludzi. Ostatnio
odnotowany atak na człowieka miał miejsce
dość niedawno, bo w 2013 roku. W Hiszpanii zwierzęta te zagryzły dziecko. U nas pojawiają się uszczypnięcia przez wilka czy chociażby szczerzenie zębów i jest to już bardzo
niebezpieczna sprawa. Tłumaczenie, że
wszystkie wilki, które czyhają na człowieka,
to są hybrydy, czyli skrzyżowanie wilka z psem, posiadające
cechy i psa – potrafi się łasić,
i wilka – potrafi atakować, nie
do końca jest prawdziwe. To
są interpretacje ludzi, którzy
w sposób ślepy kochają wilki,
nie dopuszczając myśli o ich
redukcji. Zapominają oni, że
wilk jest groźnym drapieżnikiem. Jeden z głównych orędowników ochrony wilka – prof.
Henryk Okarma, który przyczynił się do tego, że wilk został
objęty całkowitą ochroną, dziś
głośno i wyraźnie mówi, że
należy rozpocząć eksploatację populacji wilka w Polsce.
Jednak w wielu przypadkach
spotykamy się z oporem mniej
świadomych ekologów. Podobnie jak w przypadku łosia, na
którego moratorium ochronne się dawno
skończyło i nadal nie można go pozyskiwać, „bo jest ładny”. A to, że robi kilkumilionowe szkody w lasach i na polach lub że
ludzie giną na autostradach czy drogach,
w wyniku kolizji z takim kolosem, o tym już
nikt nie mówi. Powinien górować nad tym
jakiś rozsądek. Jako leśnicy jesteśmy ograniczeni w tych działaniach, bo zawsze znajdzie
się grupa ludzi, która próbuje nam wmówić,
że wie lepiej.
Wilk staje się niebezpieczny, co do tego
nie ma wątpliwości. Byłem na trzydniowej
konferencji w Orzechowie Morskim dedykowanej dziennikarzom. Wiele osób jednoznacznie ostrzegało, że musi się wydarzyć
poważny wypadek, żebyśmy o sprawie
wilka zaczęli inaczej myśleć i mówić. Też
jestem za tym, żeby ludzi uspokajać, ale
przecież nie możemy wprowadzać ich
w błąd. Kiedyś jechałem samochodem
przez las, wilk stał obok, cofałem, jechałem do przodu, do tyłu, a zwierzę w ogóle
nie reagowało. Udało mi się je nieźle
sfotografować.
Należy się bać wchodzić do lasu?
Nie, absolutnie nie! Ale trzeba mieć
oczy i uszy otwarte. I pewnie jest wiele
zwierząt, których należy się obawiać, bo
mogą zaatakować, od małych kleszczy
począwszy, a na dużej losze z warchlakami
czy niedźwiedziu kończąc.

PIANO

CZERNIAK & SYN

Muzyka fortepianowa wydobywająca się
ze szlachetnego instrumentu jest jak zwiedzanie nieba
bez konieczności umierania...

Już ponad pół wieku
z niegasnącą pasją
pielęgnujemy pianina
i fortepiany. Jesteśmy firmą już
dwupokoleniową, gdzie nabyta
wiedza, własne eksperymenty,
długoletnie doświadczenie
tworzy udany mariaż
z nowoczesnością, postępem,
technologią i know-how. Do
naszej pracy podchodzimy
z pokorą, wciąż się ucząc,
podglądając najlepszych
i porównując. Pozwoliło to
nam stworzyć swojego rodzaju
solidny pomost łączący
tradycję i wartości XIX i XX
wieku z technologiami XXI
stulecia...

Bartex jest jednym z największych polskich
importerów, producentów i dystrybutorów
win, alkoholi i innych wyrobów z tej branży,
od lat rozpoznawalnym dzięki markom: Istra,
wódka Kłosówka z kłosem, Edelkirsch, Vodka.
pl, Brandy Budafok, Kadarka z różą.

Na świecie postrzegany jest jako
rzetelny partner, posiadający wszystkie
certyfikaty BRC i IFS, prezentujący
stabilną jakość i pewność we wzajemnych
relacjach biznesowych. Kooperuje
z największymi producentami na świecie.
Kontakt: bartex@bartex.com.pl
| Centrala: tel. 61 44 26 100
Sklep Firmowy BACCHUS: bacchus@
bartex.com.pl | tel. 61 44 26 109
Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na
imprezy okolicznościowe, rodzinne itp.
na korzystnych warunkach cenowych.
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Kardiochirurgia
dziecięca na
światowym
poziomie
Z prof. Michałem Wojtalikiem – kierownikiem Kliniki
Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
oraz prezesem Stowarzyszenia “Nasze Serce” rozmawia
Mariola Zdancewicz
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Dziś Pana wielki dzień. Pamiętam jak
podczas mojego ostatniego pobytu
tutaj pokazywał mi Pan dwa miejsca
operacyjne dla małych dzieci i trzy-cztery łóżeczka dla nich...
To troszeczkę inaczej wtedy wyglądało
– mieliśmy jedną salę operacyjną, pokój
przygotowawczy dla zespołu obsługującego sztuczne serce i oddział pooperacyjny,
który miał etatowo dziesięć stanowisk
intensywnej terapii, ale faktycznie byliśmy w stanie wykorzystywać sześć, maksymalnie siedem, gdyż wszystko razem
– z częścią, gdzie leżały dzieci przed
operacją i te już po okresie intensywnej terapii – zajmowało powierzchnię stu pięćdziesięciu metrów
kwadratowych.
A rodzice spali pod łóżeczkiem,
o ile pamiętam...
Tak, jest nawet film na YouTube,
gdzie mama-pediatra pokazuje jak
rozkłada karimatę pod małym łóżeczkiem dziecięcym... To były warunki
zorganizowane w latach siedemdziesiątych, kiedy rodzice nie przychodzili
w ogóle na oddział, nie byli wpuszczani, albo przychodzili dwa razy
w tygodniu na półtorej-dwie godziny.
Było też mniej pacjentów, bo ówczesne metody diagnostyczne były tak
słabe, że zanim rozpoznano wadę, to
dziecko już niestety umierało. Dzisiaj
rozpoznajemy praktycznie wszystkie
wady, sporą część już w okresie prenatalnym. Kiedy z dzieckiem coś się dzieje po
urodzeniu najczęściej szybko stawiane
jest właściwe rozpoznanie, możliwa jest
fachowa pomoc w niedalekiej odległości od miejsca urodzenia, a jeżeli wymaga
specjalistycznego transportu, to funkcjonuje transport noworodkowy, w którym
może być przewożone dziecko z intubacją
czy z lekiem dożylnym podawanym przy

wlewie stałym. Wszystko to spowodowało, że nawet dzieci z ciężkimi, złożonymi
wadami serca dożywają dziś interwencji
chirurgicznej, są korygowane lub operowane etapowo. Dzieci operujemy więcej,
jest ich rocznie około dwóch tysięcy, nawet
do dwóch tysięcy pięciuset i są pochodną
liczby urodzeń w Polsce. Uważa się, że
liczba dzieci z wadami serca stanowi 0,7%1% żywo urodzonych.
To dużo czy mało?
Tyle, co na całym świecie. Jak już wspomniałem, jest to pochodna liczby uro-

dzeń, powiększa się wraz ze wzrostem
dzietności. Tak było w latach osiemdziesiątych, będących okresem rekordowym,
urodziło się czterysta dwadzieścia tysięcy.
Niestety wtedy nie mieliśmy takich możliwości leczenia. Po 1990 roku dzietność
spadła do dwustu kilkudziesięciu tysięcy
rocznie, teraz jest troszeczkę więcej, ale
oficjalnie mówi się o tym, że ilość rodzących się dzieci jest mniejsza, niż liczba

umierających rocznie, więc nasze społeczeństwo się kurczy.
Dziś zaprosił nas Pan na otwarcie swojej kliniki. Proszę powiedzieć czym ona
dysponuje.
To jest przejście z okresu prowizorki,
ciasnoty, braku pomieszczeń podstawowych dla funkcjonowania oddziału, do fazy
nowoczesnego oddziału kardiochirurgii
dziecięcej na światowym poziomie. Nowy
oddział ma łącznie dwadzieścia cztery stanowiska dla dzieci, w tym trzynaście stanowisk intensywnej terapii, która jest zawsze
najsłabszym punktem oddziałów kardiochirurgii dziecięcej. Wady złożone
wymagają długotrwałego leczenia,
respiratoroterapii, leków dożylnych
itd., co powoduje, że stanowiska są
blokowane na tydzień i dłużej. Czasem potrzebne jest dodatkowe
leczenie, wspomaganie ECMO czy
dializoterapią, a przez to miejsca
intensywnej terapii są na oddziałach
bardzo potrzebne. Cieszę się więc, że
mamy teraz tej przestrzeni tak dużo.
Jeśli chodzi o oddział opieki pośredniej – czyli tam, gdzie dzieci przychodzą przed operacją, są przygotowywane, ponownie diagnozowane czy
“doleczane” po okresie intensywnej
terapii lub czekają na zdjęcie szwów
i wypis do domu – tam mamy pięć
sal: dwie trzystanowiskowe i dwie
po dwa stanowiska. Jest na tyle dużo
miejsca, że wstawiliśmy fotele rozkładane,
na których rodzic może nocować w miarę
komfortowo. Jest szafa, łazienka z prysznicem w każdym pokoju, nie są to oczywiście
warunki domowe, bo wtedy musiałby być
jeden pokój dla każdego. Mamy też jedną
izolatkę z myślą o sytuacjach medycznych tego wymagających. Wszystkie sale
spełniają już” ludzkie” warunki do pobytu
z dzieckiem w czasie leczenia.

Ile żyć ratuje Pan w ciągu roku?
Operujemy od dwustu do trzystukilkudziesięciu dzieci rocznie, w najbardziej
intensywnym okresie mieliśmy chyba trzysta pięćdziesiąt. Większość pacjentów nie
umarłaby natychmiast czy w krótkim okresie, ale ich stan zdrowia konsekwentnie
z biegiem czasu by się pogarszał, w pewnym momencie albo by zmarły, albo wada
mogłaby być już nieoperacyjna.
Jakim sprzętem dysponuje Pan w tej
chwili?
To jest właśnie symptom nowych czasów. Na oddziale, który jest bardzo mały
dysponujemy pełnym, najnowocześniejszym sprzętem. Mamy dostęp do wszystkich technik i wszystkich leków. Jeżeli
proszę dyrektora szpitala o zakup jakiegoś leku albo urządzenia, które kosztować może półtora miliona złotych, to
oczywiście nie z dnia na dzień, ale w rozsądnie krótkim czasie jest to kupowane.
Pieniądze przestały być głównym problemem. Moje Stowarzyszenie Nasze Serce
(www.nasze-serce.org) nie zbiera już na
zakup sprzętu, natomiast zaangażowało
się kwotą trzech milionów w budowę
tego oddziału. To był projekt rządowy i na
budowę oddziału kardiochirurgii wydano
łącznie około dziesięciu i pół milina złotych,
więc te trzy miliony nie są nawet połową,
ale była to kwota znaczna, jak na zbiórkę
publiczną oraz istotna, ponieważ uruchomiła proces decyzyjny, który doprowadził
do budowy oddziału w takim kształcie,
w jakim możemy go oglądać dzisiaj, bo
pierwotnie miał być zupełnie inny. Obecnie brakuje niestety fachowców – lekarzy,
anestezjologów, kardiologów dziecięcych,
pielęgniarek...
To brzmi trochę jak ironia losu…
Wszystkie kłopoty są przejściowe.
Jeżeli określi się problem i jego skalę,
podejmowane są odpowiednie decyzje. Obecnie szkoli się więcej studentów
medycyny, niż klika lat temu, taka słuszna
decyzja została podjęta. Wokół widzimy też
wielu pracowników z krajów na wschód
od naszej granicy – Ukrainy, Białorusi czy
nawet Rosji i Gruzji. Lekarze wyszkoleni
tam są tak samo świetnymi fachowcami.

Pracowałem wielokrotnie w Gruzji, robiliśmy bardzo trudne operacje i nie miałem
żadnych uwag do ich fachowości. Mogą
pojawić się problemy z komunikacją, z językiem polskim, ale myślę, że przy braku
lekarzy powinniśmy się otworzyć, a nauka
języka może być prowadzona równolegle.
Ważne jest to, żeby chorym potrzebującym
pomocy, tej pomocy udzielić.
Jak się Pan czuje jako pasjonat idei,
którą Pan dziś zrealizował?
Mam poczucie spełnionego obowiązku.. Pozostawanie biernym byłoby
zwyczajnie nierozsądne, więc skoro powierzono mi opiekę nad pólnocno-zachodnią
Polską, musiałem sobie zdawać sprawę, że
należy szukać rozwiązania, sposobu, żeby
powstał oddział z prawdziwego zdarzenia.
To jest rodzaj sztafety. Wcześniej był dr Szelągowicz, wykonywał trudne operacje, za
dwa lata przyjdzie po mnie ktoś
następny, który powie: idziemy
jeszcze dalej, jeszcze wyżej,
będzie chciał się spełnić, tak jak
ja się spełniłem po pierwsze operując pacjentów i robiąc tu piękne
rzeczy.
Odniosłam wrażenie, że ma Pan
jeszcze plany...
Mam, ponieważ szpital cierpi
przede wszystkim na ciasnotę.
Mój oddział, jak i cały gmach, to
instytucja z lat siedemdziesiątych.
Jeśli zapytamy każdego z kierowników kliniki, czego mu brakuje,
to powie – powierzchni i ludzi.
Personelu niestety nie zorganizujemy, ale
pawilon, który dzisiaj oglądaliśmy, jest
zaprojektowany do czwartego piętra. Nie
ma jeszcze trzech poziomów, więc można
by tam zbudować przestrzeń dla kardiologów – naszych bliskich partnerów – która
byłaby dla szpitala bardzo ważna. Rodzice
płacą za noclegi w przez nas zbudowanym
hoteliku pięciopokojowym, teraz możemy
już im pomóc finansowo, żeby nie płacili.
Być może starczy nam także na dofinansowanie dojazdów, bo podróż bywa dla wielu
rodzin wydatkiem rujnującym budżet. Jest
też problem z parkowaniem, próbowałem
się z nim zmierzyć, ale na razie nie ma

pomysłu jak to rozwiązać. Architekt, pan
Sipiński powiedział, że bez wyburzenia
parterowych pawilonów nic dużego tutaj
nie powstanie. Czeka nas wiele pracy, ale
każdy pomysł tak naprawdę zaczyna się
od rozmowy, od burzy mózgów, jeżeli
określi się problemy, które nurtują ten
szpital, to można dążyć stopniowo do ich
rozwiązywania.
Nie zapytałam jeszcze o udział Uniwersytetu Medycznego w tym projekcie?
Kluczowy, gdyż to właśnie Uniwersytet Medyczny na wniosek dyrekcji szpitala
zdobył pieniądze z ministerstwa zdrowia,
to był właśnie sukces prof. Jacka Wysockiego, który był w tym czasie Rektorem
i doprowadził do pozyskania pięćdziesięciu ośmiu milionów złotych na modernizację, w której zawierała się budowa tego
pawilonu.

Jestem szczęśliwy, że mam szczęście do
przyjaciół, do ludzi, których przekonałem,
którzy się przyłączyli i dołożyli, że przez
dwadzieścia dwa lata istnienia stowarzyszenia nie miałem nigdy odczucia, że ktoś
je negatywnie odbiera, nie ma zaufania do
tego co robimy, na co przeznaczymy pieniądze. Właśnie dlatego tak duża kwota
trzech milionów złotych była możliwa do
zebrania. Jestem za to bardzo wdzięczny
wszystkim, którzy pomogli.
Pani redaktor też jest przecież w tym
gronie...
Gratuluję Panu sukcesu i jeszcze raz
wszystkiego najlepszego!
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Spliceosom
moja miłość
O dokonaniach prof. Reinharda Lührmanna z dziekanem
Wydziału Biologii UAM, prof. Przemysławem Wojtaszkiem,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Badania prof. Lührmanna dotyczą struktury i funkcji cząsteczek kwasu rybonukleinowego. Proszę przybliżyć czym jest
RNA.
Informację genetyczną mamy schowaną w DNA, jest tam przechowywana
i nawet jeśli nie jest używana, to “czeka” tam
jak w magazynie. Podobnie jak dane zapisane na dyskach komputerów – zapisanych
jest ich mnóstwo, a korzystamy tylko z niektórych. Rolą DNA jest, aby informacja była
zapisana, przechowana i przeniesiona na
następne pokolenie. Żeby natomiast nasze
komórki mogły funkcjonować na codzień
potrzebują innych cząsteczek. Jedną z nich
jest RNA, czyli kwas rybonukleinowy, który
jest pośrednikiem między DNA i białkiem.
Skrótowo mówi się, że genem jest jakiś
fragment DNA, który po odczytaniu jest
przepisany na RNA w procesie transkrypcji, a RNA z kolei jest matrycą do tworzenia białka w procesie translacji. W połowie
lat siedemdziesiątych okazało się jednak,
że u organizmów eukariotycznych, czyli
takich jak my – których komórki mają jądra
komórkowe – jest tak, że geny nie są ciągłe.
W ich środku są zarówno fragmenty, które
kodują cząsteczki białka, jak i fragmenty,
które ich nie kodują. RNA jest jednak
przepisywane w ciągłości, również z tymi
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fragmentami, które nie
kodują białka. To oznacza,
że odcinki niekodujące,
czyli tzw. introny, muszą
być usunięte zanim RNA
zostanie wykorzystane
do biosyntezy białka. Proces ten został nazwany
splicingiem i wsz ystkie najważniejsze osiągnięcia naszego doktora
honorowego związane są
z poznawaniem funkcjonowania maszynerii, która
ten proces przeprowadza
– jej składu i tego, w jaki
sposób jest ona regulowana. Oczywiście zrobił
też wiele innych rzeczy,
ale kiedy budował własną grupę i określał
kierunki badawcze, to skupił swe wysiłki na
poznaniu maszynerii nazywanej w języku
biologii molekularnej splicesomem. Stanowi ona przykład
maszyny molekularnej – ogromnego
kompleksu zbudowanego z bardzo
wielu białek i wielu
cząsteczek RNA,
które razem współdziałają by w procesie dojrzewania
RNA usunąć fragmenty niekodujące.
Na czym polega
odkrycie
Reinharda Lührmanna?
To nie jest pojedyncze odkrycie, a raczej niekończący się ciąg
dobrze udokumentowanych w yników badań. Prof.
Lührmannowi zawdzięczamy poznanie w dużym stopniu, jeśli nie w większości, składu tej maszynerii w komórkach ludzkich, tego, że może składać się

18 października profesor
Reinhard Lührmann, dyrektor
Instytutu Chemii Biofizycznej
Maxa Plancka w Getyndze,
jeden z najwybitniejszych
biologów molekularnych
w świecie, odebrał dyplom
doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
z kilkudziesięciu do ponad stu białek oraz
sposobu jej składania się i funkcjonowania.
Badania nad tymi zagadnieniami oczywiście cały czas trwają, zobaczymy co jeszcze
się pojawi.
Czy badania profesora mają wpływ na
polską biologię molekularną?
Powodów, dla których Reinhard Lührmann został naszym doktorem honorowym jest kilka. Po pierwsze, kilku znaczących polskich naukowców spędziło jakiś
czas w jego laboratoriach. Z punktu widzenia uniwersytetu natomiast najważniejsze
jest to, że na początku lat dwutysięcznych
dzięki funduszom przyznawanym przez
Komisję Europejską powstała w Europie
sieć współpracy określana Siecią Doskonałości, o akronimie EURASNET. Grupowała ona najważniejsze zespoły badawcze
w Europie, które zajmowały się odmianą
procesu splicingu, czyli tzw. alternatywnym splicingiem. W tej sieci znalazły się
dwa polskie zespoły, oba z poznańskiego

uniwersytetu; jednym kierował prof. Artur
Jarmołowski, a drugim prof. Janusz Bujnicki.
Gdyby nie współpraca, która wtedy została
nawiązana niemożliwe byłyby wydarzenia

z lat późniejszych, czyli powstanie Poznań- ludzi będzie atakowało dany problem, to
Tak to zwykle jest z naukowcami.
skiego Konsorcjum RNA, które w 2014 roku szybciej się go rozwiąże, z lepszym skut- W większości przypadków jest ta druga
uzyskało status Krajowego Naukowego kiem, a wobec tego postęp nauki będzie osoba – on czy ona – która pozostaje w cieOśrodka Wiodącego. Silnie rozwinął się szybszy.
niu, o której się wiele nie mówi, ale wszyscy
wówczas nurt badań, który obecnie jest Prof. Lührmann jest postacią wyjątkową doskonale zdajemy sobie sprawę, że gdyby
jednym z najważniejszych na Wydziale zarówno jako naukowiec, jak i człowiek... w życiu osobistym sprawy się nie układały,
Wcześniej nie znałem pana profesora. gdyby nie było wsparcia z drugiej strony, to
Biologii.
Czym jest alternatywny splicing, wokół Poznałem go teraz, w szczególnych oko- nie byłoby i tych osiągnięć. W przypadku
którego skupili się europejscy naukowcy? licznościach uhonorowania doktoratem wielkich uczonych jest to prawie regułą,
Proces splicingu nie zawsze, a może i przeważnie, nie działa idealnie i niektóre fragmenty niekodujące są wtedy usuwane
wraz z częściami fragmentów kodujących,
albo też inaczej łączone ze sobą; w efekcie
z tego samego genu może powstać wiele
różnych, odmiennie funkcjonujących białek. Alternatywność nie jest zupełnie przypadkowa, jest kontrolowana; szacuje się, że
u człowieka splicing alternatywny może
dotyczyć nawet 60% genów. Uważa się, że
jest to jeden z najważniejszych mechanizmów wprowadzających ogromne zróżnicowanie białek w naszych komórkach. Jest
jednym z narzędzi pozwalających u człowieka z dwudziestu kilku tysięcy genów
utworzyć ponad milion różnych białek.
Program Sieć Doskonałości EURASNET
działał przez kilka lat, także w Polsce, a po
jego zakończeniu grupy badawcze nadal
spotykają się ze sobą w ramach konferencji organizowanych w różnych krajach
Europy. Nasz doktor honorowy, prof. Lührmann, był szefem, głównym koordynato- Od lewej prof. Przemysław Wojtaszek, prof. Reinhard Lührmann, prof. Bogumiła Kaniewska,
rem całej sieci.
prof. Artur Jarmołowski
Z kim prof. Lührmann współpracuje
w Poznaniu? Jak ta współpraca wygląda?
Przede wszystkim z prof. Arturem Jar- honoris causa i wywarł na mnie niesa- że istnieje konkurencja między ukochaną
mołowskim i z prof. Zofią Szweykowską- mowite wrażenie. Bardzo ciepły człowiek, osobą w życiu osobistym a pasją wypełnia-Kulińską. Współpraca nie ma obecnie który bez wątpienia potrafi zorganizo- jącą życie zawodowe.
ściśle zdefiniowanej postaci. Podam przy- wać pracę wielu ludzi i jej dopilnować, ale
À propos samego spliceosomu – wiele
kład podkreślany w recenzjach i lauda- też ma dar zarażania swoimi pomysłami lat staraliśmy się znaleźć polski odpowiedcji prof. Jarmołowskiego. W grupie prof. i doprowadzania do tego, aby prędzej czy nik tego słowa, podobnie rzecz się ma
Lührmanna po raz pierwszy udało się uzy- później zostały zrealizowane. Niezwykle z wyrażeniem “splicing”. Słowo splice nie
skać pewne określone przeciwciała, które pozytywna postać.
ma dokładnego polskiego odpowiednika,
następnie były wykorzystywane przez Profesor był jedyną osobą uhonorowaną przez chwilę próbowaliśmy używać słowa
wszystkie grupy badawcze, które się zaj- doktoratem honoris causa w roku stule- “składanie”, ale ono nie oddaje istoty całego
mowały tą problematyką na świecie. To cia uniwersytetu w Poznaniu...
procesu, wobec tego zdecydowaliśmy się
To nie było celowe, byłem nawet zdzi- pozostać przy anglicyzmie, który opisuje
jest właśnie wyznacznik pracy naszego
doktora honorowego – udostępnianie wiony, że stulecie Uniwersytetu Poznań- proces – wycięcie, zbliżenie do siebie i sklewszystkich narzędzi pracy, którymi dyspo- skiego nie zostało wykorzystane przez jenie fragmentów, które kodują.
nuje. W tamtych czasach nie było to czę- różne środowiska uniwersyteckie, między
…A wracając do uroczystości, to dla bioste zjawisko, ponieważ uzyskanie dobrych innymi po to, żeby zgłosić większą liczbę logów jest to zawsze wyjątkowe wydarzeprzeciwciał jest dość trudne, w dużym doktorów honorowych. Okazało się być nie. Poprzedni doktorat honorowy nadastopniu opiera się na szczęściu. Co więcej, inaczej, z czego oczywiście bardzo się cie- waliśmy dziesięć lat temu, a wcześniejszy
w zależności od tego, jak przeciwciała są szymy, gdyż jest to koincydencja, która się ponad dwadzieścia. Jest więc ich bardzo
pozyskiwane, dysponujemy jedynie ich już nigdy więcej nie powtórzy. Uczelnia mało. Z naszego punktu widzenia, jeśli się
mniej lub bardziej ograniczoną ilością. zawsze chwali się, że pierwszym dokto- na coś takiego decydujemy, to musi to być
Sam zatem fakt, że ktoś się nimi pow- rem honoris causa jest Maria Skłodowska- wyjątkowa osoba. Czasem przyznajemy się
szechnie dzieli jest świadectwem tego, -Curie i już nikt inny nim nie będzie, podob- także do innych doktorów honorowych, są
w jaki sposób profesor podchodzi do nie w roku stulecia już nikt inny doktorem nam bliscy ze względu na tematykę, choć
nauki – nie zamyka wszystkiego dla sie- honorowym nie zostanie.
nie byli proponowani przez nasz wydział,
bie, chociaż mógłby i nikt nie miałby o to Podobno prof. Lührmann powiedział, ale z drugiej strony skoro w ciągu stu lat
do niego pretensji. Prof. Lührmann dzie- że spliceosom to jego miłość, do której nadaliśmy siedem doktoratów honoris
ląc się wychodzi z założenia, że jeśli wielu w kontrze stoi tylko żona... (śmiech)
causa to ma to swój wymiar i wagę.
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Polska – Hiszpania
Z panią Lucyną Białk-Cieślak dyrektorką Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
rozmawia Merkuriusz

Wasza szkoła znana jest z uczestnictwa
w zagranicznych projektach edukacyjnych, które stwarzają uczniom szanse
rozwoju. Proszę o nich opowiedzieć...
Szkoła od wielu lat uczestniczy w programach stażowych dodatkowych praktyk dla uczniów. W zagranicznych praktykach zawodowych bierzemy udział już
prawie 10 lat. Momentem przełomowym
dla naszej placówki było uzyskanie w 2016
roku akredytacji poprzez zdobycie Karty
Jakości Mobilności w obszarze kształcenia. Jest to nie tylko poświadczenie faktu
realizacji praktyk na najwyższym poziomie, ale także dowód na spełnienie przez
szkołę wymagań opisanych przez standardy Agencji Narodowej. Do nich należą:
bezbłędne rozliczenie, prowadzenie wniosków, załączenie strategii umiędzynarodowienia placówki w oparciu o jej dobre
dotychczasowe praktyki oraz zaplanowanie, w perspektywie pięcioletniej, rozwoju
placówki w zakresie umiędzynarodowienia.
Spełnienie tych warunków zakończyło się
sukcesem – otrzymaliśmy pozycję numer 9,
spośród instytucji które w 2016 roku taką
Kartę Jakości otrzymały. W skali Polski to
niewielka liczba; świadczy między innymi
o tym, że tylko kilka jednostek sprostało
określonym wymaganiom.
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Jakie korzyści płyną z tego tytułu dla
uczniów i szkoły?
Przede wszystkim ogromna satysfakcja, ze zdobycia Karty. Uczniom daje
to możliwość corocznych wyjazdów na
staże i praktyki zagraniczne w formule tzw.
wniosk u uproszczo nego. Do niego załącza
się również programy
kształcenia. Karta Jakości zakłada uzyskanie
w pięcioletnim okresie
określonych wskaźników. Dotyczą one między innymi liczby benef i c j e n t ó w. M o ż e my
poszczycić się faktem, że
jesteśmy w Polsce, może
jedną z trzech jednostek , która wysyła najwięcej beneficjentów
na praktyki i staże zagraniczne w ramach Karty.
Na przykład w tym roku
w programie Erasmus+
bierze udział stu czterdziestu uczestników, z czego stu dwudziestu to uczniowie. Towarzyszy im dwunastu opiekunów,
czego wymaga polskie prawo. W drugim

komponencie projektu – tzw. job shadowing – czyli w tygodniowych stażach dedykowanych stricte nauczycielom przedmiotów zawodowych uczestniczy dwunastu
naszych pracowników. Realizują oni zadania w różnych zakładach
pracy. W tym roku przewidzieliśmy, że będą to firmy
związane z branżą lotniczą,
w której edukację i rozwój
jako szkoła zaangażowaliśmy się szczególnie. Jako
jedyni w Poznaniu, prowadzimy kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Dodam, że mamy już
zgodę Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia na kształcenie od przyszłego roku
w kierunku technik awionik.
Myślimy o poważnej rozbudowie tego zawodu we
współpracy – zawarliśmy
już umowy – z takimi strategicznymi pracodawcami
w Polsce jak: LOT AMS, Polska Grupa Lotnicza, a także z instytucjami
lokalnymi, takimi jak: Aeroklub czy pan
Kędzia i jego Mechatronika. W związku
z tymi planami wysyłamy nauczycieli

Garść wrażeń z wyjazdu
zawodów pokrewnych do firm z branży
lotniczej, w których będą oni mogli zapoznawać się z procesami produkcji oraz do
instytucji edukacyjnych, gdzie przyjrzą się
procesowi kształcenia w tych zawodach
i będą obserwować rozwiązania, a następnie wdrażać je do kształcenia praktycznego
i teoretycznego w naszej szkole. Zatem
będą to nauczyciele takich zawodów jak:
elektronika, mechatronika, mechanika,
mechanika lotnicza, awionika. Będą mogli
realizować na swoich zajęciach wybrane
moduły i stosować pewną korelację międzyprzedmiotową. Inną kwestią, która
jest związana z kształceniem nauczycieli
i dokształcaniem w przedmiotach lotniczych, jest to, aby stworzyć dla nich ścieżki
dedykowane.
Czyli…
…umożliwiające poszerzanie kompetencji, na przykład żeby mechanik mógł
uczyć elementów mechaniki lotniczej,
elektronik – elektroniki lotniczej, mechatronik – mechatroniki lotniczej. Jest to zgodne
z założeniami programowymi staży zawodowych. Przypomnę, że od 1 września
tego roku każdy z nauczycieli zawodo-

Swoje praktyki odbywam w zakładzie mechanicznym, nazwanym od nazwiska właściciela
J. Redondo. Razem z moimi znajomymi nauczyłem
się wymieniać wszystkie filtry w samochodzie, zmieniać opony, wymieniać olej, wymieniać klocki hamulcowe, a także zdzierać lakier by położyć nowy. Oprócz
pomagania pracownikom, także rozmawiamy
z nimi o kulturze i obyczajach Hiszpanów. Atmosfera
w zakładzie jest super. Pracownicy traktują nas po
przyjacielsku. Podczas praktyk mamy okazję poznać
kuchnię hiszpańską. Bardzo nam się podobają te
praktyki. Szczególnym plusem jest górski krajobraz
otaczający nas z każdej strony.
Maciej Kazimierski:

dwutygodniowe w dwóch miastach, gdzie mamy naszych partnerów. Sześćdziesiąt osób uda się do
Granady i tam zrealizuje programy
napisane w oparciu o rozszerzenie
modułów wiedzy w zakresie telekomunikacji, czyli budowania i tworzenia sieci. Mamy tu na uwadze przede
wszystkim mechatronikę czy klimatyzację i chłodnictwo, które są domeną
zakładów działających w terenie.
Chodzi o instytucje serwisujące,
gdzie uczniowie będą mogli w praktyce zastosować rozwiązania w zakresie np. fotowoltaiki czy elektrowni wiatrowej, które są stosowane w Hiszpanii. Jest
to dodany moduł do wiedzy i umiejętności zdobywanych przez uczniów. Również
w zakładach pracy w Granadzie mechanicy
będą rozszerzać moduł mechaniki ogólnej
o mechanikę samochodową z elementami
spawania.
A jakie perspektywy czekają drugą
grupę wyjeżdżającej młodzieży?
Druga grupa, licząca sześćdziesięciu
uczniów, wyjeżdża do Santiago. Dzięki
zwiększonej liczbie programów z mechatroniki będą oni mieli komponenty
poszerzone o zakres związany
Garść wrażeń z wyjazdu
z grafiką komputerową i obsługą syNa praktykach zapoznałem się z procedurami
stemów graficznych w drukarniach,
postępowania z światłowodami. Nauczyłem się jak
a oprócz tego wezmą udział w zajęspawać oraz dobierać odpowiednie elementy do
ciach z mechaniki samochodowej
łączenia oraz zgrzewania przewodów. Zapoznałem
w wysokospecjalistycznych zakłasię z historią światłowodów oraz tym, jaką rolę pełnią
dach. Zdobywanie umiejętności
one w naszym codziennym życiu. W trakcie wycieczek
zawodowych będzie koncentrowało
zobaczyłem kościoły oraz ratusz w Granadzie.
się
wokół określonych
Zwiedziłem łaźnie oraz odwiedziłem kilka punkczynności związanych
tów widokowych, z których widać prawie całą Graz obsługą mechaniki
nade. Zapoznałem się z placami oraz różnymi styi mechatroniki samocholami budowlanymi w tym miejscu. Poznałem także
dowej.
W sumie mamy
wygląd herbu Granady oraz znaczenie symboli znajbardzo rozległy zakres
dujących się na nim. 
Adam Babarowski
programowy: mechanika
ogólna, mechanika pojazdów samochodowych,
wych musi odbyć staże w zakładach pracy. grafika komputerowa i prograDzięki temu programowi mogą realizować mowanie, sieci komputerowe,
je między innymi w najlepszych firmach chłodnictwo i klimatyzacja
zagranicznych, ale i w najlepszych insty- z dodaniem modułów dotytucjach kształcenia. W naszym przypadku czących serwisów oraz elekjest to Hiszpania – dwa instytuty kształcące. trowni wiatrowych i naprawy
Jednym z nich jest Instytut ADA w Sewilli, systemów fotowoltaicznych.
który notabene zrzesza międzynarodowy Dodatkowo grupa mechaniki lotniczej w instytucie ADA zrealizuje
klaster branży lotniczej.
swoje moduły w oparciu o wyposażenie
Instytut ADA to Wasz stały partner…
Tak. Rozszerzamy też zakres współ- tam się znajdujące, a jest ono interesujące.
pracy o nową instytucję FAZA, która znaj- Młodzież będzie miała możliwość zapoduje się pod Kordobą. Jest ona pionierem znania się z wieloma rodzajami śmigłoww kształceniu osób przygotowywanych ców, różnymi typami samolotów, których
do branży lotniczej w Hiszpanii. Obie my w naszym parku ćwiczeniowym nie
firmy znajdują się w Andaluzji ,ale także posiadamy. Tej grupie, oprócz nauczycieli
w Sewilli, nauczyciele odwiedzą pięć róż- z instytutu, będzie towarzyszył nauczyciel
nych zakładów branży lotniczej. Nato- mechaniki lotniczej, który współpracuje
miast młodzież będzie realizowała staże i wspomaga oraz realizuje uzupełniające

moduły. Znając program nauczania, wie,
co warto jeszcze dodatkowo zrobić, żeby
wzbogacić umiejętności zawodowe.
Oprócz nauki zawodu uczniowie
zapewne odniosą także inne, korzyści
z takiego wyjazdu….
Organizując każdy wyjazd, dbamy
także o to, żeby młodzież nawiązywała
dobre relacje i potrafiła się komunikować
w obcym języku.
W jakim języku się porozumiewają?
Przygotowujemy młodzież do komunikacji w języku angielskim, bo nie uczymy
hiszpańskiego. Jednak zdarza się tak, że
w zakładach pracy pracodawcy nie znają
języka angielskiego i wówczas komunikacja jest bardzo sprawnie przeprowadzona
przez Google Tłumacza. W ubiegłym roku
w Santiago, bo tam rozpoczęliśmy współpracę, ukazał się w miejscowych mediach
obszerny artykuł, inicjowany przez pracodawców, który był wielkim podziękowaniem za praktyki Polaków. Tam wła-

śnie odbywały się pierwszy raz praktyki
Erasmusa grup polskich. Gospodarze byli
zachwyceni poziomem wiedzy naszych
uczniów, ich kulturą osobistą, ogromnym
zaangażowaniem, ale też umiejętnością
komunikacji. Zdarzało się, że pracodawcy
uczyli się od nich języka angielskiego. Dlatego porozumiewanie przebiegało bardzo sprawnie, zostały nawiązane kontakty i więzi. Uczniowie byli zapraszani do
domów na weekend, otrzymywali też od
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właścicieli zakładów pewną gradeterminuje środki, które my przetyfikację za bardzo dobrą pracę
znaczamy dla uczniów, dlatego są
na warunkach nagrody czy preone bardzo zróżnicowane.
mii. To są sytuacje dla nas bardzo
To z pewnością również piękna
istotne. Mam nadzieję, że relacje
przygoda dla uczestników…
z tegorocznego Erasmusa będą
Uczniowie są bardzo zadowopodobne.
leni. Po miesiącu praktyk na ich
Czy program Erasmus ułatwia
adres mailowy przychodzi spezdobycie w przyszłości pracy
jak w tej chwili w Santiago, to mają zapewcjalny arkusz ewaluacyjny, który
za granicą?
nione śniadania i kolacje na miejscu, nato- wypełniają i w którym punktują, czy są
Niewątpliwie. Przede wszystkim dla- miast lunch spożywają w pobliżu zakładu zadowoleni, czy nie. My na tę ankietę nie
tego, że uczestnicy dostają Europass, czyli pracy i mają za niego wypłacany ekwiwa- mamy wpływu, przysyła ją Agencja Narodokument, który poświadcza praktykę na lent pieniężny. Inaczej jest w Granadzie, dowa. Daje to obraz organizacji praktyk
rynku europejskim. Często uczeń, kończąc gdzie uczestnicy mieszkają w apartamen- i jest wyrazem satysfakcji uczestników.
szkołę, nie ma doświadczenia zawodo- tach, mają do dyspozycji kuchnię, lodówki. Chcę podkreślić, że wielu naszych uczniów
wego. W przypadku udziału w programie W związku z tym wolą dostać środki pie- odbywa staż więcej niż raz. Dzięki Karcie
ma on potwierdzone to doświadczenie niężne i dowolnie realizować swoje pre- Jakości nie dotyczy nas ograniczenie zwiąwraz z zawodowym językiem obcym. ferencje żywieniowe. Śniadania i lunch zane z liczbą wyjazdów. Jeżeli uczeń osiąga
Jeszcze zanim uczestnicy wyjadą z Pol- przygotowują sami, natomiast wieczorem dobre wyniki w nauce i zostanie zrekrutoski, korzystają z 40-godzinnego przygoto- mają zapewnioną obiadokolację z dese- wany do projektu, to może wyjechać dwa
wania w zakresie języka obcego zawodo- rem w restauracji i tak kończą dzień.
lub trzy razy.
wego. Ogromną korzyścią jest wpisanie To dodatkowy argument, że warto brać W takim przypadku korzyści są zwielokrotnione…?
do Europejskiej Bazy Mobilności Zawodo- udział w takim programie…
Dodam, że staramy się tak negocjoTak, jest to wartość dodana, bo uczeń
wej. Każdy pracodawca w 28 państwach
Unii Europejskiej ma wgląd do tej bazy wać budżet, żeby uczniowie mieli swoje może korzystać np. trzy razy z 40-godzini w przyszłości, poszukując pracownika, kieszonkowe. W zależności od partnera nego kursu języka angielskiego branżomoże on zobaczyć, jakie on uzyskał pod- wygląda ono różnie, ale zawsze jest satys- wego oraz z przygotowania kulturowego
czas staży kompetencje, jak został oce- fakcjonujące. W ubiegłym roku kieszon- i pedagogicznego. Oprócz tego uczestnik
niony. Uczeń zaś ma świadomość tego, że kowe na dwa tygodnie wynosiło około ma sześć, siedem lub osiem tygodni stażu
jest już w pewnej bazie zawodowej, do któ- 1000 zł. W tym roku to będzie troszkę za granicą, poświadczonych w Europejskiej
rej mogą sięgać potencjalni pracodawcy – mniej. Kw ota zależy od tego, gdzie ucznio- Bazie Mobilności. Czasami realizujemy też
staże dwu – i trzytygodniowe. Na
z kraju, czy z zagranicy.
Praktykanci mają też możliwość
przykład uczniom mechaniki lotnizwiedzenia ciekawych miejsc…
czej zakład pracy, który ma akredytaGarść wrażeń z wyjazdu
Zależy nam, aby młodzież poznację w ramach PARP 145 czy 147, daje
Dzisiejszy dzień był pełen nowych dla mnie rzewała historię miejsca, w którym przemożliwość zaliczenia tych jednostek
czy. Po pierwsze będąc w pracy miałem przyjembywa żeby rozszerzała swoje horydo akredytacji. W związku z tym staność zajrzeć pod maskę samochodu Porsche Carrera.
zonty i wiedzę. W tym właśnie celu
ramy się tak wybierać zakłady pracy,
Pomimo mojego braku wiedzy w temacie motoryprzewidzieliśmy dla młodzieży, która
żeby miały certyfikaty jakości. Mamy
zacji muszę przyznać, że to co skrywa pod maską
jest w Granadzie, dzień na zwiedzapozwolenie, aby je zapisać w dokuzrobiło na mnie wrażenie. Oprócz tego jak co dzień
nie Alhambry, ale również zwiedzamentacji wewnętrznej i przekazać ich
jakaś wymiana oleju oraz sprawdzenie stanu ciśnienie innych zabytków miasta w formie
kopie uczniom. W tym roku w Granania w oponach. Na przerwie udałem się do restauracji
El Mesón do Pulpo, w której przygotowują ośmiornice.
popołudniowych wyjść po zakończedzie, w instytucji telekomunikacyjnej,
Nigdy nie sądziłem że coś tak na pozór niesmacznego
niu zajęć lub w czasie weekendów.
nasi uczniowie otrzymają informamoże mi tak bardzo przypaść do gustu. Po zjedzeniu
Natomiast w Santiago jest to oczycję, że zakład, w którym się kształcili,
obiadu miałem mnóstwo czasu, żeby troszkę zwiewiście wycieczka szlakiem Świętego
jest certyfikowany, świadczy usługi,
dzić miasto. Uznałem, że przede wszystkim muszę
Jakuba, szlakiem Camino, czyli do
a przede wszystkim jest przygotozobaczyć katedrę. To miejsce jest ogromne i niesamiejsca, w którym pielgrzymi końwany do przyjęcia stażysty w sposób
mowicie piękne.
Szymon Paszak
czyli swoją wędrówkę. Samo Santiago
komplementarny. To bardzo ważne.
jest bardzo bogate historycznie.
Mam nadzieję, że kooperacja się rozJak podróżujecie?
szerzy, bo jest to nasz nowy partner.
W tym i ubiegłym roku drogą lotni- wie jadą i w jakiej porze roku. W sezonie Staramy się w cyklach trzyletnich zmieniać
czą. To najlepsza komunikacja na tak dłu- wycieczkowym koszty rosną i kieszon- partnerów, żeby nasi uczniowie przebywali
gim odcinku drogi. Dla niektórych jest to kowe maleje, ale negocjujemy i zazwyczaj w różnych ośrodkach i mieli możliwość
dobrze nam idzie .( Smiech!..)
pierwsze takie doświadczenie.
zwiedzenia wielu miejsc oraz sprawdzili,
Rozumiem, że dla uczestników jest to Jak wyglądają plany na najbliższe jak się w różnych państwach kształtuje
wyjazd bezpłatny.
wyjazdy?
taka współpraca.
Program pokrywa wszelkie koszty
Teraz wyjeżdżają dwie pierwsze grupy Czy można powiedzieć że program Erazwiązane z uczestnictwem, czyli finan- i trzecia pod koniec listopada. Później smus+ to Wasz priorytet.
Bezwzględnie ,jest dla nas znaczącym
suje transport, ubezpieczenie w zakła- w styczniu udaje się w podróż grupa lotdzie pracy, wyżywienie lub ekwiwalent za ników, a w marcu kolejne dwie grupy. programem i daje uczniom dużo dodatkowyżywienie – w zależności od tego, jakie są Wtedy aura jest mniej korzystna i ceny wych możliwości. Staramy się też, aby było
warunki i co jest bardziej preferowane. Jeśli są niższe. Koszty transportu też się różnie to doświadczenie spotkania pracownika
uczestnicy są zakwaterowani w hotelu, tak kształtują w różnych okresach. To wszystko i przyszłego pracodawcy.

O modzie w makijażu,
artystycznych zdolnościach
i kosmetycznych perełkach
Z panią Anią Brzozowską-Gierak – właścicielką firmy CORIO
oraz z panią Justyną Kaczmarek rozmawia Merkuriusz
Czym jest makijaż sztuką czy koniecznością? Czy można żyć bez niego?
Ania Brzozowska-Gierak: Makijaż
jest przede wszystkim formą upiększania nas – kobiet i to
jest jego podstawowe
zadanie. Oczywiście,
że można żyć bez
makijażu i jest mnóstwo kobiet, które na
co dzień w ogóle się
nie malują. Z drugiej
strony jest też rzesza fanek, która bez
niego nie wyobraża sobie codzienności.
Dzięki niemu czują się piękne, wyjątkowe.
Delikatne podkreślenie urody, korygowanie niedoskonałości, asymetrii, wyrównanie kolorytu skóry to najczęstsze prośby
moich klientek, które przekładają się na
zwiększenie pewności siebie i podniesienie samooceny.
Justyna Kaczmarek: Na przestrzeni
kilku ostatnich lat
makijaż szalenie się
roz winął. Zauważyć można silny nurt,
w którym traktowany
jest jako sztuka i tutaj
prym wiodą media
społecznościowe,
a zwłaszcza Instagram. Zdjęcia makijaży wyglądają jak żywe obrazy. Nigdy
dotąd nie był tak szczegółowy, precyzyjny,
harmonijny pod względem doboru kolorów , faktur kosmetyków. To zdecydowanie wymaga artystycznych zdolności.
Jakie są dzisiaj trendy?
JK: W sezonie 2019/2020 wyodrębniły
się dwa trendy w makijażu oczu. Z jednej strony ciężkie, grube, grungowe kreski i soczyste kolory na powiekach, które
spodobają się młodym dziewczynom,
z drugiej tzw. barely - there makeup, czyli
oczy pozostawione saute, rzęsy muśnięte
bezbarwnym żelem. Wykończenie skóry
pozostaje niezmienne już od kilku sezonów w wersji glow – nie matowe, ciężkie,

ale świetliste, dziewczęce.
Metamorfozę przechodzą również brwi. Zauważyć można
inspirację latami 80-tymi.
Oprawa oczu jest wyrazista,
zdecydowana, ale nie wyrysowana jak do tej pory. Jeżeli
musimy wypełnić nasze rzadkie brwi robimy to techniką imitującą włoski – tak, aby całość
wyglądała naturalnie.
Jak zrobić szybki, efektowny,
trwały makijaż? Czy są jakieś
perełki kosmetyczne?
JK: W obecnych czasach,
nawet w branży beauty szukamy szybkich,
ale efektownych rozwiązań. Klientki chcą
nauczyć się jak wykonywać szybki makijaż, który będzie wyglądał dobrze i przetrwa cały dzień. Kluczem do sukcesu jest
odpowiednio dobrana pielęgnacja. Nawet
najlepsze i najdroższe kosmetyki nie będą
ładnie wyglądały na zaniedbanej skórze.
Żaden podkład nie ukryje niedoskonałości, zanieczyszczeń czy przesuszonych partii – po kilku godzinach będzie wyglądał
ciężko i nieestetycznie. Regularne złuszczanie i nawilżanie naszej skóry w pielęgnacji
domowej to podstawa, a wizyty u kosmetologa na profesjonalne zabiegi dopełnią
całości.
Niezbędne kosmetyki w codziennym
makijażu to dobrze dobrany podkład do
naszej karnacji, co niejednokrotnie przysparza Paniom trudności, tusz do rzęs, róż
dodający kolorytu naszej cerze oraz rozświetlacz nakładany na mokro bądź na
sucho. To dzięki niemu nasza skóra jest
świetlista, wypoczęta, świeża, młoda i promienna. Ten magiczny produkt potrafi
zdziałać cuda, trzeba jednak umieć się
nim posługiwać, dlatego zapraszamy serdecznie wszystkie Panie, które chcą zgłębić tajniki makijażu, do naszego centrum
szkoleniowego.
Jak wygląda szkolenie z makijażu?
A B-G: W naszej ofercie szkoleniowej
Corio posiadamy rozbudowany blok szkoleń z zakresu wizażu. Panie, które chcą się
nauczyć makijażu na własny użytek zapraszamy na indywidualną naukę. Jeśli ktoś
myśli o wizażu jako przyszłym zawodzie

powinien wybrać szkolenie z wizażu podstawowego, a następnie zaawansowanego. Podczas dwudniowych szkoleń
możemy sprawdzić czy jest to dla nas interesująca opcja. Wbrew pozorom nie jest to
zawód dla każdego. Dopełnieniem mogą
być także szkolenia z analizy kolorystycznej i budowania wizerunków. Te warsztaty
skierowane są zwłaszcza dla osób z branży,
które chcą poszerzyć swoją ofertę.
Czy można powiedzieć, że w tej dziedzinie istnieją też zaawansowane techniki?
A B-G: Oczywiście, należą do nich np.
technika cut crease czy spotlight są one
jednak praco- i czasochłonne, dlatego
rzadziej spotykane w makijażu użytkowym. Spotkać je można najczęściej w świecie makijażu artystycznego.
Spotykam się z makijażem permanentnym dość często, np. oczy, brwi i ust,
tylko dlatego, że młode kobiety nie mają
czasu/nie chcą się malować. Czy to Panią
dziwi, bo to kosztowny i bolesny zabieg?
A B-G: Nie, nie dziwi. Tak jak już wspomniałam szukamy łatwych i szybkich rozwiązań, dlatego makijaż permanentny jest
teraz bardzo na czasie. Ogranicza do minimum poranne malowanie, praktycznie
wstajemy z łóżka i jesteśmy gotowe. Niestety jednak dość często spotykam klientki,
które zmagają się z źle wykonanym makijażem permanentnym – źle dobrany kolor
pigmentu lub zbyt głębokie wprowadzenie, źle dobrany kształt brwi, asymetria
itd. Dlatego, drogie panie, zanim oddacie
swoje twarze w ręce innej osoby sprawdźcie, czy jest ona profesjonalistą.
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Złote Hipolity
W październikowe, niemal letnie,
sobotnie południe, w Auli Małej poznańskiego uniwersytetu gdzie zawsze nastrój
robi „Hołd Pruski” Matejki odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Hipolitów. Sala

była wypełniona po brzegi. Wyłonione
przez Kapitułę osoby tworzą kalejdoskop
zainteresowań, zawodów i umiejętności.
Każdy z nominowanych opowiadał krótko
lub nieco dłużej o sobie. Były to zwykle
ważne przeżycia, historie i osiągnięcia.
Mnie ujęła pani Teresa Zarzeczańska, która
skromnie i bardzo emocjonalnie opowiadała o pasji pływania i miłości do ojca którego grobu ciągle szuka… Po przeciwnej
stronie tych opowieści stał znakomity aktor
Jan Englert.
W gronie tegorocznych laureatów znalazły się takie osobistości jak: wymieniony
wcześniej prof. Jan Englert – aktor, reżyser, pedagog, dyrektor artystyczny Teatru
Narodowego w Warszawie; JE ks. bp dr
Zdzisław Fortuniak – Biskup Senior Archidiecezji Poznańskiej; Prof. zw. Józef Garbarczyk – naukowiec, pedagog, założyciel
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita
Cegielskiego w Gnieźnie; Prof. zw. Andrzej
Korzeniowski – chemik i towaroznawca,
nauczyciel akademicki, Rektor Wyższej
Szkoły Logistyki w Poznaniu; Paweł Kuszczyński – ekonomista, poeta, literat, długoletni Prezes Związku Literatów Polskich
Oddziału w Poznaniu; Prof. zw. Józef Petruk
– artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki
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na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Teresa Zarzeczańska-Różańska wybitna pływaczka, zdobywczyni
Kanału La Manche, wielokrotna mistrzyni
i rekordzistka Polski w pływaniu – Poznań.

Ignacego Jana Paderewskiego. Galę poprowadził Dominik Górny.
Kapituła Złotego Hipolita 2019 obradowała w składzie:
Przewodniczący – prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej.
Członkowie:
Renata Borowska-Juszczyńska – Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu
Dominik Górny – poeta, dziennikarz,
twórca
Prof. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Katarzyna Kamińska – Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA
Prof. Bogumiła Kaniewska – Prorektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Sławomir Lechna – Redaktor naczelny
gazety „Nasz Głos Poznański”
Agata Ławniczak – Dyrektor naczelna TVP
Poznań
Dr Magdalena Mrugalska–Banaszak –
Dyrektor Muzeum Historii Miasta Poznania
Prof. Jan Pikul – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wręczono też Statuetkę sprzed roku
dla Katarzyny Gaertner, wybitnej kompoPrzypomnijmy, Statuetki „Złotego
zytorki, autorki m.in. utworów: „Małgośka” Hipolita” to najwyższe wyróżnienia Kapii „Tańczące Eurydyki”.
tuły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Uroczystość uświetniła harfistka Julia Osoby, które ją otrzymują zyskują Godność
Ziembińska, a o fanfary dla laureatów „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.
zadbał kwintet instrumentów dętych Pierwszą Osobistością, która jako Dar, przyblaszanych z Akademii Muzycznej im. jęła Statuetkę „Złotego Hipolita” była Jego
Świątobliwość Jan Paweł
II. Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie,
1 sierpnia 2001 roku, z rąk
dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa.
Mecenat Główny nad
Galą objęła Lucjana Kuźnicka Tylenda i Firma TFP
Dziećmierowo. Sponsorami byli: Amica Wronki
S.A., Ataner – Poznań;
Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska; Fundacja Zakłady Kórnickie
OPP; Kreisel – Technika
Budowlana; PROMAG S.A.;
Sady Doliny Noteci Henryk
Stokłosa; Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 
red.
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