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Nowocześnie dbać
o dziedzictwo
Moja książka opisuje historię
spalonych polskich wsi
Mielżyński (1804-1872)

Biblioteka Merkuriusza Prószyński i S-ka poleca...
Nick Sousanis
Odpłaszczenie
Idea prymatu słowa nad
obrazem ma głębokie korzenie
w zachodniej kulturze. Co stanie
się, gdy uczynimy je równorzędnymi partnerami, tak by razem
stanowiły źródło znaczenia przekazu. Odpłaszczenie napisane
i narysowane jako komiks to eksperyment dotyczący wizualnego
myślenia. Nick Sousanis kontestuje tradycyjne formy naukowego
dyskursu i proponuje odbiorcom
zarówno wspaniałą pracę graficzną, jak i poważny wywód dotyczący zdobywania i gromadzenia
wiedzy. Odpłaszczenie to wyraz
buntu przeciw ustalonym punktom widzenia.

Richard A. Muller
Teraz. Fizyka czasu
Co oznacza słowo „teraz”? Enigmatyczny charakter tego momentu
czasu nękał filozofów oraz fizyków.
Równie zastanawiające jest to, dlaczego czas płynie. Niektórzy fizycy zrezygnowali z próby zrozumienia tego
zjawiska i nazwali upływ czasu iluzją, ale wybitny fizyk eksperymentalista Richard A. Muller protestuje. Jego
zdaniem fizyka powinna wyjaśniać
rzeczywistość, a nie jej zaprzeczać.
W Teraz Muller nie tylko poddaje krytyce dawne idee, ale przedstawia swą
własną rewolucyjną teorię, która daje
testowalne przewidywania.

Karen M. McManus
Jedno z nas kłamie
W poniedziałkowe
popołudnie pięcioro
uczniów liceum Bayview
zostaje zatrzymanych za
karę po lekcjach. Bronwyn, kujonka, przygotowuje
się do studiów na Uniwersytecie Yale i nigdy nie łamie
zasad. Addy, ślicznotka, to
idealna księżniczka licealnego balu. Nate, diler, znajduje się pod nadzorem kuratorskim. Cooper, sportowiec,
to gwiazda szkolnej drużyny
baseballu. Simon, outsider, twórca słynnej aplikacji
rozpowszechniającej plotki
o uczniach. Tyle że Simon
nie wyjdzie z tego żywy.
Podejrzenie o morderstwo
pada na Bronwyn, Addy,
Coopera i Nate’a.

Małgorzata
Terlecka-Reksnis
Holoubek. Rozmowy

Zapis rozmów Małgorzaty Terleckiej-Reksnis z Gustawem Holoubkiem dokumentuje opowieść
jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. W miarę upływu lat
dzielących nas od słynnej inscenizacji Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka jego rola Konrada
w coraz większym stopniu staje się
mitem, sam zaś aktor przeszedł do
historii i legendy polskiego teatru.

Maria Nurowska
Miłośnica

Kr ystyna Sk arbek ,
piękna kobieta, podczas
drugiej wojny światowej
tajna agentka polskiego
i brytyjskiego wywiadu,
miała fascynującą biografię. Była niezwykle
odważna, jakby grała ze
śmiercią, i tę grę w końcu
przegrała. Zginęła z ręki
odrzuconego kochanka.
Powieść Marii Nurowskiej
odniosła wielki sukces,
mimo że Krystyna Skarbek,
kiedy ukazało się pierwsze
wydanie książki, była kimś
nieznanym.

John Irving
Małżeństwo
wagi półśredniej
Intrygująca, niejednoznaczna powieść, stawiająca pytanie o sens przekraczania ustalonych norm
moralnych, a zarazem niepozbawiona charakterystycznego Irvingowskiego
humoru.
Wbrew temu, co zdaje
się sugerować tytuł, nie
jest to książka o jednym,
ale o dwóch małżeństwach,
których wzajemne relacje,
zrazu niewinne i czysto
przyjacielskie, przeradzają
się z czasem w związek
o znacznie intymniejszym
i bardziej złożonym charakterze. Nowa sytuacja, oparta na rytuale
zamiany partnerów, przynosi uczestnikom tego osobliwego procederu
poczucie wyzwolenia i euforii, by już wkrótce odsłonić swoje ciemniejsze strony.

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
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Od Nocy Biologów
do nowego
programu
studiów
doktoranckich

Z dziekanem prof. dr. hab. Przemysławem Wojtaszkiem,
prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof.
UAM dr hab. Beatą Messyasz, prodziekan ds. studenckich
prof. UAM dr hab. Małgorzatą Garnczarską, prodziekanem ds.
rozwoju dr. hab. Markiem Kasprowiczem, kierownik studiów
doktoranckich prof. UAM dr hab. Agnieszką Ludwików
i koordynatorem wydziałowym Nocy Biologów prof. UAM
dr hab. Joanną Ziomek z Wydziału Biologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza rozmawia Mariola Zdancewicz

Co w tegorocznej Nocy Biologów najbardziej przykuwało uwagę zgromadzonych?
Koordynator JZ: Propozycją siódmej
edycji były wszelkie zajęcia obrazujące
hasło „Woda to życie”. Odbywały się rozmaite warsztaty, które pokazywały, co można
znaleźć w kropli wody, do czego ona służy,
jakie ma właściwości fizyczne, chemiczne

maturze”. Myślę, że dla tegorocznych maturzystów to były świetne wskazówki.
Poza tematyką i poziomem merytorycznym naszych imprez popularyzujących naukę oprócz propagowania
Wydziału ważny jest też udział doktorantów i studentów, szczególnie z Koła Naukowego Przyrodników UAM. Ich uczestnictwo
w akcjach nie jest certyfikowane, ale nagra-

interesowni, a oni naprawdę z własnej inicjatywy wymyślają i realizują wiele tematów. Aktywnie działa Koło Naukowe Przyrodników; jest mnóstwo sekcji i studenci
sami tworzą nowe. Znakomicie wywiązuje
się ze swoich zadań Samorząd Studencki
Wydziału Biologii, doktoranci i pracownicy.
Imprezy są ważne dla nich, dla społeczności Wielkopolski, a w przypadku Nocy Bio-

Od lewej: Marek Kasprowicz, Agnieszka Ludwików, Małgorzata Garnczarska, Beata Messyasz, Przemysław Wojtaszek oraz Joanna Ziomek.
Fot. dr Józef Musiał.
i biologiczne; naprawdę wiele bardzo interesujących wystąpień, warsztatów i laboratoriów. Większość propozycji cieszyła się
dużą frekwencją. Przychodzili na nie ci, którzy faktycznie danym tematem byli zainteresowani. W tym roku rekordy popularności bił arcyciekawy wykład pana prof. Rafała
Bernarda, który mówił o życiu ważek. Zafascynował wszystkich słuchaczy, przenosząc
ich w inny, niesamowity świat. Z drugiej
strony, uwagę przykuł wykład dr. hab. Zbigniewa Adamskiego „Jak nie lać wody na
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dzane punktami branymi pod uwagę np.
przy udzielaniu stypendium. Najważniejszy jest zdobyty przez nich zasób umiejętności społecznych: uczą się integrowania z grupą, z wykładowcami, pracy
z dziećmi, z młodzieżą czy z osobami niepełnosprawnymi. Ostatnio odwiedziły nas
w trakcie zajęć dzieci z niepełnosprawnością umysłową i studenci znakomicie temu
sprostali. Nasi pracownicy są zachwyceni
ich reakcjami i aktywnością. Widać było,
że lubią to robić. Często mówimy, że są

logów, wymyślonej na naszym Wydziale,
dla całej Polski.
Jaka jest idea KRAB-u?
Prodziekan MG: W ramach konkursu,
ogłoszonego przez prorektor ds. kształcenia prof. Beatę Mikołajczyk, promującego
udział studentów w badaniach naukowych,
złożyliśmy projekt – Kierowanie Rozwojem
Aktywności Badawczej, który zakładał przygotowanie studentów do pracy naukowej
i badawczej poprzez udział w nowej formie edukacyjnej, jaką jest tutoring, czyli

spersonalizowana forma edukacji. Naszą przestrzennego, musi być przygotowane
ofertę skierowaliśmy do studentów I roku, w formacie GIS. Kolejnym krokiem będzie
na kierunkach: biologia, łącznie ze specjal- – coraz bardziej realny – zakup drona ze
nością nauczanie biologii i przyrody, bio- specjalistyczną kamerą na podczerwień.
technologia i ochrona środowiska. Chcie- W naszych badaniach nieodzowna jest
liśmy stworzyć naszym najzdolniejszym analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych,
studentom możliwość bezpośredniego które często są drogie i trudno dostępne.
kontaktu z przeszkolonymi w tym zakre- Dron pozwoli nam się od nich w pewnym
sie pracownikami – tutorami (mistrzami), stopniu uniezależnić. Warto tu podkreślić,
udzielając wsparcia, z jakiego korzystają że dwaj pracownicy naszego Wydziału, dr
studenci najlepszych uczelni na świecie. Maciej Nowak i dr Łukasz Grewling, zdobyli
Metoda, oparta na bezpośredniej relacji już państwowe uprawnienia Urzędu Lotmistrz-student, zawitała również na nasz nictwa Cywilnego do obsługi takich bezWydział. Ma służyć rozwojowi zaintereso- załogowych statków powietrznych.
wań naukowych studentów, a rola nauczy- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
ciela sprowadza się do mądrego towarzy- studentów, zorganizowali Państwo stuszenia im w procesie samorozwoju.
dencki staż zawodowy. Co to jest?
Do tej pory tak nie było?
Prodziekan MG: W ramach projektu
Dziekan PW: Było zawsze, tylko nie PO WER, finansowanego przez Narow takiej formie. Obecność tutora rozwi- dowe Centrum Badań i Rozwoju, umożlinęła się w krajach anglosaskich. Podjęli- wiliśmy studentom
śmy wysiłek wykształcenia tutorów. W tej ostatniego roku stuchwili mamy ich prawie 50 – również trzy diów I i II stopnia
panie w tym gronie – i wszyscy garną się, nabycie kompetenżeby wykorzystać swoją wiedzę.
cji wymaganych na
Prodziekan MG: Do tej pory wszelkie rynku pracy, poprzez
inicjatywy kierowane do studentów I roku udział w 3-miesięczpolegały głównie na udzielaniu im wspar- nych stażach zawocia w procesie aklimatyzacji na uczelni dowych. Odbywali
i wyrównaniu szans. Mniej uwagi poświę- oni staże w wiodącaliśmy najzdolniejszym studentom, jak cych firmach, instyto ma miejsce w projekcie KRAB. Wśród tucjach i w centrach
uczestników tutoringu mamy dwoje stu- badawczych o profilu
dentów, którzy przygotowali swoje pierw- działalności zgodnym
sze projekty badawcze w ramach kon- z kierunkiem studiów.
kursu Best Student Grant i znaleźli się Propozycja była skiew gronie dziewięciu laureatów w skali rowana do studencałego uniwersytetu.
tów kierunku bioloCzym jest System Informacji Przestrzen- gia, biotechnologia
nej?
i ochrona środowiProdziekan MK: Na naszym Wydziale ska, a w ramach innego projektu także do
intensywnie rozwijamy kierunek poz- studentów kierunku biologia, specjalność
nania środowiska przyrodniczego. Mamy nauczanie biologii i przyrody. Zainteresospecjalną Wydziałową Pracownię Bio- wanie było zróżnicowane w zależności od
logicznych Informacji Przestrzennych, tego, z jakiego kierunku studiów rekrutoprowadzoną przez dr. Macieja Nowaka, wali się stażyści.
absolwenta geografii doskonale zorientoWymiernym efektem programu jest to,
wanego w zagadnieniach przyrodniczych. że część stażystów już znalazła zatrudnieWielowarstwowe, tematycznie ułożone nie u pracodawców, u których realizowała
zagadnienia środowiskowe są integro- staż, który odbywał się w trakcie wakacji,
wane w dużych bazach danych i dzięki po zakończeniu roku akademickiego.
temu, w oparciu o specjalne programy Na Wydziale został opracowany nowy
komputerowe, można wyciągać przekro- program studiów doktoranckich. Co to
jowe wnioski na temat stanu aktualnego za studia?
czy tendencji rozwoju środowiska. Takie
Kierownik AL: Wydział Biologii ma
podejście staje się już formalnym wymo- prawo doktoryzowania w pięciu dyscypligiem w pracy zawodowej obecnych stu- nach. Obecnie jesteśmy na takim etapie
dentów. GIS to bardzo przyszłościowe rozwoju nauki i dydaktyki, że radykalnie
narzędzia, które są już obecne we wszel- zwiększa się umiędzynarodowienie stukich badaniach z zakresu ochrony środo- diów doktoranckich. Musimy prowadzić
wiska, zwłaszcza w aspektach aplikacyj- dydaktykę w języku angielskim i udaje się
nych. Każde opracowanie przyrodnicze: nam to już od II stopnia studiów, na kiedla służb ochrony środowiska, dla konser- runku biotechnologia. Z tego też powodu
watora przyrody czy z zakresu planowania w październiku 2017 na Wydziale Biologii

uruchomiono nowy, unikatowy w skali
UAM, interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, realizowany w języku
angielskim. Program opracowano w trybie konkursowym w ramach programu
PO WER. Nasza propozycja szczęśliwie
uzyskała wsparcie ze środków unijnych.
Skutkiem tego realizujemy dwa programy
studiów doktoranckich: jeden w całości
w języku polskim, z możliwością doboru
przedmiotów bądź realizacji pewnych
aktywności merytorycznych w języku
angielskim, oraz drugi – właśnie interdyscyplinarny, w którym uczestniczy 15 doktorantów, przy czym 1/3 to doktoranci
zagraniczni. Otrzymaliśmy dofinansowanie na prowadzenie nowych zajęć, które
rozwijają umiejętności miękkie – znajomość nowoczesnych technologii, biotechnologii, ekologii i ochrony środowi-

ska. Wzbogacamy studia doktorantów
o umiejętności i wiedzę profesorów wizytujących, a także wysyłamy ich na staże
zagraniczne, żeby zaznajomić ich z nowoczesnymi technikami badawczymi. W projekcie zdobyliśmy również środki na inne
wyjazdy zagraniczne doktorantów, w tym
na wyjazdy konferencyjne. „Wisienką na
torcie” są granty przyznawane w konkursie
Granty Dziekana Wydziału Biologii. Tradycja tego konkursu sięga poprzedniej ekipy
dziekańskiej. Staramy się wykorzystać pisanie grantów przez doktorantów jako formę
podwyższania ich umiejętności. Doświadczenie zdobyte w konkursie ma im pomóc
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
na badania. Naturalnie najlepsze projekty
w konkursie otrzymują dofinansowanie.
Jak wygląda współpraca studentów zagranicznych z polskimi, którzy
dopiero uczą się angielskiego?
Kierownik AL: Większość naszych
doktorantów zna ten język i komunikacja jest niezaburzona. W laboratoriach
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współpracują z osobami anglojęzycznymi,
pewna bariera językowa może nastąpić
w kontaktach z administracją, ale przypuszczalnie weźmie to na siebie obsługa
techniczna laboratorium.
Ilu mają Państwo studentów zagranicznych?
Prodziekan MG: Najliczniejszą grupę
stanowią studenci, którzy przyjeżdżają do
nas w ramach programu Erasmus+ z krajów Unii Europejskiej, ale w tym roku
mamy także studentów spoza Europy, np.
z Mozambiku. Ponad połowa studentów
zagranicznych to Hiszpanie i Turcy. Posiadamy niezwykle bogatą ofertę zajęć dla
studentów zagranicznych. Oferujemy
także studia drugiego stopnia prowadzone
w języku angielskim.
Proszę opowiedzieć o programie współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii.
Czy już zaanektowaliśmy Brandenburgię? (śmiech)
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Dziekan PW: Nie, ale jako Wielkopolska mamy z nią podpisaną umowę
o współpracy.
Prodziekan BM: Współpracę transgraniczną i międzyrządową na rzecz
ochrony jezior ramienicowych rozpoczęto w 2000 roku przez ogłoszenie Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej, na
podstawie której makroglony, czyli ramienice, stały się jednym z ważniejszych elementów przy ocenie jakości wód. Ich obecność świadczy o tzw. stanie czystowodnym
jezior, o braku zakwitów fitoplanktonu,
a tym samym o bardzo niskiej koncentracji składników odżywczych w wodzie. Na
Ziemi Lubuskiej badania prowadził prof.
Mariusz Pełechaty i okazało się, że występuje tam spora grupa jezior ramienicowych. Współpracuje on z prof. Andrzejem
Pukaczem z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach. Po drugiej
stronie Odry znajdują się jeziora mniej
poznane, jeśli chodzi o ramienice, i to stało

się przyczynkiem do podjęcia współpracy
z Brandenburgią. W 2016 roku na terenie
Collegium Polonicum UAM w Słubicach
odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa, a jednym z głównych jej celów
była prezentacja wyników badań dotyczących stanu zachowania, zagrożeń i ochrony
jezior ramienicowych. Wyniki podsumowano w bardzo interesującej monografii.
Badania jezior ramienicowych są ważne dla
obu regionów zarówno z punktu widzenia zachowania walorów krajobrazowych
i różnorodności biologicznej, jak i walorów turystycznych. Współpraca ma charakter rozwojowy, gdyż nie wystarczy skatalogowanie samych gatunków ramienic,
ale istotne jest też ukierunkowane monitorowanie kondycji tych jezior z uwzględnieniem zmian zachodzących w zlewni. Na
Ziemi Lubuskiej, jak i po stronie Brandenburgii jest wiele jezior, w których obecność
ramienic wskazuje, że nie wszystkie wody
są zeutrofizowane, czyli mętnowodne.
Na czym polega program rozwoju
kompetencji studentów biologii?
Prodziekan MG: To propozycja
skierowana do studentów studiów
I stopnia. Jej celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, kognitywnych i komunikacyjnych poprzez realizację szkoleń,
zajęć, wizyt studyjnych, np. w zagranicznych firmach biotechnologicznych i parkach naukowo-technologicznych, czy też atrakcyjny kurs
płetwonurka-ekologa, który kończy
się uzyskaniem certyfikatu.
Dziekan PW: Wszystko odbywa
się poza planem zajęć, co wymaga
od studentów dodatkowej aktywności, ale uzyskany certyfikat przyda
się choćby w kontakcie z przyszłym
pracodawcą. Pierwsze tego typu programy pojawiły się dawno, gdy studenci
sami zgłaszali chęć działania. Czasem ich
pomysły były tak kosztowne, że sami do
nich dopłacali. Potem pojawiły się kierunki zamawiane; część zajęć na nich
była certyfikowana.
Prodziekan BM: Odnośnie kursu ekonurka, dodam, że nurków do badań naukowych nie ma wielu, a są potrzebni na przykład do badania wspomnianych ramienic,
z których nie wszystkie osiągają wysokie rozmiary, więc nie można ich skatalogować, patrząc przez lustro wody z łodzi.
Często wymagane jest nurkowanie, a to
perspektywa pracy i obopólny zysk też
dla Wydziału, bo prace są coraz lepsze,
a studenci widzą możliwość zmian metod
badawczych na techniki z wykorzystaniem
nowych narzędzi.
Czy zapowiadana reforma dla szkół
wyższych wprowadzi zmiany na Państwa Wydziale?

Dziekan PW: Trudno się wypowiadać na podstawie pogłosek, bo rozmawiamy przed ogłoszeniem nowej wersji
projektu ustawy. Ale wiele wskazuje, że
jeśli projekt zostanie zmieniony, to w niewielkim zakresie. Pozostaną rozwiązania,
które budzą kontrowersje. Nie wiadomo,
jaki kształt nada nowa ustawa podstawowej jednostce organizacyjnej, jaką był
wydział, ale jakieś jednostki muszą istnieć, bo szkoły o rozmiarach UAM, UW
czy UJ nie są w stanie funkcjonować bez
podziału na mniejsze części. Bez konkretnych zapisów trudno zastanawiać się nad
relacjami pomiędzy władzą centralną a –
nazwijmy to – lokalną w obrębie uczelni,
i nad tym, czy ważniejsze są organy jednoosobowe, czy wieloosobowe. Nawet
jeżeli projekt niedługo się ukaże, rząd
go zaakceptuje i skieruje do Sejmu, to
czeka go cały etap pracy parlamentarnej,
a doświadczenie uczy, że parlamentarzyści potrafią wszystko zmienić i bardzo często odzwierciedla to działanie różnych
grup lobbujących za konkretnym rozwiązaniem. Może ustawa wcale nie wpłynie
na nasze funkcjonowanie, co jest raczej
niemożliwe w obecnym stanie zaawansowania zmian, a może wpłynąć tak, że nie
będzie Pani miała z kim rozmawiać, bo
nie będzie Wydziału lub władz dziekańskich w obecnej postaci. Problem polega
też na tym, że rektorzy patrzą na to zupełnie inaczej, bo jednym z elementów wiążących dla ustawy jest m.in. wzmocnienie
organu jednoosobowego, jakim jest rektor, ale też poddanie go kontroli nowego
organu, który dotąd nie istniał w systemie
szkolnictwa wyższego. Ponadto rektorzy
zdają sobie sprawę z tego, jak trudne jest
zarządzanie uczelnią w obecnym stanie,
gdzie sporą część decyzji trzeba uzgadniać z wydziałami, a z drugiej strony, jeśli
rektor nie był wcześniej dziekanem, nie
zdaje sobie sprawy, ile pracy wykonują za
niego dziekani.
A czy za granicą są wydziały?
Dziekan PW: Są, tylko różnica polega
na stopniu autonomii. Na przykład we
Francji są wydziały, ale tam decyzja o tym,
kto zostanie dziekanem, jest ministerialna. W krajach anglosaskich to stanowisko traktuje się troszeczkę jak administracyjne, bo szefem prawie każdego
uniwersytetu angielskiego jest królowa
albo ktoś z rodziny królewskiej, kanclerze
czy prezydenci, którzy sprawują władzę
w jej imieniu. Takiego stopnia autonomii,
że rektor i dziekan są wybierani w normalnych wyborach, nie ma już prawie nigdzie
w świecie zachodnim.
Fot. dr Józef Musiał,
Noc Biologów 2017

Poznań
–
2018
kwietnia

Sensacyjnie zapowiada
się koncert Tingvall Trio,
formacji, która postrzeganiem
jazzu znakomicie nawiązała
do kultowego E.S.T. trio,
amer ykańskiego Bad Plus
trio oraz znakomitych
fortepianowych wirtuozów,
którzy najczęściej skrywają się
za popularnym dzisiaj idiomem
scandinavian jazz-piano style. To
klasyka współczesnego jazzu,
pianisty Martina Tingvalla
i jego znakomitego trio. Zespół
uznany za najlepszą grupę roku,
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ERA JAZZU: Aquanet Jazz Festival

Festiwalowa Era Jazzu – jak to
w zwyczaju tej prestiżowej imprezy –
zaprezentuje (na jedynych koncertach
w Polsce!) najciekawsze gwiazdy,
trendy i zjawiska dzisiejszego jazzu.
Kultowe, skandynawskie Tingvall Trio,
słynnego kubańskiego pianistę Omara
Sosę oraz sardyńskiego trębacza
Paolo Fresu, legendarnego trębacza
z Nowego Orleanu – Nicholasa Paytona,
nowojorską formacje E.J. Strickland
Quintet, nową gwiazdę jazzowej
wokalistyki – Sarah McKenzie, oraz
Poznań Jazz Project, który przygotował
tegoroczny laureat nagrody Er y
Jazzu – harmonijkarz Kacper
Smoliński.

zdobył pier wsze
miejsce na German
Jazz Char ts, jest
t a k że l a u re ate m
m.in. prestiżowych
Echo Jazz Preis/
Best Ensemble Of The Year. Tingvall Trio
swoją muzyką błyskawicznie przebiło się
do elity europejskich zespołów jazzowych
– rekomenduje zespół Dioniz y
Piątkowski, szef Ery Jazzu.

Festiwalow y grand opening
to Nicholas Payton – laureat
nagrody
Grammy,
jeden
z czołowych światowych trębaczy
jazzowych, multiinstrumentalista,
W klubie Blue Note 13 kwietnia
wokalista, kompozytor. To także zagości mocny nowojorsk i jazz
jeden z tak z wanych młodych rekomendowany przez prestiżową Blue
lwów nowoorleańskiego jazzu lat Note Records z gwiazdami tej słynnej
dziewięćdziesiątych, podobnie jak wytwórni płytowej. To sto procent jazzu
Wynton i Branford Marsalisowie są w jazzie – rekomenduje koncert Dionizy.
ikoną Nowego Orleanu. Nowoczesnym – Perkusiści E.J. Strickland i Kendrick Scott,
jazzem i możliwościami improwizacji pianista Robert Glasper, trębacz Ambrose
zainteresował go Wynton Marsalis, Akinmusire, saksofoniści Ravi Coltrane,
z którym koncertował w Nowym Greg Osby i Marcus Strickland wyznaczają
Orleanie i do dziś związany jest z jego dzisiaj standardy nowoczesnego jazzu.
Lincoln Center Jazz Orchestra. Rozległa Gwiazdy Blue Note Records w poznańskim
dyskografia trębacza i kompozytora klubie Blue Note. Czy potrzebna jest lepsza
obejmuje kilkadziesiąt albumów: od rekomendacja?
kilkunastu autorskich projektów po
nagrania warsztatowej formacji SF Jazz
Galowy koncert w poznańskiej Auli
Collective oraz najnowsze autorskie UAM 14 kwietnia przedstawi australijską
projekty „Afro-Carribbean Mix Tape”, pianistkę i wokalistkę Sarah McKenzi.
które przedstawi 11 kwietnia na gali Jej album „Paris In the Rain” cieszy
otwarcia festiwalu Era Jazzu.
się dużym uznaniem i popularnością.
Bilety (100– 160 zł): Bilety 24, Ticketmaster, CIM, EMPiK, CK Zamek, Blue Note

Sarah McKenzie nie bez kozery
porównywana jest do Diany Krall
– pisał entuzjastycznie po jej
koncercie Paweł Brodowski, szef
Jazz Forum. – Ta sama specjalizacja
(piano, wokal), podobny gatunek
muzyki i repertuar (standardy lat
30. i 40., ballady, bossa nova i blues),
jazzowe combo, wirtuozerska, ale
stylowa pianistyka, smak, piekielny
swing, piękny głos i nieskazitelna
intonacja. Elegancja i uroda.
Finałową galą Aquanet Jazz
Festival 15 kwietnia będzie
powrót do Ery Jazzu pianisty
Omara Sosy. Tym razem genialny
kubański artysta zaprosił do
współpracy równie elokwentnego
i znakomitego włoskiego trębacza
Paolo Fresu. Ich wspólne projekty
„Alma” oraz „Eros” są wspaniałymi
dokumentami kulturowej korelacji
we współczesnym jazzie, które
nieustannie zask akują świat
autentycznymi i ar tystycznie
bezkompromisowymi skojarzeniami
muzycznymi. Albumy Paolo
Fresu na przykład z Omarem
Sosą, z francuskim bandeonistą
Richardem Galliano czy
z amerykańskim gitarzystą Ralphem
Townerem są jednymi z najciekawszych
propozycji nowego europejskiego jazzu
ostatnich lat.
Tradycją naszego cyklu jest Poznań
Jazz Projekt – mówi Dionizy Piątkowski
– który jest konsekwencją artystyczną
nagrody Ery Jazzu, jaką przyznajemy
poznańskim muzykom. Tegorocznym
laureatem jest harmonijkarz Kacper
Smoliński, dla którego przygotowaliśmy
między innymi koncert z kultowym
Tingvall Trio. Kacper Smoliński jest
ewenementem w dzisiejszym jazzie,
ale, co znamienne, najważniejszymi
muzykami jazzu, którzy zdecydowali się
na kreację swojej sztuki poprzez grę na
harmonijce, okazali się muzycy europejscy,
a nie – jakby się wydawać mogło –
rasowi jazzmani amerykańscy. Brzmi
to paradoksalnie, ale geniuszem tego
instrumentu był przecież belgijski jazzman
Toots Thielemans, teraz faworytem jest
szwajcarski instrumentalista Grégoire
Maret. Jestem pewien, że do tego
znamienitego, wąskiego grona wirtuozów
tego wspaniałego instrumentu dołącza
Kacper Smoliński.
Partnerem strategicznym Ery Jazzu
jest Aquanet S.A./Projekt realizowany
jest przy współpracy Miasta Poznań.
Więcej: www.jazz.pl
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Czterema kołami
przez rok 2017...
W 2017 roku świętowali Państwo
40-lecie Toru Poznań...
Istotnie, obiekt jest już czterdziestolatkiem. Patrząc jednak w przyszłość, mamy
marzenia, żeby Wielkopolski Tor Poznań był
kiedyś nasz, żeby był torem światowego
formatu, choć wydaje się to dziś mało
realne. Dla członków Automobilklubu jest
on obiektem wyjątkowym. Powstawał przy
ogromnym zapale wielu z nas – wielbicieli
motoryzacji, którzy w latach 70. postanowili uczynić możliwym to, co wydawało się
niemożliwe. Obecnie, 40 lat później, kontynuując myśl budowniczych obiektu, staramy się o niego dbać i marzymy o tym,
aby jego ranga wzrastała w przyszłości.
W 2016 roku podpisaliśmy umowę
z miastem na dzierżawę Toru, a następnie w tym miejscu odbyło się pierwsze
posiedzenie dwóch komisji Rady Miasta
Poznania: Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki pod przewodnictwem radnej Joanny
Frankiewicz oraz Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego pod przewodnictwem radnej Lidii Dudziak. Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat
działalności klubu i Toru Poznań. Wspaniale,
że takie spotkanie miało miejsce, było ono
wyrazem dobrej woli i zainteresowania
miasta i klubu przyszłością obiektu.
Współpracują Państwo z Muzeum
w Szreniawie w związku z budową Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji...
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Muzeum w Szreniawie, Fundacja Muzeum Motoryzacji „Kuźnia Dziedzictwa” i Automobilklub Wielkopolski
podpisały w tym roku umowę o współpracy w zakresie utworzenia Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji. Zobaczymy w nim zabytkowe samochody
i motocykle pochodzące ze zbiorów
członków naszego klubu oraz eksponaty muzealne ze Szreniawy. Automobilklub i Fundacja Muzeum Motoryzacji
przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły
konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji. Do
udziału w konkursie zgłosiło się 48 pracowni, w tym jedna z zagranicy. Zwycięzcą została pracownia Jastaa Sp. z o. o.
z Wrocławia. Ich projekt spełnił wszystkie założenia konkursu, a ze względu na
swoją uniwersalność stwarza duże możliwości aranżacyjne i wystawiennicze.
Zarząd opracował dokument „Zasady
etyki członka Automobilklubu Wielkopolski”. Jakimi wartościami powinna
kierować się taka osoba?
Nasi członkowie, budując swoją pozycję, nie mogą szkodzić innym, powinni
działać uczciwie i rzetelnie, godnie prezentując swoją przynależność do klubu
poprzez eksponowanie jego nazwy własnej i logo.

Komisja Sportu Samochodowego jest
organizatorem wielu znakomitych
imprez...
To był bardzo pracowity i obfitujący
w liczne wydarzenia sezon. Komisja zorganizowała na Torze Poznań 26 rund
wyścigów, zarówno rangi międzynarodowej, jak i krajowej. Znalazły się wśród nich
2 rundy FIA-CEZ Circuit Racing (Mistrzostw
FIA Strefy Europy Centralnej), 1 runda
FIA-CEZ Endurance Trophy (Mistrzostw FIA
w wyścigach długodystansowych), 2 rundy
Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe (Pucharu Europy Centralnej
Porsche GT3), 8 rund Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 4 rundy
Mistrzostw Polski Hour Race, 1 runda
międzynarodowej serii Mistrzostw Polski
KIA Lotos Race, 7 rund Mistrzostw Polski
Pucharu 318 IS Cup PL oraz 1 runda ADAC
Historic Cup Haigo. Wzięło w nich udział
około 500 zawodników sportu samochodowego z kraju i zagranicy.
I wyścigów bolidów...
Tak, we wrześniu 2017 roku w czasie
ostatniej rundy wyścigów samochodowych na Torze Poznań rozegrano wyścig
bolidów o napędzie elektrycznym. Do
rywalizacji przystąpiło 6 drużyn (między
innymi z Gimnazjum nr 3 w Gliwicach, Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, drużyna Silesian
Greenpower z Politechniki Śląskiej w Gliwicach czy zespół Renishaw z Wielkiej

fot. Media4U

Z prezesem Automobilklubu Wielkopolska
Robertem Werle rozmawia Karolina Chomicz

Brytanii), liczących średnio 8-10 zawodników, a w sumie 10 pojazdów o charakterystycznych nazwach: Bullet, Probation
4, Renovation, Złota Trójka, Rec 349, Blue
Arrow, Rebelt, Circuit Breaker czy Kapiszon.
Ta impreza jest formą wsparcia młodych konstruktorów w rozwijaniu wiedzy o nowoczesnych technologiach oraz
w realizowaniu pasji i ambicji.
To pięknie… Panie Prezesie, proszę
przybliżyć inicjatywę SuperOES.
Wyszliśmy naprzeciw kierowcom, którzy nie posiadają licencji wyścigowej, dlatego ten cykl imprez jest organizowany
z myślą o nich. SuperOES polega na jak najszybszym pokonaniu przez kierowcę prób
sportowo-zręcznościowych. Impreza jest
rozgrywana w randze Mistrzostw Okręgu
i nieustannie przyciąga amatorów jazdy
sprawnościowej. W sezonie rozegrano
8 rund, w których udział wzięło blisko
800 kierowców.
Co umożliwia organizowanie na Torze
Poznań imprez o randze międzynarodowej?
Możliwe to jest dzięki posiadanym
certyfikatom bezpieczeństwa potwierdzającym spełnienie restrykcyjnych
norm i wymagań stawianych przez światowe federacje sportowe: FIA (Międzynarodową Federację Sportu Samochodowego), FIM Europe (Międzynarodową
Federację Motocyklową regionu Europy),
CIK-FIA (Międzynarodową Federację Kartingową). W wyniku
przeprowadzonych przez przedstawicieli FIM Europe oraz CIK-FIA inspekcji homologacyjnych
torów: motocyklowego i kartingowego, Automobilklub uzyskał
przedłużenie na kolejne 3 lata
licencji uprawniających do organizacji międzynarodowych imprez
motocyklowych i kartingowych
na Torze Poznań (licencja FIA dla
toru samochodowego ważna jest
do 2019 roku).
Są Państwo też organizatorami
rajdów turystycznych, na przykład z okazji Dnia Kobiet czy uświetniających święto odzyskania niepodległości...
Komisja Sportu Popularnego i Turystyki zorganizowała 2 imprezy rajdowe:
z okazji Dnia Kobiet rajd „Wielkopolanki
za kółkiem” oraz rajd „Pogoń za lisem”,
będący rundą Okręgowego Pucharu Zmotoryzowanych Turystów. W imprezach
tych udział wzięły 62 załogi i 160 uczestników. Na początku grudnia odbył się rajd
„Gwiazdka 2017”, podczas którego podsumowane zostały również zmagania
w ramach Popularnych Samochodowych
Mistrzostw Okręgu, Okręgowego Pucharu

fot. Grzegorz Kozera Motorsports Photography
Zmotoryzowanych Turystów oraz Kon- na Regularność, jak też rajd pojazdów
kursu o Wielką Złotą Pyrę.
zabytkowych „Truskawisko”.
Święto odzyskania niepodległości rówW czerwcu na poznańskich Łęgach
nież obchodziliśmy rajdowo. Automobil- Dębińskich w ramach 6. Ogólnopolskiego
klub, już po raz 25, wraz z Wielkopolanami Zlotu Miłośników Rowerów Zabytkowych
uczcił ten dzień motoryzacyjnie, organi- „RetROWERiada 2017” spotkali się pasjozując Rajd Niepodległości i Ogólnopol- naci i posiadacze zabytkowych jednoślaski Rajd Seniora. Trasa rajdu rozciągała się dów. Do udziału w imprezie zgłosiło się
na długości 55 km. Rywalizowało ze sobą 52 uczestników, którzy zaprezentowali
46 załóg, czyli 110 uczestników.
w sumie ponad 70 rowerów z XIX i XX wieku.
Oprócz organizacji imprez klubowych
Barwy Automobilklubu widoczne też
członkowie Komisji Sportu Popularnego były podczas rajdów i zlotów organizowai Turystyki reprezentowali również barwy nych na terenie całego kraju. Ponadto nasi
naszego Automobilklubu w imprezach członkowie, prezentując piękno zabytkoorganizowanych przez inne kluby z całej wej motoryzacji, uświetniali wydarzenia
Polski.
realizowane na terenie naszego miasta
Najstarsze rajdy organizuje Komisja i regionu między innymi podczas Dni ŁazaPojazdów Zabytkowych (śmiech)...
rza, Dni Sąsiada na św. Marcinie, Soboty
Można tak powiedzieć. Uczestnicy 44. z Historią – Lato na Targach, 7. Pikniku
Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu z Motoryzacją w Wirach czy 11. Wielkiego
Pojazdów Zabytkowych mieli szansę na Smażenia Powideł w Mniszkach. Organizatorzy Międzynarodowych Targów
Poznańskich zaprosili nas na targi
motoryzacyjne „Retro Motor Show”,
gdzie zaprezentowaliśmy 59 zabytkowych pojazdów pochodzących
ze zbiorów członków klubu.
Caravaning również w roku
2017 pozostawił ślady swych kół...
Tak, zwolennicy niezależności
znajdą w naszym klubie też coś dla
siebie. Podsumowując 2017 rok,
zorganizowano aż 8 zlotów klubowych. Caravaningowcy oficjalnie
zainaugurowali sezon spotkaniem
fot. Monika Mańczak
w Antoninie, w późniejszym czasie odbyły się inne, o oryginalnych
przejażdżkę po regionie, a podczas Kon- nazwach zloty caravaningowe, jak: „Powikursu Elegancji na placu Wolności była tanie Wiosny” czy „Święto Niezapominajki”
okazja na zaprezentowanie się zgroma- w Białężynie, „Wianki 2017” w Dziekanowidzonej publiczności w strojach z epoki cach. Ciekawy był objazdowy zlot „Polska
odpowiadającej okresowi produkcji ich Zachodnia”. Sezon wieńczył zorganizowany
zabytkowych aut. Dla śmiałków natomiast na przełomie września i października zjazd
zorganizowano na Torze Poznań wyścig „Święto Pyry”, który odbył się we wspomniamemoriałowy im. Henryka Rucińskiego, nym Białężynie. W ubiegłorocznych zlotach
w którym wystartowało 17 uczestników. udział wzięło 130 załóg i 300 uczestników.
W sumie w rajdzie udział wzięło 37 załóg.
Pomimo dużej ilości imprez klubowych
Od lat Komisja Pojazdów Zabytko- caravaningowcy Automobilklubu chętnie
wych organizuje również rajdy turystyczne. uczestniczyli również w pozaklubowych
W roku 2017 odbył się na przykład 1. Wiel- zlotach zagranicznych: w Chorwacji, Niemkopolski Rajd Historyczny, będący rundą czech, Słowenii, Szwajcarii, oraz krajowych:
Mistrzostw Polski w Historycznych Rajdach w Nakle i w Zielonej Górze.
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Wiele twarzy
szreniawskiego
muzeum…
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Panie Dyrektorze, czy moglibyśmy, prehistorii do XVIII wieku, wystawy dotypodsumowując miniony rok, wskazać czące rzemiosła, hodowli zwierząt, nawonajbardziej dla Państwa cenne i cie- zów i przetwórstwa w połączeniu z gorzelkawe wydarzenia?
nią, którą też w tym roku spróbujemy
Z najbardziej istotnych to rozpo- oddać do użytku, i jeśli się to uda, na folczęcie realizacji trzyletniego programu wark przesuniemy część wystaw.
modernizacji pawilonów wystawienni- … będziecie Państwo serwować właczych, wystaw stałych oraz magazynów sne trunki…?
zbiorów naszego muzeum. Kwota, jaką
Być może w tym roku uda się uruchozainwestowaliśmy, to około 15 mln zł, mić produkcję. Przygotowujemy się do
które otrzymaliśmy ze środków unijnych wyboru wykonawcy, który poczuje się na
Samorządu Województwa Wielkopol- siłach, żeby produkować wino, spirytus
skiego. Dotychczas muzeum obywało się czy nalewki, i poczuje misję do edukowabez magazynu zbiorów z prawdziwego nia w kwestii konsumpcji piwa. Ekspozycja
zdarzenia, dlatego temu przedsięwzię- ma też pokazywać walkę z alkoholizmem.
ciu poświęciliśmy ubiegły rok. Odebranie Powstanie historyczne mieszkanie gorzezaprojektowanego przez Instytut Logistyki lanego, bar z epoki socrealizmu, czyli z 60.,
budynku przewidujemy na maj, czerwiec. 70. lat, żeby można było w tamtej atmosfeCzęść magazynu, o powierzchni 1600 m2, rze wypić piwo.
przeznaczymy do wielopoziomowego skła- Ja będę optować w kierunku nalewek…
dowania, a drugą wyposażymy dopiero, Elegancki bar „U Gorzelanego” z nalewgdy powstanie. Zaczęliśmy od magazynu, kami powinien być… (śmiech).
żeby zyskać przestrzeń do przesuwania
… nalewki ewentualnie będzie można
zbiorów w celu prowadzenia moderni- kupić przy wyjściu. Nawet lepiej przy wyjzacji poszczególnych wystaw. Niektóre ściu niż przy wejściu (śmiech).
z nich mają po 25, 30 lat i nie przystawały
Rok 2017 przyniósł jeszcze dwie
już do współczesnych wymagań, a to nie istotne sprawy. Pierwsza: pawilon poświępomagało w ich odbiorze, chociaż miały cony poznańskiej produkcji tarpana jest
swój urok. Wychodzimy z założenia, że praktycznie gotowy do wprowadzenia
obecne media, elektronika, wprowadzanie samochodów. Mamy ich blisko 20, z czego
dźwięku, niekiedy zapachu jest potrzebne, pięć już przygotowaliśmy do celów ekspoale nie przede wszystkim. Muzeum to są zycyjnych – można nimi wjechać i wyjezbiory. Ono ma je pokazywać, ponieważ chać z wystawy, która ma być interaktywna.
jest w nie bogate. Dla nas to duże wyzwa- Przygotowujemy projekt do ministra kulnie, gdyż podczas przeprowadzanych prac tury na dofinansowanie rewitalizacji pojazmuzeum będzie czynne, bo nie chcemy dów. Koszt jednostkowy to 40-50 tys. zł.
stracić zwiedzających.
Mam wielką nadzieję, że Ministerstwo
… mają Państwo stały harmonogram nam nie odmówi. Poza marszałkiem nikt
i ludzie przyjeżdżają na konkretne specjalnie nie chce pomagać muzeum.
imprezy…
W przeciwnym wypadku będziemy zmu… i w związku z tym wspólnie z pra- szeni szukać sponsorów i pokazywać
cownikami zdecydowaliśmy się na takie obiekty w stanie, w jakim się znajdują.
rozwiązanie, a czy przejdziemy spokojnie Otwarcie wystawy na pewno odbędzie się
przez ten okres, to w dużej mierze zależy w tym roku. Może pokażemy auta już na
od zaangażowania nas wszystkich, tym Polagrze… Poznaniacy są entuzjastycznie
bardziej że czasu mamy mało, bo musimy nastawieni do naszego pomysłu. Ci, któcałość opanować w ciągu trzech lat. Prak- rzy u nas pracowali przy tarpanach, chcą
tycznie zmodernizujemy całe muzeum to robić dalej. Inni oferują różnego rodzaju
z wyjątkiem dwóch wystaw, na które nie pomoc. Novol – producent farb i lakierów
starcza środków, ale one są w przyzwo- z Komornik – deklaruje przekazanie farb do
itym stanie. Bierzemy pod uwagę dziesięć pojazdów, których koszt wraz z lakierowawystaw, w tym o historii rolnictwa – od niem jest duży…

Z dyrektorem Muzeum
Janem Maćkowiakiem
rozmawia Mariola Zdancewicz

Druga sprawa to kolekcja 21 powozów,
którą zakupiliśmy od Bogusława Łowińskiego. Samorząd znalazł na nią pieniądze. Koszty rozłożono na trzy lata i zbiór
właśnie przechodzi na własność muzeum.
Wykańczamy pomieszczenia i w tym kwartale powinniśmy udostępnić wystawę.
Zaczynają Państwo konkurować z Łańcutem…?
To niemożliwe, Łańcut ma jeden z najlepszych zbiorów w Europie i w kraju…
może jesteśmy drudzy… To dziwnie
zabrzmi w moich ustach, ale samorząd
widzi sens w pojawianiu się takich kolekcji w muzeach. W Wielkopolsce jest to niezwykle ważne i istotne jest to, że myśli się
o zachowaniu wartości kulturowych. Konserwacja to kolejny przykład. Na skutek
apeli, które wynikają z kongresu muzealników polskich – a jednym z punktów była
uchwała, która nawoływała do przeznaczania specjalnych środków na konserwację dóbr techniki właśnie – uzyskaliśmy na
ten cel 600 tys. zł dla wszystkich muzeów
marszałkowskich. Bez tej kwoty nie przeprowadzilibyśmy m.in. konserwacji jednej z karet czy tarpana. W ubiegłym roku
dostaliśmy ok. 118 tys. zł. i mogliśmy zlecić
wyspecjalizowanym firmom konserwację
karet i samochodów – bo sami robilibyśmy
je latami. Pozyskaliśmy też 25 sztuk akwarel prof. Jana Sokołowskiego – znanego
ornitologa, malarza i wykładowcy.
Muzeum od 2004 roku co dwa lata prowadzi konferencję związaną z konserwacją
i zachowaniem zbiorów, która gromadzi
od 80 do 100 osób. W październiku odbędzie się kolejna. Na bazie tego cyklicznego
wydarzenia staliśmy się znani w środowisku muzealnym w Polsce i poza nią. Rodzą
się też poważne pozycje wydawnicze, referaty, opracowania i to stawia muzeum

i Leśnego PAN organizujemy konferencję poświęconą Dezyderemu Chłapowskiemu, bo mija 230 lat od jego śmierci.
To patron naszej statuetki, porucznik Napoleona, adiutant gen. Henryka
Dąbrowskiego, dowódca poruszenia na
Litwie, generał, prekursor postępowego
rolnictwa, którego uczył się w Anglii
u hrabiego Norfolk, pozytywista, człowiek, który uczestniczył w życiu Wielkopolski, patriota. Mieszkał w Turwi
w powiecie kościańskim. Nawiązaliśmy
kontakt z naukowcami z Instytutu Historii, zaczynamy kontaktować się z rodziną
Chłapowskiego. Jesteśmy po rozmowach
z władzami Kościana, a przed rozmowami

ze starostwem i z wójtem. W organizację
obchodów chcemy włączyć Stowarzyszenie Ziemi Kościańskiej. Pojawiła się
myśl, a Muzeum w Dobrzycy przygotowało już program, ażeby w Winnej Górze,
jeśli samorządowi uda się wykupić pałac,
stworzyć muzeum zasłużonych Wielkopolan, nie tylko ziemian. Te dwie konferencje to podstawowa kontynuacja spraw
związanych z oddaniem wystaw, o których mówiłem.
Na pewno sukcesem jest też to, że
pracownicy dostali od stycznia podwyżki. Związki zawodowe mocno za tym

optowały i marszałek wywiązał się z obietnicy. Pracownicy muzeów nie zarabiają
dużo i ma to znaczenie dla nastrojów i dla
pozyskania dobrych pracowników.
Do końca stycznia podpiszemy z Automobilklubem Wielkopolskim umowę dotyczącą muzeum motoryzacji. Dokonano
wyboru projektu i projektanci wspólnie
z gminą Komorniki pracują nad uzyskaniem pozwoleń na budowę. To wszystko
jest w gestii Automobilklubu, który gromadzi środki. My pilnujemy kwestii
typowo muzealnych, gdyż przejmiemy
muzeum motoryzacji po wybudowaniu,
a prezes Robert Werle i Automobilklub
pilnują spraw związanych z obecnością
w muzeum pojazdów, którymi
dysponują, a które nie staną się
własnością muzeum.
Muzeum będzie nietypowe.
Wniesiemy ogromny walor
edukacyjny, bo planujemy
organizować pokazy starych
samochodów.
W województwie wielkopolskim wiele osób ma znakomite pojazdy, pochowane po
garażach, nieudostępniane.
Dla kolekcjonera pokazanie ich
to duża sprawa. Mamy jedną
z najsilniejszych kolekcji transportu wiejskiego, jakimi są wozy
robocze, gospodarcze, w tym
do przewozu mleka, mięsa.
W Europie nie ma równej.
Chcemy też ruszyć temat
roślin psychoaktywnych. Wszyscy się go boją, nikt się na tym
nie zna, poza środowiskami
naukowymi. To zagadnienie
nie ogranicza się do marihuany czy narkotyków, bo to też
herbata, papierosy, zioła i ziołolecznictwo. Jesteśmy przecież muzeum od roślin i przy
pomocy Instytutu Włókien
Naturalnych i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego chcemy w maju
zorganizować seminarium
z udziałem świata nauki – anatomów, biologów, osób zajmujących się
patologiami i policji, które przygotuje nas,
jako Muzeum, do podjęcia tej tematyki.
Planujemy udostępnić ekspozycję złożoną
z żywych roślin wyhodowanych w naturalnych warunkach, ażeby móc prowadzić na
nich badania naukowe i podnosić świadomość społeczeństwa w tej kwestii. Pokazalibyśmy też, jakie rzeczywiste korzyści
przynosi właściwe wykorzystywanie tych
roślin. Mamy już nawet wizję ekspozycji,
ale nie będę zdradzał szczegółów.
fot. ze zbiorów MNRiPR-S
w Szreniawie

Wiele twarzy szreniawskiego muzeum…

w randze muzeów liczących się w kraju.
Tematy bywały różne, głównie oscylowały
wokół techniki urządzeń rolniczych pojazdów, traktorów, lokomobil, których pracę
pokazujemy, czyli sztuki inżynieryjnej. To
pojęcie zrodziło się u nas. Nasze doświadczenia konserwatorskie zainspirowały nas
do powołania wraz z Muzeum Okręgowym
w Bydgoszczy Stowarzyszenia Muzeów
Sztuki Inżynieryjnej. Ma ono reprezentować
interesy muzeów, które zajmują się dziedzictwem techniki. Na czele stanął dyrektor prof. Michał Woźniak z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
… ale w centrum uwagi ciągle jest granica pomiędzy tym, co jest eksponatem
muzealnym, a tym, co ewentualnie eksponatem użytkowym…
Dyskusja wciąż się toczy, też
u nas. Jednoznacznie stwierdziliśmy, że brakuje fachowców od
konserwacji sztuki inżynieryjnej.
Prof. Krzysztof Wisłocki, wiceprzewodniczący Rady naszego
muzeum, przygotował projekt podyplomowego studium:
Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej, które rusza 16 lutego
na Politechnice Poznańskiej. To
ważna sprawa, bo w kraju to
będzie pierwsze takie studium.
Liczymy też, że osoby z prywatnych firm zaczną się kształcić w tym kierunku, bo coraz
modniejsze staje się kolekcjonowanie starych samochodów
i innych sprzętów i ktoś musi
umieć je konserwować.
Przechodząc do kolejnych
wydarzeń ubiegłego roku –
ważna dla nas była wystawa
p o ś w i ę c o n a Ta d e u s z o w i
Kościuszce w związku z dwusetną rocznicą śmierci. Celem
było pokazanie go jako przyjaciela ludu, wolności, cnót i praw,
przypomnienie jego dokonań
w walce narodowowyzwoleńczej, roli w kształtowaniu tożsamości narodowej chłopów
i w dążeniu do ich wyzwolenia.
Ponadto zakończyliśmy cykl „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich”.
W tym roku ukaże się książka na ten temat,
z uwzględnieniem tych najmniej licznych.
jak Karaimi czy Ormianie. Części cyklu znajdowały różny rezonans – od ogromnego
zainteresowania Tatarami czy Żydami, po
nikłe Rosjanami. Cykl uatrakcyjnialiśmy
degustacją potraw i prezentacją kultury
kulinarnej.
A co jeszcze nowego w tym roku?
Wspólnie z prof. Lechem Szajdakiem z Instytutu Środowiska Rolniczego
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Priorytety w ochronie

środowiska
Z Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolantą
Ratajczak rozmawia Viola Ordon

Jakie cele stawia sobie Fundusz na najbliższe lata?
Cele Funduszu są stałe – od 25 lat
konsekwentnie wspieramy działania prośrodowiskowe w naszym regionie. Dzięki
efektywnej polityce finansowej Fundusz
dysponuje środkami, które pozwalają
wspierać różnorodne przedsięwzięcia.
Oferta Funduszu jest szeroka, od pożyczek z możliwością umorzenia, po dotacje,
ale jesteśmy także otwarci na propozycje
nowych rozwiązań, bo musimy nadążać
za zmieniającymi się technikami i technologiami, a przede wszystkim stawiać czoło
wyzwaniom i pomysłowości beneficjentów.
Ważne dla wnioskodawców jest to, że
w porównaniu do roku 2017 priorytety znacząco się nie zmienią. Mamy pełną akceptację Rady Nadzorczej, dotyczącą zasad
i form proponowanej pomocy finansowej.
Początek roku był dla Funduszu bardzo
pracowity, ale cieszę się, że mogę współpracować z profesjonalnym zespołem,
który często działa pod presją czasu i wielości zadań. To ludzie świadomi ogromnej odpowiedzialności za prawidłowe
gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.
Jestem przekonana, że dzięki temu potencjałowi świetnie sobie poradzimy.
Od dłuższego czasu uwaga mediów skupia się wokół tematu smogu...
Faktycznie, coraz głośniej mówi się
o smogu, jego przyczynach i skutkach,
ale musimy zdawać sobie sprawę, że problem nie jest nowy. Od wielu lat ochrona
powietrza jest dla Funduszu jednym z priorytetów działalności. Każdego roku nasza
pomoc finansowa bezpośrednio przyczynia się do wsparcia setek inwestycji polegających na wymianie nieefektywnych
źródeł ogrzewania czy termomodernizacji
obiektów, a w efekcie do poprawy stanu
powietrza i lepszej jakości życia w naszym
regionie.
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Tylko w ostatnim roku mieszkańcy Wielkopolski złożyli przeszło 1200 wniosków
na przedsięwzięcia związane z wymianą
starych kotłów węglowych, ociepleniem
budynków jednorodzinnych i montażem
niewielkich instalacji odnawialnych źródeł
energii. To pokazuje skalę potrzeb.
Jaka jest przyczyna zanieczyszczenia
powietrza w Poznaniu, ale i ogólnie
w Polsce?
Wbrew pozorom, to nie przemysł jest
czynnikiem decydującym o stanie jakości
powietrza, ale tak zwana niska emisja, czyli
emisja pyłów i szkodliwych gazów z domowych pieców grzewczych i lokalnych
kotłowni węglowych, w których spalanie
węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Należy pamiętać, że to właśnie niska
emisja ma decydujący – bo ponad 80-procentowy – udział w powstawaniu zjawiska
smogu. Powoduje, że jesteśmy narażeni na
działanie szkodliwych substancji, między
innymi takich jak drobny pył PM 10 i PM
2,5, dwutlenek siarki, dioksyny, furany czy
tlenek azotu, powodujących wiele niebezpiecznych dla życia i zdrowia chorób, na
przykład zawały czy udary.
Jakie działania są podejmowane, aby
temu zapobiegać?
Przez lata wspieraliśmy mieszkańców
w likwidacji starych palenisk węglowych
w lokalach mieszkalnych lub usługowych
w budynkach jedno- i wielorodzinnych
w ramach Programu KAWKA, finansowanego wspólnie przez nas i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Teraz pracujemy nad nowym
programem priorytetowym, w którym
będzie można uzyskać pomoc finansową na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła. Dodatkowo nasi doradcy energetyczni w ramach
Projektu Doradztwa Energetycznego,
oprócz działań szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza,

podpowiadają, gdzie i w jaki sposób uzyskać dofinansowanie z innych źródeł.
Pod koniec ubiegłego roku zakończyli
Państwo nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz
ochrony pszczół w naszym województwie w 2018… To bardzo ważna inicjatywa…
Adresowaliśmy ją do pszczelarzy posiadających od 5 do 80 uli. Mogli występować
do nas bezpośrednio, o ile spełniali regulaminowe warunki dotyczące wymaganej
formy prawnej. Natomiast osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej
miały szansę występować za pośrednictwem stowarzyszeń pszczelarzy lub gmin,
na terenie których posiadają pasieki. Bardzo cieszy nas współpraca z gminami.
Zaangażowanie jednostek samorządu
terytorialnego w działania mające na celu
wzrost populacji i zdrowia tych nieocenionych owadów daje większe szanse sukcesu. Zainteresowanie jest duże: wpłynęło
61 wniosków na kwotę 2.140.458 zł.
Dużą wagę przywiązujecie Państwo do
wspierania inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną.
Zagrożenia i ochrona środowiska to
nie tylko kwestia regulacji prawnych, ale
przede wszystkim świadomości i podejmowania właściwych działań proekologicznych, dlatego angażujemy się konsekwentnie w edukację społeczeństwa. Co

Chcemy współpracować z samorzą- i Środowisko” oraz „Strategia na rzecz
roku przeznaczamy na nią 4-4,5 mln zł.
Finansujemy doposażenie ośrodków edu- dami, które oferują swym mieszkańcom Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Fundusz w Poznaniu odpowiada na
kacyjno-przyrodniczych, tworzenie ścieżek pieniądze na wymianę źródeł ciepła i eliedukacyjno-przyrodniczych, organizację minację emisji zanieczyszczeń do powie- wyzwania zawarte w tych dokumentach,
warsztatów, konkursów i olimpiad wie- trza. Zachęcamy także do dalszych inwe- finansując przedsięwzięcia we wszystdzy ekologicznej na terenie województwa stycji w gospodarkę wodno-ściekową.
kich obszarach zrównoważonego rozwoju
Fundusz w Poznaniu był pierwszym w regionie wykazujące wymierny efekt
wielkopolskiego, jak też druk materiałów
upowszechniających metody walki ze smo- w Polsce oferującym wsparcie finansowe ekologiczny.
giem, propagujących selektywną zbiórkę dla bezpiecznej eliminacji azbestu z gmin. Jedną z Państwa ostatnich konferenodpadów, a także wydawnictwa o przy- Te działania wspieramy nadal. We współ- cji, organizowanych pod hasłem „Czyrodzie Wielkopolski i formach jej ochrony. pracy z powiatami cyklicznie eliminujemy ste powietrze podstawą dobrej jakości
Zainaugurowaliśmy też w czasie ostatnich azbest, natomiast od tego roku ofertę adre- życia”, zamykał panel dyskusyjny wokół
targów POL-ECO SYSTEM program pod sujemy do wszystkich jednostek samo- pytania: jaka przyszłość energetyczna
nazwą Wielkopolska Sieć Edukacji Ekolo- rządu terytorialnego i związków międzyg- czeka polskie regiony? Czy może się
gicznej skierowany do wszystkich pod- minnych. Planujemy przeznaczyć 2,5 mln zł Pani do tego odnieść?
miotów zaangażowanych w edukację eko- na ten cel. Jest to nie tylko wymóg prawny,
Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do źrólogiczną, by ułatwić wdrażanie programów ale i cywilizacyjna konieczność.
deł energii jest kluczowy dla codziennego
W zakresie gospodarki odpadami funkcjonowania, a nasze potrzeby stale
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, bo to
one w dużej mierze kształtują poglądy chcemy wzmacniać istniejące systemy rosną. Tymczasem zasoby surowców enerswoich rodziców i za kilkanaście lat będą i pomagać je rozbudowywać. Jest to moż- getycznych, na przykład węgla, są coraz
liwe również dzięki temu, że zostały okre- mniejsze i trudniej dostępne. Przed nami
decydować o naszej przyszłości.
Co musimy zmienić w myśleniu ślone standardy zbiórki selektywnej.
zatem duże wyzwania związane zarówno
i w podejściu do ekologii, abyśmy byli Jak wygląda dzisiaj unijna i krajowa z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa
strategia adaptacji do zmian klimatu?
świadomi zagrożeń w mieście i na wsi?
energetycznego, jak i poprawą jakości
W ostatnich latach problem ten powietrza. Wymusza to na nas polityka kliPowiedziałabym, że trzeba dbać
o sumienie ekologiczne, a niekiedy nabiera znaczenia ze względu na nasile- matyczno-energetyczna Unii Europejskiej,
dopiero je obudzić. Kształtować postawę nie katastrofalnych zjawisk klimatycznych a także oczekiwania społeczeństwa. Mamy
odpowiedzialności za środowisko, w któ- przyczyniających się do powstawania w Polsce świadomość zagrożeń wynikająrym żyjemy obecnie, a w którym później ogromnych strat materialnych i społecz- cych z uzależnienia się od jednego źródła
będą żyć nasze wnuki. Same przepisy, nych. Unijną strategię w zakresie przysto- energii, stąd podejmowane w całej Polsce –
zakazy, kary ani kontrola nie zapewnią na sowania Europy do zwiększenia odporno- również w regionie przy wsparciu naszego
tym polu sukcesu bez wrażliwości czło- ści na zmianę klimatu określono w Białej
Funduszu – liczne inicjatywy zmierzające
wieka na potrzeby otaczającej nas przy- Księdze z 2009 roku. Przede wszystkim
do zwiększenia udziału OZE w bilansie
rody. Nie ma różnic między postrzeganiem celem polityki adaptacyjnej jest zwiększeenergetycznym kraju oraz poprawiające
spraw ochrony środowiska na wsi i w mia- nie gotowości i zdolności do reagowania
efektywność energetyczną. Nasz Funstach – jeśli ktoś bezmyślnie lub celowo na skutki zmian klimatu oraz wypracowadusz finansuje te przedsięwzięcia zgodnie
spójnego
podejścia
do
tego
problemu.
podejmuje aktywność przeciwko środonie z zasadami zrównoważonego rozwoju
wisku, robi to tak samo na wsi, jak i w mie- Strategiczne działania o charakterze glo–
uwzględniającego aspekty ekonomiczne,
ście; jeśli natomiast komuś zależy na ochro- balnym to głównie redukcja emisji gazów
społeczne
i środowiskowe tego rozwoju.
nie środowiska, podejmuje w tym kierunku cieplarnianych, z naciskiem na dwutlenek
Jak
wiadomo,
zmianie ulega tak zwany
działania tu i tu. Choć może na wsi częściej węgla.
Szczególnie istotne mają być działa- mix energetyczny – musimy inwestozdarza się postawa w rodzaju „przecież nie
nia związane z oszczędzaniem wody i jej wać i rozbudowywać odnawialne źródła
mam żadnych odpadów”.
Bardziej widoczna jest różnica między- retencją, a także zabezpieczeniem ludno- energii, jak również modernizować sieci
pokoleniowa, a nie podział miasto – wieś. ści przed skutkami huraganów i powodzi. przesyłania energii elektrycznej. Nowym,
Młodsi prowadzą już świadome działania W celu zapewnienia zrównoważonego roz- poważnym wyzwaniem, z którym się mieproekologiczne, co dla starszych jest nie- woju oraz efektywnego funkcjonowania rzymy, jest elektromobilność. Na szczeblu
gospodarki i społeczeństwa w warunkach rządowym trwają intensywne prace konkiedy niezrozumiałe lub niepotrzebne.
Niska emisja jest tak samo szkodliwa zmieniającego się klimatu powstał nowa- cepcyjne i wdrożeniowe związane między
na wsiach, jak i w miastach. Skala zagroże- torski projekt opracowania planów ada- innymi z projektem polskiego samochodu
nia wynika z ilości i koncentracji domostw, ptacji do zmian klimatu w 44 największych elektrycznego, infrastruktury ładowania
gdzie pali się odpady, plastiki czy lakiero- polskich miastach, bo właśnie obszary zur- czy systemami wsparcia i ulg dla użytkowwane części mebli. Problemy gospodarki banizowane – tworzące tak zwane miejskie ników pojazdów elektrycznych. W celu
wodnej są podobne na obszarach silnie zur- wyspy ciepła – są najbardziej narażone zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa
banizowanych, jak i na obszarach wiejskich. na występowanie katastrof naturalnych. energetycznego rozwijane są koncepcje
Inne są może akcenty. W miastach Celem projektu jest przeprowadzenie ana- gmin samowystarczalnych energetycznie
mamy problem z zagospodarowaniem lizy podatności każdego z miast na zmiany i klastrów energii. Do Ministerstwa Enerwód opadowych, a na obszarach wiejskich klimatu i zaplanowanie konkretnych dzia- gii zgłoszono ponad sto inicjatyw klastrozagrożeniem może być spływ azotanów łań. Wśród miast objętych projektem zna- wych mających poprawić regionalne zarząi fosforanów do rzek i jezior. Z kolei fatalne lazły się Poznań i Kalisz. W ramach polityki dzanie energią.
Nie może zabraknąć w tej debacie
planowanie przestrzenne tak samo dewa- spójności finansowanych jest też wiele
stuje przestrzeń na obszarach wiejskich, jak programów transgranicznych, ponadna- głosów polskich regionów aktywnych nie
i w miastach. To tylko przykłady, a można rodowych i międzyregionalnych oraz kon- tylko na forum krajowym, ale i europejskim.
Wszystkie te kwestie w najbliższej przykretnych projektów w dziedzinie przystoby tę listę wydłużać…
szłości ukształtują „energetyczny obraz”
Jakie dostrzega Pani priorytety sowania się do zmian środowiskowych.
W Polsce emanacją zapisów Księgi są polskich regionów, a to z kolei wpłynie na
w ochronie środowiska na terenach
„Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne instrumenty finansowe WFOŚiGW.
wiejskich?
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Z tradycjami
w przyszłość

Z burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim rozmawia Merkuriusz

Podpisali Państwo z marszałkiem województwa wielkopolskiego umowę na
dofinansowanie projektu dotyczącego
miejskiego transportu publicznego.
Proszę powiedzieć, jaki to projekt?
Rzeczywiście, 29 grudnia 2017 roku
podpisaliśmy umowę na dofinansowanie
budowy węzłów przesiadkowych w Śremie przy ulicach Stary Rynek i Zamenhofa.
Projekt nosi nazwę „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap
I i II”, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli dodatkowe środki europejskie
przeznaczone dla obszarów metropolitalnych, w tym Metropolii Poznań, do której
w ramach obszaru funkcjonalnego należy
gmina Śrem. Projekt zostanie zrealizowany
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca
inwestycji będzie zobligowany również do
przygotowania projektu technicznego.
Czym są węzły przesiadkowe?
To miejsca, w których można zostawić
auto czy rower i przesiąść się do autobusu
komunikacji miejskiej oraz regionalnej PKS.
Ich budowa ma na celu przede wszystkim
poprawę mobilności miejskiej, czyli redukcję korków w mieście. Cieszą mnie również
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walory ekologiczne – ograniczenie niskiej
emisji i lepsza jakość powietrza. Efektem
dodatkowym będzie wpływ na poprawę
zdrowia mieszkańców, którzy – mam
nadzieję – zażyją więcej ruchu w codziennej drodze do pracy czy szkoły. Również
w ramach projektu powstaną dwa węzły
przesiadkowe z ponad 200 miejscami
postojowymi dla samochodów i rowerów.
Zmodernizowane zostaną sąsiednie ulice,
oświetlenie, powstaną nowe ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Uruchomienie
nowych przystanków komunikacji miejskiej, budowa i przebudowa parkingów
ma zachęcić mieszkańców do korzystania
z autobusów czy rowerów. Zakończenie
inwestycji, której wartość wyniesie ponad
5 mln zł, planowane jest na 2019 rok.
Liczę na to, że nasi mieszkańcy będą
zadowoleni i coraz powszechniej zaczną
korzystać z innych form komunikacji, co
poprawi mobilność i zmniejszy liczbę korkujących się samochodów.
Wspieracie Państwo również działania
niskoemisyjne...
Polskie miasta – zarówno małe, jak
i duże, borykają się z problemem smogu,
przede wszystkim w okresie zimowym,
pomiędzy październikiem a lutym. Smog
kojarzy nam się z przemysłem i z komunikacją drogową, ale prawdą jest, że największymi trucicielami są gospodarstwa

domowe, które stanowią ponad 88%
wszystkich źródeł smogu. Gmina od lat
podejmuje szereg działań, których celem
jest zwrócenie uwagi mieszkańców na
problem smogu, na skalę zanieczyszczeń
poprzez akcje informacyjne bądź kontrole
spalania odpadów w gospodarstwach
domowych, których głównym celem
jest też edukacja mieszkańców. Prowadzimy też kampanie billboardowe dotyczące spalania śmieci, pod hasłem „Kochaj
dzieci, nie pal śmieci”, oraz wypalania traw.
W czerwcu 2017 roku nasza Rada Miejska
uchwaliła „Plan gospodarki niskoemisyjnej”,
który określa działania inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie czy gospodarce.
Na czym polega akcja „Śrem antySMOGOWO”?
To akcja informacyjno-edukacyjna.
Nowością jest uruchomiony serwis informacyjny sremantysmogowo.pl, gdzie
publikowana jest mapa zanieczyszczeń
oraz różnorodne informacje, między
innymi o możliwości pozyskania środków
finansowych z budżetu gminy na wymianę
systemów ogrzewania w domach. Od ubiegłego roku na wymianę pieca w domu
można otrzymać od gminy Śrem 5 tys. zł;
wcześniej była to kwota 2 tys. zł. Ponadto
intensywnie przekonujemy mieszkańców

do korzystania z ekologicznych środków transportu: rowerów czy autobusów
komunikacji miejskiej. Dodam jeszcze, że
na terenie naszej gminy komunikacja miejska jest bezpłatna, co ma zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na
rzecz autobusów. A przez ten czas liczba
pasażerów komunikacji miejskiej wzrosła
o 200%! Powoli rozwijamy system ścieżek
rowerowych, żeby umożliwić bezpieczny
przejazd tym środkiem komunikacji, który
jest najbardziej ekologiczny. Ponadto strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy
palą w piecach. W 2017 roku sprawdzono
1019 nieruchomości na obszarze całej
gminy. Strażnicy pouczają właścicieli nieruchomości oraz przekazują broszury informacyjne dotyczące właściwego palenia
w piecach. Od początku maja przyszłego
roku w całej Wielkopolsce będzie obowiązywał zakaz spalania w piecach paliw
stałych najgorszej jakości, czyli bardzo
drobnego miału lub węgla brunatnego.
Również od tego czasu wszystkie nowo
montowane w domach kotły będą musiały
spełniać określone wymogi ekologiczne.
Takie wytyczne zawierają uchwały antysmogowe, które przyjął Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 roku.
Od lat realizujemy też inwestycje termomodernizacyjne w obiektach gminnych.
W 2017 roku zakończyliśmy termomodernizację szkoły w Nochowie. W ramach zadania wykonano elewację i dach budynku,
wymieniono instalację ogrzewania centralnego wraz z kotłownią, zainstalowano panele fotowoltaiczne. Obecnie szkoła spełnia
wymogi związane z bilansem
cieplnym. Inwestycja w 85%
została sfinansowana ze
środków unijnych. Aktualnie
takie zabiegi trwają w naszej
największej szkole podstawowej (SP6), a zostaną
zakończone jeszcze w sierpniu tego roku i obejmują
między innymi wymianę
instalacji grzewczych, elektrycznych, zainstalowanie
paneli fotowoltaicznych na
dachach, ocieplenie dachów
czy modernizację elewacji. Łączny koszt tej inwestycji wynosi ponad 5 mln zł,
a środki finansowe również pochodzą ze
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Co się zmieniło w Państwa Lokalnym
Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego?
Przymierzamy się do wielkiego projektu rewitalizacji starej części miasta.
Jeszcze w kwietniu tego roku chcemy złożyć aplikację o środki unijne na realizację

projektu, który obejmie budowę kładki
pieszo-rowerowej nad Wartą, modernizację ulic w okolicy rynku oraz adaptację
pozostałego po Straży Pożarnej obiektu,
gdzie powstanie Centrum Aktywizacji
Społecznej Stare Miasto. Stara, czyli prawobrzeżna część miasta Śrem zamieszkiwana
jest przez mniej niż 1/3 śremskiej populacji. Przypomnę, że Śrem rozbudował się
w latach 70., kiedy powstawała Odlewnia
Żeliwa HCP Cegielski, w której zatrudnionych było nawet 4 tys. pracowników. To
właśnie w okolicy odlewni powstały osie-

dla mieszkaniowe liczące łącznie do 20 tys.
osób. Życie kulturalne, społeczne i edukacyjne w dużej mierze przeniosło się wówczas na lewobrzeżną część Warty. Jednak
to po prawej stronie rzeki jest serce miasta
i miejsca, które ukształtowały jego współczesny wizerunek. Pamiętając o historii i tradycji, chcemy przywrócić świetność starej części Śremu. Nasze plany są

ogromne – na realizację zamierzonych
celów przewidujemy wydać 14 mln zł.
Mam nadzieję, że wsparcie unijne pozwoli
nam zrealizować i stworzyć nowe przestrzenie kulturalne, społeczne i rekreacyjne,
z których będą korzystać mieszkańcy.
Rozwijacie usługi elektroniczne...
Realizujemy dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych, których celem
jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania
spraw urzędowych i umożliwienie korzystania w tym celu z Internetu, czyli szeroko
pojęte wdrożenie e-usług.
W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia
e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”. Rezultatem będzie wdrożenie w każdej gminie partnerskiej nowego
narzędzia internetowego do obsługi
mieszkańców i przedsiębiorców. Narzędzie
umożliwi podatnikom uzyskanie dostępu
do informacji o naliczonych podatkach
i opłatach, sprawdzenie dokonanych
płatności i aktualnego stanu zobowiązań,
dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych pism i wniosków
do urzędu. Realizacja projektu wpłynie na
skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych, udostępnienie różnych usług w jednym miejscu, możliwość
załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy
w dowolnym miejscu i czasie przez Internet czy umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwego załatwienia sprawy
bez konieczności wizyty
w urzędzie. Zakończenie
projektu nastąpi w kwietniu
2018 roku.
Drugi projekt to „Techn o l o gi e i n fo r m a c y j n o -komunikacyjne w służbie
nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.
Efektem będzie budowa
Systemu Informacji Przestrzennej, uruchomienie
i upowszechnienie elektronicznych usług publicznych w zakresie danych
przestrzennych będących
w kompetencjach gminy.
Portal zostanie udostępniony pod adresem sip.
srem.pl do końca czerwca
tego roku. Mieszkańcy będą mogli złożyć
wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości, o wydanie
wypisu i wyrysu z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub
studium, o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości czy zgłaszać interwencje – awarie czy
dewastacje na terenie gminy.
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Moja książka opisuje
historię spalonych
polskich wsi
Rozmowa z dr. Danielem Brewingiem, historykiem niemieckim, pracownikiem naukowym uniwersytetu w Akwizgranie. Jego monografia Im Schatten von Auschwitz.
Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939-1945 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2016) została wyróżniona w konkursie polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na najlepszą publikację obcojęzyczną o historii Polski. Książka ukaże się
w polskim przekładzie nakładem Instytutu Zachodniego.
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Swą monografię W cieniu Auschwitz
(Im Schatten von Auschwitz) poświęcił
Pan najciemniejszemu rozdziałowi stosunków polsko-niemieckich. Rekonstruuje Pan niemieckie masowe mordy
na polskiej ludności cywilnej w latach
1939-1945. Przeprowadził Pan poszukiwania w licznych archiwach polskich
i niemieckich, wykorzystał zbiory opublikowanych dokumentów, wspomnienia i publikacje naukowe. Jaki obraz niemieckiego terroru w okupowanej Polsce
prezentuje Pan w swej książce?
Moja książka opisuje historię spalonych polskich wsi. Były to miejscowości,
które w ramach zwalczania partyzantów
zostały zrównane z ziemią przez niemieckich żołnierzy i policjantów, a mieszkańcy
(przede wszystkim, choć nie tylko, mężczyźni) ‒ wymordowani. Punkt wyjścia
mojej książki to akcje Niemców wobec
polskich partyzantów, których działania
z perspektywy niemieckich okupantów
najpierw irytowały, ale później coraz częściej były postrzegane jako zagrożenie
dla niemieckiego panowania. Niemieccy
okupanci odpowiedzieli na to wyzwanie zmasowanym terrorem, skierowanym
zwłaszcza przeciwko mieszkańcom tych
wsi, w pobliżu których widziani byli partyzanci. Podejrzewano z reguły, że wieś
współpracuje z partyzantami i sprzeciwia się niemieckiej władzy okupacyjnej. Podejrzenie to nakazywało postrzegać daną miejscowość jako „bandyckie
gniazdo”, które w ten sposób stawało się
rzekomo uzasadnionym celem niemieckiego terroru w ramach „zwalczania band”.
„Bezpieczeństwa i porządku” nie dało się
jednak zapewnić takimi metodami. Przeciwnie, masowe mordy powodowały, że
do ugrupowań partyzanckich napływali
nowi ludzie. Jednak charakterystyczne, że
niemieccy okupanci nie korygowali kursu,
lecz na ogół reagowali intensyfikując terror. Organizowano „duże operacje” („Großunternehmen”) z udziałem tysięcy żołnierzy i policjantów i w efekcie dokonywano

spustoszeń większych obszarów, zwłaszcza zwłaszcza wschodnioeuropejskich Żydów,
w dystrykcie radomskim i lubelskim. Pod- wykorzystujące nowo udostępnione
czas planowania takich „akcji” współpra- zasoby źródłowe. Gdy zaś w ostatnich
cowały ze sobą najróżniejsze urzędy oku- latach ukazały się niezliczone regionalne
pacyjne. Odpowiedzialność była mocno i lokalne studia o Holocauście, czas dojrozproszona i rozciągała się zarówno na rzał do tego, by za pomocą podobnego
przedstawicieli administracji cywilnej, instrumentarium analitycznego przyjjak też członków SS, aparatu policyjnego rzeć się masowym zbrodniom dokonywai Wehrmachtu. Pacyfikacje były integralną nym na polskiej ludności cywilnej. Zresztą
częścią polityki okupacyjnej i służyły for- na przełomie stuleci XX i XXI ukazały się
sowaniu niemieckich interesów. Analiza ważne, empiryczne prace niemieckich
tych pacyfikacji pokazuje, że kryło się za historyków, koncentrujące się na cierpienimi coś więcej. Wyzwalały one okrucień- niach Polaków. Proszę na przykład zwrócić
stwo, brak zahamowań i nieopanowaną uwagę na ważną dysertację Jochena Böhprzemoc. Niedające się opisać cierpie- lera (Auftakt zum Vernichtungskrieg), która
nia zadawane polskim ofiarom, batoże- w stosunkowo dużym nakładzie została
nie, wypalanie na żywym ciele, torturowa- opublikowana przez renomowane wydawnie – wszystkie te okrucieństwa są główną nictwo i która następnie została włączona
częścią składową pacyfikacji, które bada- do serii publikacji Federalnej Centrali Edułem. Wyłania się z tego ciemny obraz nie- kacji Politycznej (Bundeszentrale für polimieckiego panowania, obraz bezbrzeżnej tische Bildung). Swoją książką próbuję rozprzemocy, która pozostawiała za sobą nie wijać i pogłębiać tę oraz inne prace.
tylko zniszczone wsie i tysiące zwłok, ale Pisze Pan o mordach na nieżydowskiej,
też wielu ocalałych ze śladami ciężkiego polskiej ludności cywilnej, a książkę
zatytułował Pan nieco prowokacyjnie
kalectwa do końca życia.
Mordy dokonywane przez niemieckich – W cieniu Auschwitz. Chce Pan w ten
okupantów na polskiej ludności były już sposób powiedzieć, że niemiecka kulw Polsce gruntownie rekonstruowane. tura pamięci jest zbyt „holokaustocenW RFN natomiast pisano o tym raczej tryczna”?
Nie, niemiecka kultura pamięci nie
na marginesie, bez podawania szczegółów. Dopiero Pan przygotował i opubli- jest ZBYT skupiona na Holocauście. Jedkował źródłowe i gruntowne studium na nak niewątpliwie Holocaust znajduje się
ten temat. Jak to się stało, że nikt wcześ- w centrum uwagi. Ale bądźmy uczciwi: nie
niej nie zrealizował przekonującej odpo- zawsze tak było. Dopiero po dziesięcioleciach skwapliwego niepamiętania, kiedy to
wiedzi?
Mogę tylko snuć przypuszczenia: społeczeństwo niemieckie wzbraniało się
przede wszystkim trzeba znać język polski. uznać cierpienia ofiar, dokonał się w latach
To duża przeszkoda, niekiedy wręcz odstra- 70. w kulturze pamięci przełom, który do
szająca. Niewątpliwie też koncentrowanie dzisiaj odciska piętno na nastawieniu
się na prześladowaniu i wyniszczeniu euro- Niemców do ich przeszłości. Postrzegam
pejskich Żydów doprowadziło do tego, że te przemiany jako wielki postęp, który jedinne konteksty zeszły nieco na dalszy plan. nak ma też pewne wady: należy do nich
Niemniej nie można zapominać, że także właśnie zredukowanie całego kompleksointensywne empiryczne badania Holocau- wego problemu nazistowskiego terroru do
stu na dobre rozwinęły się dopiero w ostat- Holocaustu. Jan Philipp Reemtsma mówił
nich 25 latach. Dopiero od lat 90. udało się kiedyś, w innym kontekście, o „czynieniu
młodszej generacji historyków przedsta- niedostrzegalnym wskutek oświetlania zjawić przełomowe studia o wymordowaniu wisk ekstremalnych” („Unsichtbarmachung

durch Beleuchtung des Extrems”). To ujęcie
wydaje mi się bardzo trafne. W niemieckiej
kulturze pamięci powstał obraz nazistowskiego terroru, w którym centralne miejsce zajmuje zjawisko niewątpliwie najbardziej radykalne, na tle którego inne formy
terroru stają się mniej istotne. Dotyczy to
zwłaszcza, choć nie tylko, losu polskiej
ludności cywilnej pod niemiecką okupacją. Chodziłoby, moim zdaniem, o to, by
mówić o różnych rodzajach terroru, przemocy i cierpień, jakich musiała doświadczać polska ludność cywilna ze strony
niemieckich okupantów, ale należałoby
przedstawiać to jako uzupełnienie zjawiska Holocaustu, a nie jako swego rodzaju
„konkurencję” wobec Holocaustu.
W posłowiu do swojej książki pisze
Pan m.in. o dyskusjach wokół serialu
Nasze matki, nasi ojcowie, który wywołał w Polsce duże oburzenie. Żołnierze
Armii Krajowej zostali w tym filmie ukazani jako antysemici i bandyci. Rzeczywiście istnieje w Niemczech tak jednostronny, ciemny obraz polskiego ruchu
oporu czy też ten serial to pod tym
względem wyjątek? Nie będę tu wymieniał nazwisk, ale stereotypowe, krzywdzące opinie o Polakach jako antysemitach słyszałem z ust renomowanych
niemieckich historyków. Jeden z nich
na przykład twierdził, że w Generalnym
Gubernatorstwie Żydom pomagali właściwie tylko komuniści...
To była jednak wyjątkowa sytuacja,
gdy ten temat w ogóle został publicznie poruszony. Myślę, że ignorancja jest
ogromna, a luki w wiedzy właśnie w tym
zakresie – bardzo duże. Nasze matki, nasi
ojcowie to wołający o pomstę do nieba
przykład wykoślawionego obrazu, jaki
panuje w niemieckiej opinii publicznej na
temat życia i śmierci w okupowanej Polsce.
W piśmiennictwie naukowym wygląda to
lepiej. Dysponujemy w Niemczech uznanymi dziełami naukowymi, do których
można sięgnąć, jak na przykład potężny
tom, praca zbiorowa, pod redakcją Bernharda Chiari.
Niestety między ustaleniami historyków
a obrazem historii w społeczeństwie
istnieje głęboka przepaść. Dotyczy to
w szczególnym stopniu postrzegania
Armii Krajowej.
Co mogłaby uczynić strona polska
w celu spopularyzowania w Niemczech
historii Polski okresu II wojny światowej?
Dwie rzeczy mają, moim zdaniem,
szczególne znaczenie. Z jednej strony
można by upowszechnić w wersji niemieckiej lub angielskiej nowe obszerne edycje
źródeł historycznych. Znacznie ułatwiłoby
to prowadzenie badań i nauczanie w zakresie problematyki związanej z Polską. Z drugiej strony byłoby pomocne, gdyby polscy badacze opracowali nową syntezę,
poświęconą niemieckiej polityce okupacyjnej. Jeśli uświadomić sobie, że książka

Czesława Madajczyka nadal funkcjonuje
jako dzieło standardowe, to staje się oczywiste, że już bardzo długo czekamy na
nową syntezę, podsumowującą aktualny
stan badań w tym zakresie. Jestem pewny,
że taka książka spotkałaby się z zainteresowaniem także w Niemczech.
Pod koniec swej książki pisze Pan także
o swego rodzaju „normalizacji” w niemieckiej świadomości historycznej,
czyli „poważnych wysiłkach”, by „wreszcie przypomnieć o rzekomo długo pomijanych niemieckich cierpieniach podczas II wojny światowej”. Chodzi przede
wszystkim o „wypędzenie Niemców
z Europy Środkowo-Wschodniej”. Czy
jest to, Pana zdaniem, element świadomej polityki historycznej Republiki
Federalnej Niemiec?
Generalnie istnieje tendencja, by
w większym stopniu pisać i mówić o niemieckich ofiarach. Dotyczy to zarówno
pamięci o czasach NRD, jak też pamięci
o II wojnie światowej. Chodzi tu przede
wszystkim o bombardowania niemieckich miast, gwałty na Niemkach, jakich
dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej oraz o wypędzenie ludności niemieckiej z Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie dyskusja wokół wypędzenia ma
z polskiej perspektywy istotne znaczenie.
Zresztą obraz Polski w kulturze pamięci
skoncentrowanej na Holocauście jest irytująco podobny do tego obrazu Polski,
który występuje w rytuałach pamięci niemieckich związków wypędzonych. W obu
przypadkach mówi się o Polakach przede
wszystkim jako o uczestnikach zdarzeń
nasyconych przemocą. Nieco wyostrzając, można by powiedzieć, że akcentowanie skłonności Polaków do przemocy
jest cechą wspólną rozbieżnych zasadniczo wzorców pamięci. Wątpię natomiast,
by stała za tym świadoma polityka historyczna niemieckiego rządu.
W trzeciej części książki omawia Pan
niemieckie próby uporania się z przeszłością po 1945 roku. Jakiego bilansu
dokonuje Pan w tym zakresie?
Bilans jest pod każdym względem
zawstydzający. Dotyczy to zarówno

procedur prawnych, jak też problemu
zadośćuczynienia i fizycznego odszkodowania dla ofiar, które przeżyły. Jeśli chodzi
o sprawy karne, to większość postępowań
utknęła. W bardzo rzadkich przypadkach
śledztwa wstępne kończyły się procesem przed zachodnioniemieckim sądem.
Wiązało się to z problemami, które były
typowe dla stosunku wymiaru sprawiedliwości do nazistowskich zbrodni: skandaliczna bezczynność wymiaru sprawiedliwości; brak dokumentacji; kwalifikacja
czynu jako zabójstwa, które od wiosny
1960 roku mogło uchodzić za przedawnione; a w końcu tzw. Gehilfen-Judikatur,
prowadząca do umorzenia licznych postępowań, ponieważ sprawcy jakoby działali
nie z własnej woli, lecz jedynie na polecenie Hitlera, Himmlera czy Heydricha. Tak
wyglądało prawne rozliczenie ze sprawcami nazistowskich zbrodni w Niemczech
Zachodnich. W przypadku masowych
zbrodni na polskiej ludności cywilnej, które
analizuję w mojej książce, doszedł jeszcze
szczególny problem, a mianowicie kategoryzacja tych czynów jako „Repressal- und
Sühnemaßnahmen” (środki represyjne
i odwetowe), które – w określonych granicach ‒ zgodnie z prawem międzynarodowym i obyczajem wojennym były dopuszczalne przy zwalczaniu ruchu oporu.
W związku z tym postępowania prokuratorskie często nie były wszczynane, ponieważ dokonywane masakry kwalifikowano
nie jako zbrodnie nazistowskie, lecz jako
uprawnione środki represyjne podczas
operacji wojskowych. To jest oczywiście
skandaliczna argumentacja, przejmująca
interpretację sprawców. Z tego wszystkiego płynie gorzka konkluzja: kto po 1945
roku nie został wydany władzom polskim,
nie musiał się specjalnie obawiać. Parę lat
temu niemiecka opinia publiczna została
skonfrontowana z faktem, że ci, którzy
przeżyli te masakry, do dziś nie otrzymali
żadnego finansowego odszkodowania.
Ten zawstydzający fakt wyszedł w związku
z historią Winicjusza Natoniewskiego. Jako
pięcioletni chłopiec Natoniewski ocalał
z pacyfikacji swej wsi, przeżył, ale z ciężkimi poparzeniami. Za cierpienia towarzyszące mu przez całe życie, za trwałe oszpecenie nigdy nie otrzymał odszkodowania
od Republiki Federalnej Niemiec. Wprawdzie RFN zawarła po wojnie pewną liczbę
układów o odszkodowaniach, które miały
zaspokoić indywidualne roszczenia, lecz
dotyczyły one ofiar pseudomedycznych
eksperymentów w obozach koncentracyjnych, przymusowych robotników i więźniów obozów koncentracyjnych. Ci, którzy
przeżyli pacyfikacje polskich wsi, do dziś
czekają na finansowe odszkodowania.
Winicjusz Natoniewski, wówczas ciężko
poparzone dziecko, próbował dojść swych
roszczeń na drodze prawnej. Jego złożona
przed polskim sądem skarga przeciwko
Republice Federalnej Niemiec została
odrzucona.
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Z przewodniczącym
Akademickiego Klubu
Lotniczego Politechniki
Poznańskiej Krzysztofem
Graczykiem rozmawia
Karolina Chomicz

...bo pilotom
zawsze świeci słońce...
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Przed Państwem trzy ważne zagraSamolot jest trudny w pilotażu, gdyż
niczne wyjazdy na zawody. Jaki projekt ma obciążenie dwukrotnie większe niż
będziecie prezentować?
jego masa własna, i zdarza mu się nie doleZawody SAE Aero Design od 25 lat cieć do miejsca, z którego wystartował.
organizuje Międzynarodowe Stowarzysze- ... a zdarzają się katastrofy modelarskie?
nie Inżynierów Transportu SAE (Society of
Też.
Automotive Engineers), które obecnie zrze- Jak długo pracujecie nad prototypem?
sza sto tysięcy inżynierów z całego świata,
Końcowa wersja musi powstać przed
w tym z Politechniki Poznańskiej – należy Bożym Narodzeniem, a we wszystkie weekdo niego między innymi prof. Merkisz. endy stycznia i lutego jeździmy na lotnisko,
Reprezentacja naszej uczelni od 2008 roku pilot oswaja się z samolotem, nanosimy
uczestniczy w nich regularnie. W tym roku, poprawki.
dzięki grantowi otrzymanemu z pro- W jakim stopniu regulamin określa
gramu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa parametry waszego samolotu?
Wyższego, możemy wziąć udział w trzech
Stała wytyczna regulaminu to moc siledycjach – w dniach 23-24 lutego w Aero nika – maksymalnie 1000 W.
Design Mexico, 9-11 marca w SAE Aero
Dużym ograniczeniem jest to, że nie
Design USA East na Florydzie i 6-8 kwietnia możemy stosować materiałów kompozyw edycji zachodniej – w Kalifornii. Zawody towych, tylko naturalne, modelarskie: jak
odbywają się w trzech klasach – Mikro, balsa, sklejka. Nie wykorzystuje się ich
Regular i Advanced. Klasa Regular, w któ- już pewnie w przemyśle lotniczym, trudrej startujemy, jest najbardziej prestiżowa, niej je formować, ale dzięki temu można
bo z około 70 uczestniczących zespołów wykazać się pomysłowością i umiejętno40-45 bierze w niej udział.
ściami. Pracujemy dzień w dzień, a przed
Jak to się odbywa?
samymi zawodami zdarza się, że na zmiany
We wrześniu dostajemy regulamin 24 godziny na dobę. Z Polski oprócz nas
z wytycznymi na dany sezon i zaczynamy startują też bardzo dobre drużyny, między
„burzę mózgów”: jak zaprojektować samo- innymi z Politechniki Warszawskiej. Częlot, jakie usterzenie, w jakiej konfiguracji, sto o podium biją się między sobą włajaki napęd, rozpiętość. Pod koniec paź- śnie Polacy. Znaleźliśmy dwa wyjaśnienia
dziernika powinniśmy mieć gotowy pro- tego stanu rzeczy. Po pierwsze, dla nas
jekt. Dwóch kolegów ocenia, czy wyko- wyjazd do Stanów to gigantyczne wydanany na podstawie projektu samolot poleci. rzenie, żyjemy nim, a dla Amerykanów
Zbudowany prototyp odbywa próbne wyjazd do innego stanu to tak, jak dla nas
loty w Kąkolewie na lotnisku Aeroklubu wyjazd z Poznania do Warszawy czy Wroi zawsze pojawia się potrzeba poprawek cławia. Amerykanie na swoich uczelniach
konstrukcji. Po ich wprowadzeniu oblatu- mają wymóg, żeby w całym cyklu studiów
jemy ulepszoną wersję. Zdalnie sterowany co najmniej raz wziąć udział w takim prosamolot pilotuje jeden z członków zespołu. jekcie, więc często chcą go po prostu zaliJego zadanie polega na tym, żeby wyko- czyć. Po drugie, w Stanach sklep modelarnać tak zwany „krąg nadlotniskowy”, czyli: ski wygląda jak Lidl – można tam dostać
start, cztery zakręty i lądowanie, tak, żeby wszystko: śmigła, silniki, części – kupuje się
zmieścić się na określonym dystansie, tra- i gotowe. W Poznaniu mamy jeden sklep
fić w pas i aby nic od maszyny nie odpadło modelarski i oprócz tego jeszcze kilka
(śmiech)…
sklepów internetowych. Nie wszystko

jest jednak dostępne, dużo rzeczy ściągamy z Czech, z Chin i czasami trzeba po
prostu kombinować – coś znaleźć, przerobić, samemu zaprojektować, a to na zawodach okazuje się bardzo przydatne. Jeśli
podczas kilku kolejek lotów coś będzie
do naprawy czy do wymiany, to Amerykanin popatrzy i powie: „No, zepsuło się”. Nie
ma sklepu, to on sobie nie poradzi. A my
mówimy: „Co? Nie da rady? Tu klej, tam coś
znajdziemy, jakąś puszkę, filtr odkurzacza
i coś się wymyśli”. Perspektywa wyjazdu na
inny kontynent i umiejętność adaptowania
dostępnych materiałów daje nam pewność
siebie, zwiększa motywację i przyczynia się
do sukcesu.
Co to znaczy, że samolot musi udźwignąć dwukrotnie więcej niż jego masa
własna?
W tym roku zadaniem uczestników jest
przewiezienie jak największej liczby pasażerów – naśladowanych przez piłeczki
tenisowe, i każdy pasażer, jak w rzeczywistym świecie, musi mieć bagaż, a są
nim 200-gramowe blachy umieszczone
w kadłubie. W naszym samolocie do tego
celu służy podłużna wnęka na 60 piłek,
a pod spodem znajduje się miejsce na
skrzynkę z obciążeniem. Samolot ma niecałe 4 m rozpiętości, waży około 6 kg, podnosi ok. 50 piłeczek i odważników – do
13 kg, czyli dwa razy więcej, niż sam waży,
co w realnym lotnictwie się nie zdarza.
Takie są kryteria czy to pomysł drużyny?
Takie są kryteria. Liczy się efektywność.
Zależy nam, żeby jak najwięcej mocy silnika
szło w podnoszenie ciężaru – głównego
czynnika branego pod uwagę podczas konkursu – a nie w podnoszenie samego siebie, dlatego liczy się każde obniżenie masy,
nawet przez użycie mniejszej ilości kleju
czy odpowiedniej wagi desek balsowych.
To cienkie drewno grubości 1 mm, szerokości 10 cm i długości 1 m. Inni modelarze

Regulamin tego zabrania, bo nieudany
nie zwracają na to uwagi, a my musimy –
idziemy do sklepu z wagą, ważymy deski model mógłby kogoś zabić.
i z desek o masie od 7 do 27 g wybieramy te Jeżeli silnik to klucz do sukcesu, to
o masie 15 g. Jeśli użyjemy 20 desek, to na może jednak należy się pokusić o jego
każdej oszczędzimy 10 g, a to już jest bagaż budowę?
Musielibyśmy połączyć sześć kół
dla jednego pasażera i tym samym dodatkowe punkty. Te niby nieznaczące rzeczy naukowych – koło elektroników od silnipojawiają się w trakcie prac. Jesteśmy dru- ków, radiotelekomunikacji – od łączności,
gim czy trzecim pokoleniem Politechniki, informatyków, którzy by wykonywali algoktóre uczestniczy w zawodach. Wielu rze- rytmy, my bylibyśmy od budowania. Trzeba
czy dowiadujemy się od starszych, a my by zaangażować pół uczelni, żeby osiągnąć
przekazujemy swoją wiedzę młodszym – jak najlepsze efekty.
A ile waży sam silnik?
to taka wymiana pokoleniowa.
Około pół kilograma.
Czy zawody różnią się od siebie?
W zeszłym roku po raz pierwszy byli- Można spytać o nazwę?
Nie możemy jej podać. Modele silniśmy na zawodach akademickich AUVSI
SUAS, organizowanych w bazie Amerykań- ków mają po 10 odmian i celowo zamaskiej Marynarki Wojennej. W tym roku nie zujemy na nim napisy. Mogę tylko powiestarczy nam na nie czasu, bo odbywają się dzieć, że to silnik chiński; działa całkiem
w czerwcu. Samoloty biorące w nich udział dobrze. Kupowalibyśmy polskie, ale pewmusiały być stuprocentowo autonomiczne, nie byłyby za drogie.
co spotyka się przede wszystkim w maszy- Czy są wykonywane testy na ciężar, jaki
nach wojskowych – z aparatem, kompute- podniesie maszyna?
Najlepsze testy są na lotnisku. Musimy
rem, autopilotem na pokładzie. Mieliśmy
za zadanie wystartować, zrobić zdjęcia, brać pod uwagę warunki atmosferyczne,
przelecieć określoną trasę, zrzucić ładu- bo testy wykonywaliśmy przy temperanek do celu i autonomicznie wylądować. To turze -2ºC, bez wiatru, a na zawodach jest
są zawody bardziej przyszłościowe, nawet 30ºC, wiatr, lotnisko wysoko, i trzeba brać
zalecano wykonanie samolotu kompozy- poprawkę. Masę obciążenia, jaką uniesie
towego. Lotnictwo jest tu bardziej nama- samolot, oblicza projektant na podstawie danych uzyskanych w naszych waruncalne i jednak w przypadku misji autonokach. Kiedy wysyłaliśmy do Meksyku filmik
micznych 50% stanowi informatyka.
potwierdzający zrobienie odlotu, to MekA jak wyglądają prawa autorskie?
sykanie zobaczyli nas w czapkach, w szaliW takim miejscu ktoś może skopiować
kach, w śniegu i chwycili się za głowy, bo
projekt. Według regulaminu to, z czym
nigdy nie widzieli śniegu. Spotykamy się
przyjedziemy, należy do nas. Za skopioteż z dziwnymi pytaniami w Stanach: „Czy
wanie są kary regulaminowe. 25 lat temu
te misie polarne to chodzą po naszych uliplanowano wyławiać spośród amerykań- cach?”. Raz pewna kobieta powiedziała: „Ja
skich studentów zdolnych ludzi. Sędziowie jestem z Kanady i mam dolar kanadyjski,
z Lockheed Martin, z Boeinga czy z NASA, tu w Stanach jest dolar amerykański, to
w zależności od roku, obserwują.
wy macie dolar polski, tak?”. My na to, że
Polscy studenci nie otrzymują propo- nie, i pokazujemy jej polski banknot. Ona
zycji?
patrzy, kto to jest, my mówimy, że król.
W Lockheed Martin, który produkuje „Aha, w Polsce macie króla, tak?” A my: „Nie,
F-16, wymagane jest obywatelstwo amery- bo to historyczna sprawa”. No i dostała od
kańskie. Kolega z zespołu dwa czy trzy lata nas 10 zł, była uradowana i pewnie do dziprojektował samolot, a w tej chwili projek- siaj wspomina, jak to podróże kształcą.
tuje przekładnie do turbin silników odrzu- Próby odbywają się w tunelu aerodynatowych w General Electric w Bielsku-Białej. micznym?
Jego pierwszy samolot był cały do przeNa Politechnice jest bardzo mały tunel,
róbki, a ostatni to prawdopodobnie najlep- a jedyny właściwy, poziomy ma Wojszy, jaki dotąd tutaj zaprojektowano. Zdo- skowa Akademia Techniczna. Finansuje
byte doświadczenie jest bezcenne, a zapis go, nie bez powodu, wojsko. Uruchomiew CV to ważna sprawa.
nie takiego tunelu pociąga za sobą zużyDziwi mnie, że w tak tajnym miejscu cie ogromnych ilości prądu i nikogo nie
pokazują Państwo swój sposób myślenia. byłoby na to stać. Co roku planujemy takie
Mocna w dronach drużyna z Izra- próby, ale zawsze mamy deficyt czasu, a po
ela, wspierana przez Izraelskie Minister- zawodach robimy miesiąc odpoczynku
stwo Obrony Narodowej, podchodziła do i myślimy, co dalej. Musimy kiedyś sprawnaszego samolotu, obserwowała i zada- dzić się w takim tunelu, aczkolwiek nie uda
wała pytania. Oczywiście, drużyny między nam się tego zrobić tak jak zawodowym firsobą szpiegują. Jedna osoba ma misję zdo- mom, które na badania i rozwój przeznabycia informacji czy zdjęć rozwiązań stoso- czają pewnie miliardy dolarów.
wanych przez innych. Dlaczego nie uczyć Jeśli Państwo poświęcają tyle czasu
się od lepszych? Jednak nie zawsze można i energii, to warto pomyśleć o przyszłowykonywać zdjęcia, to znaczy z zewnątrz ści. Może w końcu tu powstanie jakiś
tak, ale sekrety są w środku, a największym samolot, który podbije świat.
jest silnik i układ zasilania. To czasami klucz
Po zawodach chcemy skupić się na
rozpoczętym w zeszłym roku autonomiczdo sukcesu.
nym, kompozytowym dronie. Potrzeba
Sami budują Państwo silnik?

dwóch, trzech lat na dopracowanie, na
testy i można rozpocząć próbę sprzedaży.
W Warszawie ludzie, którzy działali w kole
naukowym, stworzyli samolot Barakuda;
z tym, że studenci Politechniki Warszawskiej są bogatsi o te 10 lat doświadczeń.
Czy plany zawodowe wiążecie z lotnictwem?
Plany są przeróżne. Połowa pracuje
później w przemyśle lotniczym, a pozostali
nie. Jeden z kolegów od początku interesuje się lotnictwem, ale chce się utrzymywać z budownictwa, a lotnictwem zajmować się hobbystycznie.
Są jeszcze inne plany na ten rok?
W ramach wsparcia przez miasto
Poznań planujemy kontynuację zeszłorocznych wakacyjnych warsztatów dla
dzieci i młodzieży – z budowy i działania samolotu. W internecie jest taki rysunek w związku z lataniem – tu jest trochę
magii, tu jest więcej magii, a tu jest jeszcze więcej. Studia to nie wszystko, same
książki nie wystarczą. Trzeba poświęcić
swój czas. Wakacje to dobry okres na przemyślenia i od sierpnia czy września zaczynamy działać.
Może powstać dron na przykład wielkości człowieka?
Może. W Ameryce powstał dron o wadze
kilku ton. Problem istnieje w przepisach polskiego Urzędu Lotnictwa. Zgodnie z nimi
bezzałogowy statek powietrzny może
latać, jeśli waży nie więcej niż 25 kg, powyżej – musi być pilotowany przez człowieka.
Najbardziej liberalne przepisy ma Australia.
Tam odbywają się jedne z najlepszych zawodów dronów, na które chcielibyśmy w końcu
dotrzeć i podjąć misję budowy samolotu,
który startuje z pewnego miejsca, znajduje
jakąś ofiarę na polu, ląduje, podchodzi człowiek, ładuje coś, co symuluje próbkę krwi,
do samolotu, samolot startuje w układzie
pionowym i po pokonaniu 20 km dolatuje
do miejsca, z którego startował. Pilot nie
musi widzieć samolotu cały czas w trakcie
lotu. W Polsce jest to niemożliwe.
Dlaczego? Przecież dron też może
wysłać wiadomość i otrzymać informację, że ma wolną drogę do lotu.
Tylko że to nie są ograniczenia techniczne, lecz legislacyjne.
Przede wszystkim warto mieć pasje...
Jesteśmy grupą wariatów, która
chce budować samoloty i latać z nimi na
zawody. Działamy w tym kierunku. Niewiele jest osób, dla których lotnictwo jest
pasją. Chcę być pilotem i pracuję w tym
kierunku i gdy ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego, to odpowiadam: „Bo u góry zawsze
świeci słońce”. To jakaś idea. Podczas lotu
samolotem czuję, że wszystkie problemy
dnia codziennego zostają na dole, jest mi
lekko. To pewne wrażenie wewnętrzne. Nie
będzie dobrym pilotem ktoś, kto chce nim
zostać dla pieniędzy.
Rozmówca składa podziękowania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
miastu Poznań oraz rektorowi Politechniki
Poznańskiej za wsparcie finansowe.
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Hurra! Lecą Fokkery!
Z dr. Radosławem Górzeńskim z Politechniki
Poznańskiej rozmawia Kasia Górecka
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W związku z setną rocznicą zwycięskiej bitwy o Ławicę,
która była swoistym pendant powstania wielkopolskiego,
podjęli się Państwo wybudowania trzech replik Fokkerów D.VII – jednej z największych zdobyczy wojennych
w historii...
Tak, budujemy je z zestawów KIT do samodzielnego montażu,
które składają się z rur i profili aluminiowych, fragmentów blachy oraz z elementów prefabrykowanych. Zakończyliśmy etap
montażu. Stanowi to około ¼ całości prac. Ponieważ zestawy są
tworzone dla pojedynczych odbiorców, którzy znają samolot od
podszewki, świadomie dokonaliśmy zmian w niektórych konstrukcjach - w celu ich wzmocnienia, bo z samolotami będą mieli
do czynienia różni piloci i mechanicy. Obecnie montowane jest
całe wyposażenie, radio, przyrządy pokładowe, instalacja paliwowa, elektryczna, układ sterowania powierzchniami sterowymi.
To najbardziej żmudna praca, bo instalacje te mają duże znaczenie dla bezawaryjnej eksploatacji, więc nie może tu być miejsca
na pośpiech. Zakupiliśmy już wszystkie przyrządy
pokładowe, radiostacje, transpondery, układy sterowania (linkowe do
płaszczyzn sterowych) i w tej chwili
są one zabudowywane na płatowcach. Za tydzień
zaczniemy opłótniać samolot ceconitem, czyli tworzywem poliestrowym,
z wzorem lozenge,
a więc kamuflażem stosowanym w owych czasach. Był z tym
pewien problem technologiczny, ponieważ druk na tym tworzywie jest bardzo trudny. Jeszcze bardziej skomplikowane jest
malowanie wzoru na gotowym samolocie. Szczęśliwie wydruk się
powiódł. Mamy już drewniane śmigła, a za niecały miesiąc odbieramy silniki, które na płatowcach będą zabudowywane w kwietniu. Liczymy, że w czerwcu uda się oblatać pierwszy z samolotów.
Jeśli wówczas pojawią się propozycje zmian, to wprowadzimy
je już w pozostałych dwóch samolotach. Większość elementów
będzie amerykańskich – w USA rynek lotniczy
jest znacznie większy niż w Europie, ceny niższe, a koszty sprowadzenia niewielkie. Budowę
nadzoruje specjalny zespół Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
Jaki będzie silnik?
Czterocylindrowy, w układzie „bokser” – taki
jak silniki lotnicze typu Continental. Nie będzie
taki jak w oryginalnym Fokkerze, rzędowy, kilkunastolitrowy. W tej chwili już takich nie ma.
Produkcji ich zaprzestano w latach 70., więc musielibyśmy kupić
kilkudziesięcioletni, remontowany model. W związku z tym wybraliśmy silniki AeroVee o konstrukcji bazującej na silniku Volkswagena, z nowo wyprodukowanymi blokami i cylindrami. Jest on
wygodny i praktyczny w eksploatacji, jednocześnie znacznie tańszy od chociażby porównywalnych Rotaksów. Silniki „bokser” mają
obroty na poziomie 3000 obr./min i są stosowane w wielu samolotach, m.in. ze względu na ograniczone drgania w porównaniu
z silnikami rzędowymi. Oczywiście prawdziwe Fokkery D.VII miały
bardziej wolnoobrotowe silniki i większe średnice śmigieł. Musimy
więc zastosować mniejsze śmigła niż w oryginale. Pewne repliki
wykonywane są w skali ¾, inne w 80%, jeszcze inne w 100%. Ale
wielkość skali nie będzie miała wpływu na odbiór samolotu przez
szerszą publiczność. Na tle nieba będą się prezentować jak oryginały, a elementy zewnętrzne – układ usterzenia, skrzydła, kadłub
– będą formami geometrycznymi maksymalnie zbliżonymi do oryginalnych płatowców. Jednak konstrukcyjnie i przyrządowo będą
to zupełnie inne samoloty. Również kształt maski będzie odbiegał
od oryginału. Oryginalny Fokker miał konstrukcję stalową, spawaną. Konstrukcja repliki jest aluminiowa. Samoloty wyposażone
będą w atrapy karabinów maszynowych. Na podstawie zachowanej dokumentacji staramy się odtworzyć także takie drobiazgi jak
fotel pilota czy drążek sterowy.

Czy repliki mogłyby służyć również jako eksponaty muzealne?
Absolutnie nie. Naszym założeniem było przede wszystkim
stworzenie samolotów latających. Pamiętajmy, że tamte Fokkery
powstały kilkanaście lat po pierwszym locie Wilbura Wrighta i ze
względów bezpieczeństwa dziś nie mogłyby latać, ponieważ
ówcześni inżynierowie nie uwzględniali np. sił skręcających. Między innymi z tego względu Żwirko i Wigura zginęli w samolocie,
w którym nastąpiło ukręcenie usterzenia. Pamiętajmy, że budowa
Fokkerów przypadła na schyłek pierwszej wojny światowej. Już
kilka lat później uznano, że są przestarzałe. Tamto spostrzeżenie
wynikało z faktu bardzo szybkiego rozwoju lotnictwa w pierwszych latach, który wkrótce znacząco zwolnił. Latamy samolotami
z lat 50., używamy jeszcze czasami silników pochodzących myślą
technologiczną z lat 30. One może są trochę bardziej paliwożerne
i wyposażone w mniejszą ilość elektroniki niż samoloty współczesne, ale są poprawne pilotażowo i bezpieczne. Zmiany w replikach wynikają stąd, że oryginalne Fokkery
nie spełniają obecnych wymagań, ale są
związane też z kosztami. Intencją Politechniki nie było budowanie replik w skali 1:1.
Takie przedsięwzięcia realizują stosowne
instytucje. Naszym podstawowym zadaniem było zbudowanie samolotów, które
będą poprawnie latać, a ten wzgląd kłócił
się ze zgodnością z oryginałem.
Myśli Pan, że one przydadzą się studentom kierunków lotniczych?
Kilkunastu studentów skorzystało
z zeszłorocznych praktyk, które odbyły się
przy okazji składania samolotów. Zyskali

ciekawe doświadczenie, pozytywnie odebrali możliwość zetknięcia się
z techniką lotniczą od podszewki,
a wykonawca – pan
Henryk Wicki, bardzo poz ytywnie
ocenił ich zaangażowanie. W Warsztacie
Lotniczym TZL w Świdniku produkuje
się także samoloty RV10, o prędkościach
przelotowych 300-350 km/h, więc praktykanci mogli obserwować też ich budowę.
A w najbliższym czasie będą mieli okazję
odbyć praktyki przy składaniu silników
z zestawów.
Samoloty będą eksploatowane przez Politechnikę Poznańską, jednak jako jednomiejscowe nie zostaną wykorzystywane
do szkolenia, ale do promocji uczelni, miasta Poznania, powstania wielkopolskiego i do przypomnienia ważnej dla historii bitwy
o Ławicę. Będą też stanowić reklamę specjalności pilotaż realizowanej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.
Dostali Państwo dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Ile?
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 400 tys. zł, którą przeznaczyliśmy między innymi na zakup silników, śmigieł, przyrządów,
oprzyrządowania oraz na wykonanie prac montażowych.
Kiedy będziemy mogli krzyknąć: „Hurra! Lecą!”?
Zakładamy, że pierwszy samolot poleci w połowie roku, pozostałe wczesną jesienią, tak żebyśmy mogli zakończyć program
prób do późnej jesieni, żeby na początku zimy samoloty mogły
przylecieć do Poznania. Miejmy nadzieję, że pogoda podczas uroczystych obchodów powstania wielkopolskiego i zdobycia Ławicy
dopisze.
Mają Państwo jakiś pomysł na lot podczas obchodów?
Samoloty są wyposażone w podstawowe przyrządy nawigacyjne i transponder, czyli mogą wlatywać w kontrolowane
strefy lotnisk cywilnych jak Ławica. Natomiast nie możemy ich
wykorzystywać w trudnych warunkach atmosferycznych, nie są

dostosowane do lotów IFR, ani przyrządowo, ani jeśli chodzi na przykład o ogrzewanie krawędzi natarcia skrzydeł czy śmigieł. Termin
obchodów rocznicy powstania nie jest najłatwiejszy do wykonywania lotów, ale przy bezchmurnym niebie nie powinno być problemów.
Jednak proszę się nie spodziewać akrobacji, bo ta klasa płatowców ma
ograniczenia. Budowa samolotu akrobacyjnego wiąże się z dodatkowymi kosztami, jest to dużo więcej prób w locie, konieczne jest wyposażenie gwarantujące jeszcze większe bezpieczeństwo. Spodziewajmy
się niskich przelotów na tyle, na ile pozwala prawo lotnicze. Może uda
się zastosować wytwornice dymu, akustycznie albo pirotechnicznie
odtworzyć dźwięki strzałów z karabinów maszynowych!
Czy te samoloty również zrzucały bomby? Bombardowano Frankfurt, sześć razy.
Tak, ale innymi samolotami zdobytymi na Ławicy, które wykorzystano do pierwszego bombardowania. Podczas pierwszej wojny światowej prawie z każdego samolotu można było prowadzić bombardowania, bo często bomby przewoziło się w kabinie i ręcznie zrzucało.
Fokkery były wyposażone w wyrzutniki, ale do pojedynczych, niewielkich bomb. Wykorzystano je do tego celu w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak że były nie tylko myśliwcami, ale również występowały w charakterze bombowców.
Na Politechnice jest wielu studentów – pasjonatów lotnictwa.
Studenci zrzeszeni w Akademickim Klubie Lotniczym startują
właśnie w zawodach SAE Aero Design Mexico. Jak się spisują? Jak
im się powiodło w Stanach Zjednoczonych?
Pierwsza grupa studentów w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy
startowała w tych zawodach. Zajęli piąte miejsce, w gronie 16 drużyn, ale w klasyfikacji prezentacji technicznej byli bezkonkurencyjni.
Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, choć dosyć wysokie, absolutnie nas nie satysfakcjonuje, ponieważ samolot miał predyspozycje do
co najmniej trzeciego miejsca. Ujawniła się jednak słabość pewnego
elementu konstrukcyjnego, który podczas lotów w Polsce zachowywał się poprawnie. Wykonaliśmy kilkanaście testowych oblotów i nie
ujawniły się żadne problemy z dźwigarami. Natomiast w Meksyku przy
termicznej pogodzie i mocnych podmuchach wiatru wykonywaliśmy
trzy loty i dwukrotnie złamał się dźwigar, co doprowadziło do mocnego uszkodzenia dwóch egzemplarzy; szczęśliwie uda się je odzyskać.
Taka jest specyfika tych zawodów. Tylko wykonanie możliwie najlżejszej, delikatnej konstrukcji daje szansę na zajęcie wysokiego miejsca.
Modele, które jadą do Stanów, nie będą miały dźwigarów drewnianych, ale już aluminiowe. Mamy dobry prognostyk, bo samoloty
poprawnie startowały, latały, właściwie unosiły ładunki i pilotaż też
był poprawny. Wykonywaliśmy dwa pełne loty
i trzeci prawie do końca. Fajnie byłoby, gdybyśmy mogli poddawać samoloty lotom próbnym
w warunkach rzeczywistych, tak jak robią to Meksykanie. Lotniska są tam zlokalizowane na wysokości 2 tys. m n.p.m., temperatura wynosiła 25°C,
więc nie było łatwo, a nasz samolot zajął wysoką
pozycję na tle innych.
Zakładamy, że w przyszłym tygodniu na Florydzie nam się uda, a za miesiąc chcemy postawić kropkę nad i na zawodach w Kalifornii, które
zamykają cykl zawodów SAE Aero Design. Jeździmy na nie dzięki grantowi z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – „Najlepsi z najlepszych! 2.0”. To już drugi
grant MNiSW, który realizujemy. Wcześniej byliśmy laureatami grantu
„Generacja Przyszłości”, który w roku 2014 i 2015 umożliwił nam odtworzenie ekipy i inwestycje w sprzęt. Wspomagają nas, finansowo i moralnie, rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani, w tym przede wszystkim
dziekan WMRiT prof. Tomaszewski. W bieżącej edycji gros środków
pochodzi z grantu, jednak we wcześniejszych edycjach to właśnie
uczelnia zapewniała nam największe wsparcie finansowe, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki życzliwości rektora i kanclerza dysponujemy bardzo wygodną modelarnią, wyposażoną we wszelki niezbędny
nam sprzęt i środki ochrony. Sponsoruje nas też miasto Poznań, a także
gminy Swarzędz i Czerwonak oraz firma Schlösser. Wsparcie pokazuje,
że jesteśmy wizytówką Poznania i Politechniki Poznańskiej. Cieszymy
się, że możemy bez kompleksów rywalizować ze studentami z całego
świata i zajmować wysokie miejsca. Mamy nadzieję, że wyniki na Florydzie i w Kalifornii dowiodą, że mamy co pokazać światu.
Gratulujemy i prosimy o jeszcze.
Zdjęcia pochodzą z filmu animowanego przelotu Fokkerów
nad Poznaniem w ramach projektu Wielkopolskiej Eskadry
Niepodległości zrealizowanego przez Politechnikę Poznańską.

Piękne zimowe
ogrody i balkony
Szanowny Właścicielu pięknych Ogrodów Marzeń,
od paru lat zimą obserwuję
za granicą przepiękne, duże, białe
kwitnące bukietowo kwiaty. Nie
spotkałam się z nimi w żadnym
polskim domu ani ogrodzie.
Dopiero moja kuzynka z Kolonii,
która tej zimy również miała je
na balkonie, wyjaśniła mi, że to
Crist Rouse, czyli Ciemiernik biały.
Bardzo chciałabym dowiedzieć
się o nim czegoś więcej.
Gabriela z Poznania

Ciemiernik opatrzono przymiotnikiem „biały”, dlatego że
przede wszystkim kwitnie na biało.
Jego łacińska nazwa to Helleborus
niger, gdzie „niger” oznacza „czarny”
ze względu na barwę korzeni. Ciemiernik występuje głównie w Azji
i w tej części Europy, gdzie zimą
temperatury nieznacznie spadają
poniżej zera. Bardzo popularny
jest na Wyspach Brytyjskich, gdzie
nazywa się go różą Bożego Narodzenia, podobnie jak w Niemczech. W Polsce, gdzie dopiero zaczyna
być doceniany, zakwita późnym listopadem i grudniem lub w okresie przedwiośnia. Jest właściwie jedyną rośliną, która kwitnie w miesiącach zimowych. Myślę, że w kolejnych latach zrobi furorę i będzie
bardziej dostępny w handlu, jednak wiele zależy od aury. Jeżeli
grudzień i styczeń będą ciepłe, w tych miesiącach kwiaty zaczną
się rozwijać, ale jeśli kolejny miesiąc okaże się mroźny, przestaną
być atrakcyjne. Ten wyjątkowy gatunek o zimozielonych, pięknych
liściach ma odmiany o różnych kolorach – fioletowym, różowym,
nakrapianym, zielonym, o falowanym płatku kwiatów. Najbardziej
obficie kwitną odmiany koloru białego. Efektowne kwiatki i pręciki
dekorują całą roślinę, więc staje się ozdobą zarówno ogrodu, jak
i domu, bo, jak wszystkie byliny kwitnące, może być wykorzystana
jako roślina doniczkowa. Nie możemy jednak zakładać, że przetrwa
na parapecie przez 12 miesięcy, bo do rozwoju potrzebuje niskich
temperatur. Należy pamiętać, że wymaga zasadowego podłoża,
więc nie każda gleba będzie dla niej odpowiednia. W tym miejscu
w ogrodzie, gdzie rosną różaneczniki czy azalie, jest najczęściej kwaśne podłoże i tam ciemiernik, niestety, nie będzie się dobrze rozwijał. Ale jeśli mimo wszystko posadzimy go na takim terenie, należałoby podsypać go nawozem wapniowym, żeby troszeczkę podnieść
odczyn gleby. Naszym klientom oferujemy szeroki wybór ciemierników, od odmiany Helleborus niger po krzyżówki o innych barwach.
Klienci często mijają się z tą mało znaną u nas rośliną, bo większość
z nich zagląda do nas w momencie kiedy przekwita.

Szanowny Panie Andrzeju,
Fytoftoroza to popuod dwóch lat walczę z fytoftolarna choroba występująca
rozą, która niszczy moje różaneczniki.
na różanecznikach. NatuCzy istnieje na nią jakiś sprawdzony
ralny sposób walki z nią
sposób?
polega na podsypaniu roślin
Iza M.
cynamonem, który ogranicza
rozwój chorób grzybowych.
Cynamon z wodą przedostanie się głębiej do gleby i zacznie działać. To łatwy sposób, który szybko można wykorzystać.

SWARZĘDZ, UL. KIRKORA 2
tel./fax 61 815 91 23
www.ogrod-marzen.pl
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Historia Top Farms łączy przeszłość z przyszłością.
Od historii wszystko się zaczyna. Z komasacji gruntów ziemskich powstały Państwowe Gospodarstwa Rolne, które formalnie
dzierżawimy od Skarbu Państwa. Reprezentuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał po połączeniu Agencji
Nieruchomości Rolnych, nazywanej wcześniej Agencją Własności
Rolnej Skarbu Państwa, z Agencją Rynku Rolnego. Dzierżawy są
długoletnie. Obecnie gospodarzymy na majątku Turew Chłapowskich, Gola Podchorowskich, na częściach majątków Mielżyńskich,
Żółtowskich, Twardowskich i Wańkowiczów w Gorzyczkach. Są to
tereny gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki
w województwie opolskim, tereny gmin Kórnik, Kleszczewo, Środa
Wielkopolska, Czempiń, Kościan, Kamieniec, Gostyń, Poniec, Piaski, Stęszew, Krzywiń i wspomniana Turew, jak też tereny Siedliska
w województwie lubuskim.
Poprzez geograficzną rozbudowę naszego przedsięwzięcia
działamy również w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i puckim w województwie warmińsko-mazurskim oraz w Prusewie
(gmina Krokowa) w pomorskim. Z historią stykamy się na co dzień,
chcemy ją pielęgnować, przenosić dobre tradycje, myśl wielkopolskiego ziemiaństwa i dbać o dziedzictwo.
Zasięg Państwa działań jest duży, obejmuje pięć województw...
W całej Polsce gospodarujemy na około 30 tys. hektarów. Pierwszym gospodarstwem wydzierżawionym od Agencji Rynku Rolnego w roku 1995 było Siedlisko koło Nowej Soli, nad Odrą. Tak
zaczynaliśmy w wymagających latach 90. i później systematycznie realizowaliśmy strategię rozwoju firmy. Chcę podkreślić, że nie
jesteśmy zainteresowani przejmowaniem ziemi na własność, ale
jak najlepszym na niej gospodarowaniem.
To dobrze czy źle?
Taki model wybraliśmy. To inny sposób działania, inne zaangażowanie środków finansowych niż w przypadku posiadania
gruntów na własność. Przejęciem ziemi na własność zajmują się
ci, którzy chcą w nią inwestować, a my jesteśmy dla nich często
operatorem. Rolę właściciela pełni też Skarb Państwa, a nasze
zadanie polega na byciu dobrym dzierżawcą. Intensywnie rozwijamy produkcje specjalistycznych upraw, takich jak ziemniaki
sadzeniaki czy nasiennictwo, więc wychodzimy poza tradycyjnie
pojmowane rolnictwo, jednak naszą podstawową produkcją jest
produkcja zbóż w Wielkopolsce i w Głubczycach.
Kim są odbiorcy?
Na rynek surowcowy produkujemy zboża i typowy surowiec rolny, taki jak pszenica czy pszenżyto, często w ramach kontraktu na określone zamówienia. Na przykład jęczmień browarny
dla firm, które produkują słód na potrzeby przemysłu browarniczego. Z kolei dla przemysłu młynarskiego dostarczamy określone
gatunki pszenicy, ale też staramy się specjalizować w określonych
uprawach, jak na przykład w produkcji orkiszu bogatego w szczególny rodzaj glutenu, na który wzrasta zapotrzebowanie. W tradycyjnej produkcji zbóż występuje spora różnorodność w zależności
od wymagań klientów.
Jesteśmy też dużym producentem ziemniaków dla przemysłu frytkowego i chipsowego. Wiele naszych przedsięwzięć jest

Z prezesem Top Farms Tomaszem Zdziebkowskim
rozmawia Mariola Zdancewicz

Nowocześnie
dbać
o dziedzictwo

odpowiedzią na
potrzeby rynku.
Właśnie za tę różnorodność dostał
Pan Gazelę Biznesu w ubiegłym
roku?
Gazela jest wyróżnieniem przyznawanym za dynamiczny rozwój, za powtarzalne dobre wyniki
i ogólnie za rozwój firmy pod kątem przychodów. Otrzymaliśmy
je kolejny rok z rzędu.
Na ile stuletnia Gorzelnia Turew, która należy do Top Farms,
wpływa na Państwa dobry wizerunek? Czy to raczej kula
u nogi?
Bardzo nam zależy na kultywowaniu tradycji i historii, czego
przykładem jest Turew. Przejęliśmy tu całe gospodarstwo, w tym
byłe folwarczne zabudowania oraz zaplecze produkcyjne, przy
czym barokowy pałac łącznie z okalającym go pięknym parkiem
jest obecnie we władaniu Polskiej Akademii Nauk. W ramach folwarku funkcjonowała już gorzelnia, w której prowadzono produkcję dla potrzeb przemysłu spirytusowego w Polsce, ale wiadomo,
jak potoczyły się jego losy – podupadł w wyniku otwarcia się polskiego rynku i zmiany modelu ekonomicznego. Ta zabytkowa już
w zasadzie gorzelnia z przyczyn czysto ekonomicznych przestała
mieć rację bytu. Natomiast dzięki pasji i zaangażowaniu kierownika Grzegorza Koniecznego, jak też dzięki poszanowaniu dokonań poprzedników utrzymaliśmy ją w ruchu i przekształciliśmy
w żywe muzeum, nie licząc początkowo na zysk. Zgromadzone
tam liczne eksponaty są unikalne i budzą żywe zainteresowanie
wśród zwiedzających. Gorzelnia zyskała uznanie władz gminnych
i powiatowych, które widzą w niej jedną z atrakcji tego mikroregionu, co jest dla nas dowodem na to, że warto było w nią inwestować. Bardzo nas cieszy ten dodatkowy element naszej działalności,
który służy również budowaniu pozytywnego wizerunku wśród
producentów napojów alkoholowych czy wódek produkowanych
na bazie żyta – w tym wypadku Dańkowskiego Złotego. Jest to
nasza przedwojenna odmiana żyta, do teraz uprawiana lokalnie
w Polsce, z której gorzelnia produkuje surówkę.
Jakie plany na przyszłość?
W dalszym ciągu planujemy rozwijać się głównie w dwóch
obszarach. Pierwszy z nich to udoskonalanie tego, czym się obecnie zajmujemy; inwestycje zmierzające do wzrostu efektywności we wszystkich typach produkcji, obniżanie kosztów, dbanie
o jakość produktów – zapewnianie surowców o najwyższych standardach, bezpiecznych dla produkcji żywności. Drugi to rozwój
polegający na powiększaniu dzierżawionego areału. Jak wspomniałem, specjalizujemy się między innymi w produkcji ziemniaka sadzeniaka, dlatego bardzo interesuje nas powiększenie
powierzchni uprawnej o północne tereny Polski, które są dogodne
dla jego produkcji, przy czym szukamy też innych możliwości
zwiększenia naszego areału uprawnego na terenie całego kraju.
Dodatkowym elementem pośrednio związanym z podstawową produkcją rolną, który jest również ważny z perspektywy

naszego dalszego rozwoju, jest nasiennictwo i rozwój tej branży.
Jako wiodący producent materiału siewnego zbóż w Polsce reprezentujemy wielu hodowców, mamy pod kontrolą wiele hektarów
rozmnożeń tego materiału, przerabiamy go oraz przygotowujemy
do sprzedaży bezpośrednio dla rolników, którzy cenią sobie wysoką
jakość odmian, jaką dostarczamy. Na tle Europy Polska wykazuje stosunkowo małe wykorzystanie certyfikowanego materiału siewnego,
dlatego uważamy, że rynek ten powinien w dalszym ciągu wzrastać
i ma przed sobą dobrą przyszłość.
Czy w sferze Państwa zainteresowań jest tylko Polska, czy też
rynek zagraniczny?
Top Farms jest częścią jednego z wiodących, zintegrowanych
pionowo producentów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej –
grupy Spearhead International Ltd., której mam zaszczyt być prezesem. Spółka na rynku polskim została założona w 1995 roku,
a następnie w roku 2000 w wyniku połączenia z Greens of Soham
weszła w skład obecnej grupy kapitałowej. Byłem jednym z założycieli, który razem z udziałowcami od początku konsekwentnie rozwijał działalność w Polsce oraz za granicą. Grupa poczyniła liczne
inwestycje w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i oczywiście w Wielkiej Brytanii. W każdym z tych krajów opieramy naszą działalność na
długoletnich dzierżawach.
W Polsce jesteśmy kluczowym producentem nasion traw będących komponentem do produkcji różnego typu mieszanek gazonowych, które eksportujemy do wielu europejskich krajów.
Jako grupa kapitałowa planujemy rozwijać się na naszych kluczowych rynkach oraz uważnie przyglądamy się możliwościom dalszego rozwoju w innych krajach UE.
Jak wygląda działalność Top Farms na poziomie lokalnym? Jak
postrzegane jest dziś rolnictwo i zawód rolnika?
Działamy w obrębie społeczności lokalnych, z którymi budujemy dobre relacje. Jesteśmy jednym z głównych pracodawców
na danym mikroterenie czy w danej gminie oraz uczestniczymy
w wielu inicjatywach społecznych czy kulturalnych. Angażujemy
się w to z pasją i jest to dla nas wspaniała przygoda, która daje nam
wiele radości. Ziemia siłą rzeczy łączy i oddziałuje na środowisko.
Rolnictwo jest złożoną dziedziną gospodarki, nacechowaną
mnóstwem zmiennych elementów, w tym biologicznych i ekonomicznych. Ryzyko pogodowe oraz inne czynniki, na które nie mamy
wpływu, stanowią duże wyzwanie z punktu widzenia zarządzania
tak zróżnicowaną i rozbudowaną grupą kapitałową.
Zawód rolnika jest multidyscyplinarny, niełatwy i dlatego ważne,
żeby przyciągać do niego młodych ludzi, zachęcać do wiązania
z nim przyszłości i rozwijania tej pasji. To praca atrakcyjna, wymagająca, ale też dająca wiele satysfakcji.
To, co Pan powiedział, zatoczyło koło, dlatego że jednym
z powodów naszej rozmowy jest Turew i Chłapowski – właściwie pierwszy w Polsce świadomy rolnik, który pojechał do
Anglii, żeby uczyć się między innymi nowoczesnych upraw
i stosowania maszyn. To piękna historia i też tym należy zachęcać młodych...
Rzeczywiście, Chłapowski jeździł do Holkham. Znam tę posiadłość. Zdobywał tam wiedzę, którą stosował później w Polsce,
a przede wszystkim w Wielkopolsce, gdzie przeszczepiał nowoczesne rozwiązania, czym zasłużył sobie na miano prekursora w rolnictwie. W pewnym sensie kontynuujemy te tradycje w XXI wieku.
Gdy sprowadził maszyny rolnicze, ludność mówiła, że diabeł
jeździ po polu.
To był przeskok technologiczny. Dzisiaj jest podobnie: wykorzystujemy drony, monitoring GPS, stosujemy rolnictwo precyzyjne, wykorzystując szereg nowatorskich rozwiązań technicznych.
Za chwilę zaczniemy używać robotów do pewnych zabiegów agrotechnicznych, również na polach. I podobnie jak za czasów Chłapowskiego niektórzy mogą pomyśleć, że są odstawiane magiczne
sztuczki.
A to tylko nauka.

Jedna
z ostatnich...
Z kierownikiem Gorzelni Turew Grzegorzem
Koniecznym rozmawia Viola Ordon

W tym roku przypada stulecie gorzelni, to duża okoliczność…
… wybudowano ją w 1918 roku, za czasów Zygmunta
Chłapowskiego, a ostatnim właścicielem, do 1939 roku, był
Krzysztof Morawski. Pokolenie Morawskich mieszka w Warszawie. Gorzelnię odwiedzili Chłapowscy z Kanady, Anglii
i z Polski, następcy synów Chłapowskiego z Kopaszewa, Choryni i z Rąbinia.
Gdy się tutaj zjawiłem 25 lat temu, w promieniu 30 km
było czynnych 12, 13 gorzelni. Zwiedziłem je, zobaczyłem,
jak odbywa się w nich produkcja. Dzisiaj pozostała tylko ta
i jest jedną z nielicznych pracujących. Podlega Urzędowi
Celnemu w Lesznie, który w latach 2001-2002 nadzorował
41 czynnych gorzelni. Przyczyną są straty ekonomiczne. Od
kiedy przestały działać Polmosy, producenci wódek dyktują
swoje ceny: jedni większe, inni mniejsze. Najwyższa cena za
stuprocentowy spirytus ziemniaczany, który produkujmy,
wynosi 3,38 zł za litr, za spirytus zbożowy – waha się w granicach 2,50-2,60, a na przykład Akwawit Leszno płaci jeszcze
mniej – 2,20, 2,30.
… zdaje się, że to powinien być rewelacyjny biznes…
… niestety nie jest. Widać, ile zarabiają producenci spirytusu, bo państwo nakłada podatki akcyzowe, zaś w sklepie litr spirytusu rektyfikowanego kosztuje powyżej 80 zł.
0,7 litra Super Premium Wyborowej kosztuje w granicach
130 zł. Z tego żyje państwo. Ta sama sytuacja ma miejsce
w przypadku benzyny i tytoniu.
Obecnie wyrabiamy sześć zacierów, co stanowi przerób
20 ton ziemniaków dziennie. Kiedyś gorzelnie były tak prowadzone, że pracowały na okrągło, też w święta. Dzisiaj pracujemy od poniedziałku do piątku. Z jednej strony to dobrze,
bo mam wolne, ale w gorzelni zostaje przerwany cykl produkcyjny. Fermentacja trwa 72 godziny – po trzech dobach
odfermentowany zacier przechodzi na aparat i odbywa się
destylacja. Gdy w sobotę i w niedzielę nie pracujemy, mamy
potem cztero- czy pięciodobówkę.
Dlaczego tak jest?
Tak zdecydowało szefostwo firmy, że za nadgodziny się
nie płaci. Ja mam tylko dwóch pracowników, którzy pracują
praktycznie cały czas, i nie ma ich kim zastąpić.
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Czy na tym nie traci proces?
Nie. Jedynie zwiększa się zużycie
węgla, bo wygasza się kocioł i znowu
trzeba go rozpalić, podnieść parę,
ciśnienie; właśnie węgiel kosztuje najwięcej w tej produkcji.
Kiedy przybyłem do Turwi, przez
10 lat stosowałem metodę bezciśnieniowego uwalniania skrobi. Śrutowałem zboże i podgrzewałem je w zacierni,
i dalszy proces przebiegał już normalnie. Od 2004 roku zaczęliśmy
współpracę z Wyborową S.A. z Poznania, która zażyczyła sobie tradycyjnej produkcji, czyli parowania ziemniaków czy zboża w parniku, bez zimnego zacierania. Od tego czasu parujemy, aktualnie
surówkę gorzelniczą z ziemniaków, ale ogólnie też z kukurydzy
i ze zboża. Zajmujemy się tylko produkcją surówki, czyli wykonujemy ten podstawowy proces. Oprócz surówek z żyta dla wódki
Wyborowej, którą dzisiaj spotykamy pod nazwą Exquisite, sprzedaję surówkę z ziemniaków, przeznaczaną na wódkę Luksusową
albo Wyborową. Sprzedawałem również do Destylacji Polskich
w Obornikach i do wspomnianego Akwawitu Leszno.
Czy historia gorzelni ma jakiekolwiek znaczenie?
Pracował i działał tu gen. Dezydery Chłapowski,
a później jego synowie. Dezydery wybudował pierwszą gorzelnię w 1832 czy 33 roku, prawdopodobnie blisko pałacu. Budowa obecnej gorzelni trwała
cztery lata, od 1914 do 1918, czyli przypadła na czas
I wojny światowej. W Turwi była również cukrownia
i olejarnia. Wiadomo, że Dezydery wprowadził tutaj
rośliny motylkowe i pług metalowy, czyli nowoczesne rolnictwo, którego uczył się w Anglii. Ściągnął też
bydło, owce i wprowadził też zadłużony majątek na
wysokie progi. Objął 11 tys. mórg, a zostawił spadkobiercom 34 tys. Później działali tu jego synowie
– w okolicach Czerwonej Wsi, Rąbinia i Kopaszewa.
Dzisiaj nikt nie wspomina o Chłapowskim, tylko
wiadomo, że tu żył. Od tego
nie planujemy uciekać, ale
to nie ma znaczenia dla
odbiorów. Jakość można
sobie zapewnić jedynie
własną pracą. Wyborowa
S.A. jako jedyny zakład
w Polsce skupuje surówkę
i bardzo ceni jakość. Nie
wiem, czy dla nich ma znaczenie, że gorzelnia jest
związana z Chłapowskim…
Jak by Pan określił tę dzisiejszą sytuację, mając na myśli stulecie gorzelni?
Przez sto lat gorzelnia pracowała podczas każdej kampanii.
Kampanie, jak określano kiedyś okresy działania gorzelni, zaczynały się we wrześniu, kiedy kopano ziemniaki, które większość
gorzelni wykorzystywała do produkcji, i kończyły się w maju. Dzisiaj wygląda to inaczej. Wówczas w okresie międzykampanijnym
robiono remonty, przygotowywano się do następnej kampanii.
Najistotniejsze, że udało się nam wytrwać przez te wszystkie lata.
Dzisiaj należymy do dużej firmy Top Farms Wielkopolska. Gdyby
była małym gospodarstwem, na pewno nie utrzymałaby się do
dzisiaj…
Jest tutaj piękny, stary park maszynowy…
W 2004 roku zacząłem tworzyć, w cudzysłowie mówiąc,
muzeum gorzelnictwa. Pierwszy element to to, co pozostało
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w słodowni, a więc waga skrobiowa
i tłuczka do ziemniaków. Wyczyściłem
je, wypolerowałem i pomalowałem. Później zacząłem ściągać następne eksponaty: maszynę parową z 1906 roku, kocioł
parowy jednopłomienicowy z 1905 roku,
część żeliwnego aparatu destylacyjnego,
bo dzisiejsze są budowane z blachy kwasoodpornej, trochę wcześniejsze z miedzi,
już nie z żeliwa, a udało mi się go znaleźć
w którejś z gorzelni. Jak go zobaczyłem, to dostałem palpitacji
serca i mówię: „Musi stanąć w Turwi”. I stoi, bo to rzeczywiście unikatowy model. Wszystkie duże rzeczy umieściłem przed gorzelnią,
obok jest jeszcze dmuchawa elektryczna z 1972 roku i zaciernia,
gdzie wszystko było napędzane jeszcze poprzez pasy z maszyny
parowej. Mniejsze eksponaty są wystawione w byłej słodowni,
gdzie kiedyś produkowano słód, bo chcąc uzyskać spirytus dla
gorzelni, musimy wszystko sprowadzić do cukrów prostych, czyli
do glukozy i fruktozy, poprzez działanie enzymów. Żeby je uzyskać, kiedyś namaczało się ziarno jęczmienia i robiło się słód, dzisiaj stosujemy sztuczne enzymy. Dodaje się enzym upłynniający, alfa-amylazę, enzym cukrujący
– beta-amylazę.
Wśród mniejszych eksponatów najstarszymi są dwa areometry z Rotterdamu z 1863 roku. Pewna pani z Gdańska przysłała mi alkoholomierz, nie

szklany, tylko mosiężny
z tablicą alkoholometryczną,
gdzie można określić moc
alkoholu, i spirytomierz
z okresu carskiej Rosji, jak
napisała…
Jak Pan będzie świętował
rocznicę?
W grudniu 2016 roku
założyłem Stowarzyszenie
Przyjaciół Gorzelni Turew,
które ma dzisiaj 59 członków.
Stowarzyszenie pozwala
nam otrzymać pomoc finansową na projekty ogłaszane
przez władze. Może również
pozyskam środki na uroczystość stulecia, ponieważ chcę ją zorganizować 9 czerwca, z udziałem 350-400 zaprzyjaźnionych osób.
Ma się odbyć na dziedzińcu przed pałacem, pod namiotem. Planujemy występy, obiad, a goście będą mogli zwiedzić gorzelnię,
bo leży około 150 m dalej.
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Marek Zaradniak

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

Sony Music

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

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

Universal Music

Teatr Muzyczny Poznań

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

Melody Gardot
Live in Europe

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

Polskie Radio

Nine
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Jacek Kryg

Co nam niesie rok
Ziemnego Psa
Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu
chińskiego, nowy władca świata, nazywa
się Wu Xu, a dla niektórych jest to pies
udający się w góry. Pod rządami tego
zwierzęcia będziemy się radować i smucić od piątku 16 lutego 2018 roku godz.
23.30 do 4 lutego 2019 roku. Obecny rok
jest 4717 rokiem kalendarza lunarnego,
czyli konsekwentnie trzydziestym piątym
rokiem siedemdziesiątego ósmego cyklu
astrologii księżycowej, cyklu, który skończy się 3 lutego 2044 roku.
Jeżeli jest to rok Ziemi, a Pies ze swej
natury też jest Ziemią, na pierwszy rzut oka
zdaje się, że nadchodzący rok nie powinien
nieść kłopotów, gdyż żywioł roku tożsamy
jest z żywiołem znaku Psa. Niestety są to
tylko pozory, gdyż do głosu dojdą inne,
bardzo groźne ukryte tendencje. Jedną
z tych niekorzystnych tendencji czy wartości jest fakt, że w chińskiej metafizyce Psa
uznaje się za „podziemie skrywające Ogień”
lub – dosadniej – za „grobowiec Ognia”, co
sprawi, że żywioł ten, a właściwie jego
widoczny brak, może nie być obojętny dla
losów świata.
Według ba zi – rodzaju chińskiej astrologii – w roku tym można odnaleźć dużo
Drzewa, silną Ziemię, brak Metalu i śladowe zaistnienie Wody. Oznacza to, że nie
tylko wspomniany „pogrzebany” Ogień, ale
także Ziemia i Drzewo mogą okazać się kluczowe dla charakterystyki roku 2018.
Patrząc na czasową rozpiętość okresu
panowania Ziemnego Psa, widać, że jest
to krótszy rok od naszego roku, gdyż
trwać będzie tylko 353 dni. W jego rozpiętości pojawi się jeden dzień lin chun
(ostatni dzień roku), czyli dzień początku
wiosny, zwany też świętem kochanków.
Z tego zaś wynika, że biorąc pod uwagę
tę zasadę, jest to przeciętnie korzystny
rok na romanse czy zawieranie związków
małżeńskich.
Porównując rok 2018 z poprzednim
rokiem Koguta (Ogień/Metal), jest to rok
bez widocznego Ognia, z jednym świętem kochanków, bez przestępnego miesiąca, który niósł dodatkowe zakazy, ale
z wieloma ukrytymi, niekorzystnymi tendencjami. Ten brak widocznego Ognia,
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będącego symbolem optymizmu i radości,
przy potężnej, niosącej presję podwójnej
Ziemi oraz z wrodzonym pesymizmem Psa
każe nam oczekiwać, że każdy będzie miał
pod górkę, z tym że jedne znaki bardziej,
a drugie mniej.
Po chińsku Pies nazywa się Go (w systemie Czterech Filarów Przeznaczenia Xu),
nosi numer 11, odpowiada Wadze w astrologii solarnej, kierunkowi geograficznemu
zachodni północny zachód (NW1, czyli
odcinkowi pomiędzy 292.5o a 307.5o na
kompasie), miesiącowi październik (dwom
okresom agrarnym: początek jesieni i niedostatek ciepła), a także podwójnej godzinie, od 19.00 do 21.00. Psu przypisuje się
również wiele innych wartości, zdarzeń
i przedmiotów, których wzrost znaczenia należy przewidywać z dużym prawdopodobieństwem. Na przykład z Psem
kojarzone są następujące państwa: Luksemburg, Malta, Gujana, Angola, Gwinea
i Korea.
Z poszczególnymi latami pozostającymi pod wpływem chińskich zwierząt
zodiakalnych są związane niektóre kamienie szlachetne i ozdobne. Z Psem kojarzy
się różowy jaspis, hiacynt, agat, kamień
księżycowy i krwawnik. Oznacza to, że
te materiały wyjściowe mogą się okazać
najlepsze do produkcji wisiorków, ozdób,
talizmanów czy rzeźb. Ulubione kolory
Psa to kolory ziemi, ciemna zieleń i brązy,
a przede wszystkim kolor żółty.
Także wynalazki czy zdobycze cywilizacyjne kojarzone są ze znakami zodiaku.
Psu przypisuje się odkrycie promieniowania rentgenowskiego, wynalezienie bomby
atomowej, wprowadzenie na rynek kserokopiarki, odkrycia archeologiczne z odnalezieniem grobu Tutenchamona włącznie,
podbój kosmosu, nowe technologie włącznie z oprogramowaniem komputerowym
czy zorganizowanie pierwszego festiwalu
w Cannes. Właśnie tego typu sprawami
interesuje się Pies i takich rzeczy należy od
niego oczekiwać w 2018 roku.
By lepiej wyczuć, jakiego rodzaju niespodzianki szykuje nam nowy władca,
warto przyjrzeć się poprzednim okresom
panowania Psa. Latami Psa były 1994, 1982,

1970, 1958, 1946, 1934, 1922 lub 1910,
przy czym rokiem Ziemnego Psa były lata
1898 i 1958. To w roku Psa, rok po zakończeniu wojny, powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która postawiła sobie
za cel niedopuszczenie do jakichkolwiek
wojen, jak również odbyło się jej pierwsze
walne zgromadzenie. To w roku Ziemnego
Psa (1898) Maria Skłodowska-Curie odkryła
rad, a w roku 1958 doszło do niebywałego
wręcz podboju kosmosu: od utworzenia
NASA po wysyłanie najróżniejszych satelitów na orbitę Ziemi zarówno przez USA,
jak i przez ZSRR.
W 1910 roku, roku Metalowego Psa,
ustanowiono Giełdę Pracy, a w roku
1946 naród włoski głosował za republiką.
Także Portugalia stała się republiką w roku
Psa. Tymczasem w 1958 roku, w roku
Ziemnego Psa, położono podwaliny pod
Wspólny Rynek, a lord Russell rozpoczął
kampanię na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Pamiętajmy jednak, że pesymizm
i konserwatyzm roku Psa to dobry czas
dla lojalistów, który pozwolił w 1934 roku
(Drewniany Pies) dojść do władzy Adolfowi
Hitlerowi.
Ponieważ Pies pozostaje w opozycji
do Smoka, który w ba zi również należy
do Ziemi, przewiduje się „kłopoty z ziemią”,
czyli obsunięcia gruntu, lawiny błotne,
zawalanie się budynków i trzęsienia ziemi.
Ponieważ do Ziemi należą też drogi, spodziewać się możemy więcej niż zwykle
wypadków drogowych, a także katastrof
lotniczych (lotnictwo należy do Ognia),
gdyż Ogień zaszył się pod ziemią. Ogień
skrywa się pod ziemią, zatem narasta też
możliwość jego wybuchu. Będzie mniej
pożarów niż w poprzednim roku – Ognistego Koguta, ale za to będą one „bardzo
dziwne”, w literaturze zwane „grobowym
Ogniem”, który charakteryzuje się tym,
że pociąga za sobą nie tyle straty materialne, ile znacznie więcej niż zwykle ofiar
w ludziach.
Wiele anomalii pogodowych, z suszami
włącznie (ten nieznośny brak Wody), jakich
doświadczymy w nadchodzącym roku,
ponownie, lecz z jeszcze większą siłą,
wywoła ogólnoświatową dyskusję na temat

ochrony naszej planety, a w szczególności
ochrony jej zasobów i źródeł. Także większe
niż do tej pory zainteresowanie sprawami
rolnictwa może doprowadzić do opracowania nowych sposobów uprawy ziemi,
przede wszystkim dlatego, by zniwelować
do minimum głód i biedę. Przecież Dzień
Ziemi to wymysł Ziemnego Psa.
Niestety, w gospodarce należy oczekiwać powolnego, lecz stałego regresu,
co nie oznacza, że
będzie to wyłącznie zły czas dla
prywatnych inwestorów. Będziemy
zmuszeni zaciągnąć pasa, do
czego przyczyni
się wyraźny spadek optymizmu
i wiary w przyszłość, jak również
niechęć do zmian.
Jak już wspomniałem, wszystko
z powodu braku
Ognia, który
ponownie pojawi
się dopiero po
kilku latach. Zatem
nie można zbytn i o r y z y k owa ć
na polu finansowym ani oczekiwać nagłego przypływu gotówki.
Ta k że w i nwe stowaniu trzeba
zachować wielką
ostrożność i nie
ryzykować. Pies
pracuje dla przyszłości, zatem bardziej koncentruje
się na sprawach
egzystencjalnych
niż na dobrach
doczesnych.
Chińskie powiedzenie głosi, że Pies każdemu domowi przynosi harmonię i pokój.
Z tego można wnioskować, że w nadchodzącym roku więcej czasu poświęcimy
rodzinie i naszemu mieszkaniu aniżeli
dotychczas. W roku Psa nie należy się spodziewać wielkich tragicznych zdarzeń, lecz
raczej uporczywych niedogodności wynikających z pesymistycznej natury tego
zwierzęcia. Będzie nam brakowało drobnych i dużych radości, choć możemy oczekiwać odrodzenia konserwatyzmu, uczuć
patriotycznych, starych wartości, braterstwa, równości, idealizmu, sprawiedliwości, stabilności i wielu innych, których atrakcyjność nie jest zwykle doceniana. Gdyby

tylko dopisało nam zdrowie, które w roku
Ziemnego Psa może pozostawiać wiele
do życzenia, gdyż podwójna Ziemia grozi
kłopotami z trzustką, żołądkiem, a przede
wszystkim niesie potężne zagrożenie
rakiem. Jeśli mowa o żołądku, czy też ogólnie o brzuchu, wiele osób będzie miało kłopoty z utrzymaniem wagi. Otyłość zaatakuje z podwójną mocą, jak w 1958 roku,
kiedy to „wynaleziono” znakomite polep-

szacze naszej wagi – typu błyskawicznego
makaronu czy sieci fast foodów.
Wielu ludzi zainteresowanych przepowiedniami najbardziej interesują sprawy
związane z biznesem. Nie jest łatwo wyróżnić jakikolwiek rodzaj biznesu, jeżeli wszyscy będziemy mieli pod górkę, a zanik
Ognia zwiastuje recesję. Niemniej jednak
w najróżniejszych podręcznikach, choć
nie ma tutaj zgody, mówi się, że stawiać
można na biznesy związane z Drzewem,
Ziemią i Ogniem, a w wyraźnym odwrocie
mają być Metal i Woda. Drzewo to rolnictwo, papiernictwo, moda czy ochrona środowiska, Ogień to energetyka, rozrywka,
restauracje czy finanse, Ziemia to nieruchomości, ubezpieczenia czy górnictwo,

Metal to bankowość, przemysł samochodowy czy maszynowy, a Woda to komunikacja, transport czy spedycja. Pamiętajmy
jednak, że wiele zależy od sposobu zarządzania biznesem i od ludzi, którzy go prowadzą, a właściwie od ich znaków zodiakalnych. Beata Szydło miała wypadek
i nie dotrwała do końca roku jako premier,
gdyż jest Zającem, a Zając był w opozycji
do roku Koguta. Nowy premier, pan Mateusz Morawiecki,
będący Małpą,
także nie będzie
miał łatwego
ok resu. Wprawdzie nie pozostaje
w konflikcie z Psem,
ale w rankingu
znaków powodzenia w roku Wu Xu
znajduje się w jego
końcówce.
Reasumując prognozy na
rok Ziemnego Psa,
trzeba podkreślić,
że będzie to rok
trudny, z dużą ilością kroków wstecz,
z dużymi kłopotami w rozwiązywaniu nawet błahych spraw. Będzie
to rok wielu załamań, walki i konfrontacji. Rok pesymizmu, powrotu
do tradycyjnych
wartości i do tego,
co wypróbowane,
a przede wszystkim powrotu do
wartości religijnych i duchowych.
Gdyby chcieć
pokusić się o wskazanie efektywnego
remedium, które ułatwiłoby nam życie, to
byłyby to symboliczne figurki lub wizerunki
Zająców, gdyż Zając jest sekretnym przyjacielem Psa. Na drugim miejscu trzeba by
postawić umiejętne manipulowanie żywiołem Metal (wyroby metalowe, kształty okrągłe), który kontroluje nadmiar Drzewa i zarazem osłabia silną Ziemię.
Co się tyczy prognoz dla Poznania, to
są to prognozy związane z zachodnią częścią każdego państwa, terenu, a nawet
domu. Te zaś głoszą, że ponieważ w rejonie tym pojawia się liczba dwa, nie należy
być zbytnim optymistą. Poznań w roku Psa
dozna wielu trudności, choć nie będą one
tak wielkie i znaczące, jak np. w rejonie północnym, czyli w Trójmieście.
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Ze Śniadeckim…
od Poznania do Wilna
Z Pawłem Olejniczakiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego,
Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, rozmawia Merkuriusz
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Jesteśmy po głównym wydarzeniu 250.
rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego,
które odbyło się w Auli Uniwersyteckiej.
Czy planujecie Państwo inne uroczystości upamiętniające?

dziś na Białorusi, a ówcześnie na terenie
Litwy. Tam też zakupił zespół pałacowy,
stając się, oprócz bycia naukowcem, członkiem klasy ziemiańskiej.
Dużym szacunkiem darzymy Tatianę
Dawidowicz, którą
dwa lata temu i na
początku 2017
roku odwiedziliśmy
z wiceprezesem Stowarzyszenia prof.
Stefanem Lisem,
ponieważ na terenie
zespołu szkolnego
utworzyła pierwsze
Muzeum Jędrzeja
Śniadeckiego oraz
bierze czynny udział
w odrestaurowaniu rodzinnego grobowca na cmentarzu
w Horodnikach.
Dalsze
obchody
mogłyby odbyć się
na Białorusi, ale
gdzie? Bo z pałacu
nic nie zostało…

Pracowaliśmy dwa lata na rzecz roku
obchodów, ale – słusznie – ten pierwszy
dzień był najważniejszy; chcieliśmy rozpocząć uroczystości w Poznaniu, gdzie
inauguruje się mało międzynarodowych
wydarzeń. Na przykład 200-lecie urodzin
słynnego polskiego pejzażysty Napoleona Orda obchodzono na Białorusi, ponieważ w Polsce zapomniano, że był Polakiem,
a rząd białoruski z powodzeniem wystąpił
do UNESCO o objęcie patronatem tych
obchodów. Nasze Stowarzyszenie również postanowiło upamiętnić 250. rocznicę
urodzin Jędrzeja Śniadeckiego w sposób
godny wielkości tej postaci. Zabiegaliśmy o wybrane przez nas patronaty oraz
o współudział w organizacji obchodów
różnych podmiotów i organizacji z Polski
i Republiki Litewskiej, z UNESCO na czele.
Ostatnim miejscem zamieszkania
Jędrzeja Śniadeckiego były Bołtup, leżący

Ma Pani rację.
W 1946 roku tamtejsza władza
zebrała ludzi pod
pałacem Śniadeckich i, ponieważ
brakowało materiałów budowlanych, stwierdziła,
że mogą go rozebrać. Rozebrano
go więc do fundamentów i raz
na zawsze rozwiały się marzenia
o rekonstrukcji.
Zrekonstruowano
zaś siedzibę Śniadeckich i Balińskich w Jaszunach.
Po uz ysk aniu

przez rząd litewski wsparcia ze środków
unijnych i dzięki ogromnemu wysiłkowi
władz rejonu solecznickiego zrobiono to
z ogromną pieczołowitością i starannością.
Przejdźmy do gości.
Na uroczystość przybyli goście z Litwy:
dr Birute Railiene, która reprezentowała
Litewską Akademię Nauk, dyrektor Domu
Polskiego w Wilnie Artur Liudkovski – radny
samorządu rejonu wileńskiego, a w swoim
czasie wicemer Wilna, który reprezentował
merostwo Samorządu Rejonu Wileńskiego,
wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga
Sinkiewicz. Byli goście z Oszmiany, z UNESCO Litwa, UNESCO Polska, z Polskiej Akademii Nauk, delegacja polityczna z Polski,
z Wilna, z Krakowa, oraz konsul honorowy
Republiki Litewskiej w Poznaniu Benedykt Dubski. Może nieco nieskromnie, ale
chciałbym podkreślić, że delegacja z Litwy
po uroczystości nie kryła uznania dla
poziomu organizacji imprezy. Chciałbym
jeszcze wymienić instytucje, które brały
czy dalej biorą czynny udział w wydarzeniach rocznicowych, czyli miasta: Poznań,
Żnin, Trzemeszno, również Polskie Towarzystwo Chemiczne, Litewskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie
Towarzystwo Lekarskie,
Litewskie Towarzystwo
Lekarskie i wiele innych.
Na tym się nie kończy...
Nie. W tej chwili organizujemy podobne spotkania, z ograniczoną
częścią ceremonialną,
które odbędą się w Żninie czy w Trzemesznie
– choć wydają się one
małymi miastami, to tam
kultywuje się pamięć
o Jędrzeju Śniadeckim.
W dalszym ciągu naciskam na Polskie Towarzystwo Lekarskie, które
nie wykazuje inicjatywy i próbuje pominąć
temat obchodów, a przecież założył je w 1805
roku Jędrzej Śniadecki

– działacz oświeceniowy, ale przede wszystkim wielki naukowiec, człowiek, który
zaznaczył się w każdej ważnej wtedy dziedzinie życia – w nauce, wychowaniu fizycznym, publicystyce – oczywiście jako ojciec
chemii polskiej, ale także jako lekarz... Samo
nazywanie ulic jego imieniem i nazwiskiem
czy stawianie pomników jednym może się
podobać, drugim nie.
A co Kraków na to wszystko?
Z Krakowem negocjujemy. Chcielibyśmy zrobić tam podobną imprezę, ale
musimy to uzgodnić z Uniwersytetem
Jagiellońskim i z władzami miasta. Wydaje
się to proste, ale zorganizowanie czegokolwiek w Krakowie nigdy nie jest łatwe.
Macie Państwo jeszcze szersze plany.
Czy w związku z nimi jesienią wybieracie się na Litwę?
10 września odbędzie się inauguracja
obchodów w Republice
Litewskiej; zaczynamy
w Wilnie na terenie
historycznego ratusza –
z władzami Wilna, rejonu
solecznickiego, przedstawicielami władz Republiki Litewskiej i przedstawicielami organizacji
z Polski. Podczas otwarcia przewidujemy koncert okolicznościowy
i emisję filmu.
À propos, w Poznaniu próbowaliśmy namówić różne ważne osobistości, między innymi
rektorów uniwersytetów,
do udzielenia wypowiedzi w filmie, ale rezygnowali z tej możliwości. Ubolewam z tego
powodu.
Należy także wspomnieć o naszej
dobrej współpracy z Instytutem Polskim
w Wilnie przy realizacji wystawy prac
Wojciecha Siudmaka oraz w związku
z imprezami organizowanymi w Solecznikach i Jaszunach z udziałem Krzesimira
Dębskiego.
W czym dla Stowarzyszenia był najważniejszy Jędrzej Śniadecki?
Nie jestem w stanie o tym krótko
i zwięźle powiedzieć, bo dla mnie – założyciela i w jakimś sensie ideologa Stowarzyszenia – jest postacią nierozerwalnie
związaną z K. Olszewskim i z Z. Wróblewskim. Można mówić o tlenie i jego związkach. Nie kto inny jak Śniadecki początkowo nazwał tlen kwasorodem, a dopiero
jego uczeń – prof. Jan Oczapowski, nadał
temu pierwiastkowi obecnie używaną
nazwę. Dzieła Śniadeckiego, w moim

mniemaniu, stanowią pewien fundament,
a dopiero 50, 60 lat później zaczęli działać Olszewski i Wróblewski. W 1883 roku
Wróblewskiemu i Olszewskiemu jako pierwszym w historii udało się, przy zastosowaniu własnych rozwiązań, skroplić tlen. Stało
się to w rywalizacji z uczonymi francuskimi,
którzy jako jedyni na świecie nie pogratulowali osiągnięcia. Wróblewski i Olszewski
skroplili również azot oraz zestalili dwutlenek węgla.
Na konferencjach Oxygenalia, zwłaszcza na ostatniej – w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, pewien uczony francuski, którego uhonorowaliśmy Medalem
Sapienti Sat, powiedział mi, że jest nam
wdzięczny nie za to, że wystąpił z wykładem plenarnym ani że otrzymał medal, ale

że sięgnął po życiorysy naszych naukowców, i niepomiernie się zdziwił. Nie wiedział, że historia Polski tak się wtedy układała, że patroni Stowarzyszenia miast być
tuzami światowej klasy i prowadzić badania, zostali zepchnięci w obszar zapomnienia. Moim celem i zadaniem życiowym
stało się wywołanie ponownego nimi
zainteresowania. Wystarczy wpisać do
Wikipedii te trzy nazwiska i okaże się, że są
to postaci patriotyczne, wielcy naukowcy,
którzy korespondowali z najwybitniejszymi umysłami XIX wieku. Każdemu życzę,
żeby sięgnął do tych informacji, aby zrozumieć, jak XIX wiek był trudnym i tragicznym okresem dla Polski, bo geograficznie
i politycznie jej nie było, natomiast dzięki
Śniadeckiemu, Olszewskiemu i Wróblewskiemu mogliśmy trwać jako naród, mogła
trwać polska kultura i nauka.

Ładnie Pan to ujął…
Staram się, dziękuję. W Wilnie prof. Stefan Lis i ja zostaliśmy zaproszeni na konferencję o Ignacym Domeyce, zorganizowaną
przez Litewską Akademię Nauk pod przewodnictwem prof. Aivarasa Kareivy. Ignacy
Domeyko był kluczową postacią w XIX
wieku dla Chile w Ameryce Południowej,
gdzie stworzył podwaliny nauki i pierwszą wyższą uczelnią techniczną, która funkcjonuje do dziś. Człowiek wybitny, otarł się
o romantyzm w Polsce, wielki przyjaciel
Adama Mickiewicza, ale oprócz tego naukowiec, który schodził parę razy w głąb wulkanów, gdzie pewnego razu ledwo uszedł
z życiem, wykazując symptomy zatrucia.
Jeden z wybuchów z badanego przezeń
wulkanu zniszczył długo budowane przez
niego laboratorium i spore
zbiory geologiczne. W czasie naszych wizyt na Litwie
nie dotykaliśmy pewnych
problemów, co spotkało się
z dużym zrozumieniem, bo
nie nam je rozwiązywać, ale
ludziom sprawującym władzę. Naprawdę jest tam spory
obszar do nawiązania współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Muszę powiedzieć, że Poznań cieszy się
na Litwie dużym zaufaniem,
zwłaszcza władz Wilna. Zakupiono 120 autobusów i trolejbusów wyprodukowanych
w podpoznańskim Bolechowie przez firmę Solaris. Nasze
wyroby są tam popularne
i wysoko oceniane.
Co
na
podsumowanie,
ostatni akcent?
Program obchodów
zakończy się 13 października
2018 roku, czyli ostatniego
dnia konferencji Oxygenalia, a w międzyczasie spróbujemy powalczyć o wystawienie bardzo ważnej dla nas sztuki „Tlen”
autorstwa Iwana Wyrypajewa, w artystyczny sposób odnoszącej się do naszej
idei. Realizacją zajmuje się Teatr Tańca
w Gdyni, który wykonał wiele tego typu
prestiżowych projektów. To przedstawienie mówione, śpiewane, głównie skierowane do młodych ludzi. Spektakl jest naładowany emocjami takimi choćby jak gniew,
pokazującymi, że tlen też bywa toksyczny.
Stwierdziliśmy, że aktorom teatrów warszawskich, którzy w 2005 roku zagrali w tej
sztuce, nie przystoi już w niej występować
z uwagi na wiek, stąd pojawił się pomysł
nawiązania współpracy z Teatrem Tańca.
Myślę, że w przypadku domówienia szczegółów organizacyjnych wystawimy sztukę
pod koniec czerwca.

29

O pewnych koncepcjach,
wielkich Wielkopolanach oraz
planach wystawienniczych...
Z dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu
prof. dr. hab. Wojciechem Suchockim rozmawia Mariola Zdancewicz
Spotkaliśmy się podczas konferencji „Przestrzeń publiczna Poznania”, na
której został zaprezentowany projekt
pokrycia „nowego” budynku Muzeum
Narodowego malarstwem ściennym
autorstwa dr. Piotra Drozdowicza, zatytułowanym „Melancholia”. Co o tym
sądzisz?
Każdy ma swobodę proponowania rozmaitych rozwiązań w rozmaitych przestrzeniach związanych z rozmaitymi budowlami
na tyle, na ile wyobraźnia popycha go ku
takim próbom, więc potraktowałem to jako
fantazję artystyczną. W ramach sesji miałem jedyną okazję, żeby rzucić na to okiem.
Zrobiliśmy krótką sondę wśród przechodniów i nie było wątpliwości, że
wszyscy chętniej widzieliby takie malarstwo niż brudną ścianę. Myślisz, że to
dałoby się zrealizować?
Nie myślałem o tym w perspektywie
realizacji. Zasadniczy powód jest taki, że
losy tego miejsca w sensie architektonicznym nie są jeszcze rozstrzygnięte. Koncepcja Claudia Silvestrina1 rozbiła się o brak
środków na inwestycje, pochłoniętych
przez realizacje pilniejszych zadań. I to jest
jeden powód braku rozwiązania dla tej
przestrzeni, która po powstaniu nowego
skrzydła – „przypadkowo” powiązanego
ze starym, wygląda nie najlepiej. Druga
rzecz, budynek nowego skrzydła również
ma swoich autorów – zarówno pierwotnego projektu, jak i ostatecznej fazy realizacji – więc współautorzy musieliby się też
odnieść do tego pomysłu. Na koniec sam
projekt. Prawdziwe obrazy Malczewskiego
„Błędne koło”, „Melancholia” i cały wybór
jego dzieł jest eksponowany w Muzeum
Narodowym – w Galerii Malarstwa Polskiego i w Galerii Rogalińskiej. Poprzez
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1 Claudio Silvestrin – znany włoski architekt
i projektant, zaprojektował m.in. Villę Neuendorf na Majorce i Muzeum Sztuki Współczesnej
w Turynie, współpracował z Giorgiem Armanim.
Autor projektu na dachu nowego skrzydła Galerii Malarstwa i Rzeźby przy al. Marcinkowskiego
w Poznaniu, zakładającego powstanie tuby,
w której znajdowałaby się restauracja.

przerobienie „Melancholii”, obrazu, na
odmalowanie samego zdarzenia, które
tam się dzieje, poprzez manipulację (nie
w złym sensie słowa) jego elementami
powstaje coś, czego przesłania nie jestem
w stanie uchwycić. Malczewski „wielkim
malarzem był”, mało kto ma co do tego
wątpliwości. Jego miejsce wśród kilku
takich postaci, które przychodzą natychmiast do głowy, kiedy mówimy o malarstwie polskim, jest niezwykle mocne. Obrazowi „Melancholia” poświęciliśmy kiedyś
odrębną sesję w Rogalinie; wysuwano rozmaite interpretacje obrazu, przywoływano
różne obszary tradycji artystycznej i współczesności w związku z przesłaniem, jakie
w nim zawarł Malczewski, co pokazuje
bardzo skomplikowaną jego treść. Mam
więc wątpliwości, czy tego rodzaju operacja na tym obrazie daje się obronić. Stawajmy przed prawdziwym obrazem i z nim
rozmawiajmy.
A gdyby powiedzieć w sposób prosty –
żeby było ładniej, czyściej, żeby nadać
rys tej przestrzeni?
Do czystości i dekoracji nie należy używać parafraz obrazów o tak mocnej pozycji w całej tradycji malarskiej. Będziemy się
starać w miarę możliwości, żeby ta elewacja czysto wyglądała. Co jakiś czas będzie
trzeba zająć się tynkiem. Przyjmuję tę krytyczną uwagę. Natomiast ten projekt nie
zapewni elewacji muzeum czystości, bo
ona i tak będzie się brudzić. W pewnym
momencie ci, którzy teraz martwią się
o czystość, martwiliby się tym, co zrobić,
żeby nie zabrudził się obraz. Więc nie znajduję argumentu za przyjęciem projektu.
Ktoś, kto swoim dziełem chce wejść na
stałe w obszar tego muzeum, w pewnym
sensie znajduje dla siebie miejsce w kręgu
wybranych twórców, których gromadzona
przez stulecia twórczość znajduje się w tej
przestrzeni na podstawie uzasadnionego
wyboru – i to wyboru pokoleń. Współcześni artyści mogą się z nią konfrontować.
Wystawiamy ich dzieła bodaj na większą skalę niż którekolwiek muzeum narodowe; widz na wystawie czasowej może
zobaczyć, po wejściu na piętro, rozpiętość

czy rozmaitość znaczeń, które przez sztukę
są przekazywane, a jednocześnie wystawy
czasowe nie oznaczają automatycznie zajęcia miejsca na stałe w kontekście tego, co
jest tworzone przez kilkuwiekowy rdzeń.
Każdy może taką próbę podjąć, ale droga
do realizacji jest daleka, a czasami takiej
drogi po prostu nie ma.
Wracając jeszcze do „Melancholii” – tu
każda poza, każde wygięcie palca u dłoni
postaci, które się tam kotłują, ma sens; za
tym stoi jakaś decyzja. Obraz pozostaje
otwarty w swoim znaczeniu – tak ze sztuką
zawsze jest. Jego gęstość pod względem
znaczeniowym jest niesłychana. Jeżeli próbujemy się mu przyglądać szczegółowo –
a zapewne, kiedy przystępujemy do malowania obrazu na temat tego dzieła, to
trzeba mu się przyjrzeć do najmniejszych,
najdrobniejszych szczegółów – widzimy
to w samym języku malarskim, czyli tylko
w elementach, które ze względu na swój
kształt, kolor, miejsce, stosunek do sąsiedztwa itd. tam się pojawiają i zaczynają coś
znaczyć. To jest niestety świat, od którego
odbiega ta propozycja.
Ważna wystawa „Seweryn Mielżyński”,
która odbywa się w muzeum, została
przedłużona. Widzimy przez nią, kim
był naprawdę, jakim był patriotą, jakiej
miary człowiekiem... Co się dzieje
z naszymi wielkimi przodkami, o których tak mało słyszymy i tak notorycznie narzekamy, że ciągle nie mają właściwego miejsca w historii? Dlaczego
nikt nie opracowuje ich dziejów, nie
pisze książek?
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Józefa Wybickiego, sięgające początków
tego nieszczęsnego czasu utraty niepodległości, w którym mamy naszych organiczników, którzy mimo wszystko tworzą muzeum kilka dekad wcześniej, zanim
Niemcy doprowadzają do powstania tego
budynku, w którym jesteśmy.
I to się liczy. Wówczas chyba jedyne
muzeum w Polsce?
To było pierwsze, bo warszawskie
powstało parę lat później i nie nazywało
się narodowym, krakowskie jeszcze później i od razu jako narodowe, jednak w Galicji była zupełnie nieporównywalna sytuacja. Tam można było w okresie autonomii
swobodnie działać na tym polu, a u nas
w epoce bismarckowskiej sytuacja ustawicznie się pogarszała.
Mielżyński to postać kluczowa. I dziś
na pewno daje znać o sobie jego głos:

Cyfrowa szkoła
Wielkopolsk@ 2020
Nic nie zapowiadało apokalipsy
Zbędne CO2
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Na pewno jest to pewien problem –
wiedzy Polaków o Wielkopolsce i o wielkich Wielkopolanach. Przypadek Mielżyńskiego jest szczególny, dlatego że
najbardziej istotne źródła, które pozwalałyby szczegółowo opracować jego biografię czy poświęconą mu monografię, uległy
zniszczeniu. Wystawie przyświecają dwa
generalne cele. Po pierwsze, otworzyliśmy
już kiedyś cykl najbardziej zasłużonych dla
historii Muzeum Narodowego w Poznaniu postaci, no i Mielżyński niekoniecznie
musiał być jako pierwszy, ale rozstrzygająca była jego interwencja w momencie,
kiedy krótko po powstaniu Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1857 roku
zdecydował się przekazać Muzeum swoje
zbiory i ono wtedy stało się pierwszoplanowym Muzeum Sztuki; co więcej, poprzez
kolekcję Rastawieckiego mogło pokazywać zarówno sztukę polską w pewnych
dziedzinach i sztukę europejską już przede
wszystkim w wyborze Seweryna Mielżyńskiego. Więc to było coś, co musieliśmy zrobić, i zrobiliśmy to akurat w tym momencie. Przed paroma dniami odbyła się sesja,
która potwierdziła wielkie luki w wiedzy
o donatorze. Miała dać między innymi
impuls środowiskom badawczym, głównie
historycznym, do bliższego zajęcia się tą
postacią, także przez sformułowanie programu grantu, który pozwoliłby na badania archiwalne, zwłaszcza poza granicami,
żebyśmy po zamknięciu wystawy nie zajęli
się kolejnym pionierem, pozwalając, żeby
znów zaległa cisza wokół tej wyjątkowej
osobowości, o niezmiernie bogatym życiorysie, który pozwala nazwać ją zarówno
powstańcem, jak i organicznikiem.
Generalnie coś zaczyna dziać się w kwestii wielkich Wielkopolan. Będą powstawać
ośrodki upamiętniające między innymi
19.12.2017 23:13

postać zależy od redakcji. Liczyliśmy na
to, że stanie się sygnałem do boju dla młodych, ale też dla dojrzałych historyków, już
branych pod uwagę jako ewentualnie prowadzący takie prace. Chcemy przekonać
ich do tego tematu, skłonić do zastanowienia się nad formułą organizacyjną, żeby –
bazując, z jednej strony, na tym, czym dysponujemy, a z drugiej, biorąc pod uwagę
braki – doprowadzić do zajęcia się tematem Mielżyńskiego u nas na Uniwersytecie.
W związku z rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości przygotowali
Państwo cykl spotkań „Niepodległa
w muzeum. 1918-2018. Kocham i rozumiem”. O czym będzie opowiadał?
Z jednej strony mamy wspaniałą rocznicę i hasło, a z drugiej – pracowników i ich
dorobek, badania, wiedzę, pomysły, które
staną się podstawą do otwarcia wątków
i zaczerpnięcia tematyki
kolejnych spotkań muzealnych w perspektywie
suwerennego państwa,
które samo rozstrzyga
o tym, w jakich dziedzinach zmierza do pewnych dokonań. Powstał
już program i będziemy
go publicznie omawiać
w poniedziałek.
A jakie są plany na najbliższy rok, jeśli chodzi
o wystawy u Państwa?
Mamy dwa mocne
punkty. Pierwsza wystawa,
którą otworzymy pod
koniec maja, to „Życie
Projekt Claudia Silvestrina na dachu nowego skrzydła Galerii
sztuką” z podtytułem
Malarstwa i Rzeźby przy al. Marcinkowskiego w Poznaniu
„Gołuchów Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej”,
„Przypomnijcie sobie o nas”. W Wielkopol- bo mija 125 lat od powstania ordynasce nie mieliśmy wielkiej magnaterii, nato- cji gołuchowskiej i chcemy to uczcić we
miast wiele osób dobrze wykształconych. właściwy sposób. Drugi to wystawa dzieł
Do pewnego momentu w sprzyjających Józefa Brandta, którą jesienią przejmiemy
warunkach prawnych można było swo- z Muzeum Narodowego w Warszawie.
bodnie działać. Pokazywał to dawny, wciąż Będzie to wielkie wydarzenie, bo artysta,
wspominany serial o „najdłuższej wojnie przede wszystkim w ostatnich dekadach
nowoczesnej Europy”, ale teraz nastąpił XIX wieku, miał olbrzymie znaczenie dla
czas, żeby wziąć się za to w sposób syste- malarstwa polskiego. Był kluczową postamatyczny, według pewnego pomysłu, by cią kolonii monachijskiej, szefem „sztabu”,
ogarniać wielkie kolekcje czy wielkie dzia- do którego należeli także Maksymilian
łania, znane postaci i te, które uległy zapo- Gierymski i Adam Chmielowski. Przewimnieniu. Zależy nam na tym, żeby w każ- nęło się przez Monachium wielu polskich
dym miejscu w Wielkopolsce, gdzie coś się malarzy, zanim zainteresowanie przeniodziało, mobilizować ludzi do pokazywania sło się w kierunku Francji i Paryża. Za czatego, a z czasem organizować publikacje. sów Brandta kształciło się tam wielu artyTo wymaga zabiegów, ale próbujemy to stów istotnych dla historii polskiej sztuki
robić.
(jak choćby Chełmoński, Aleksander GieSą w planach jeszcze jakieś działania rymski, Pruszkowski, Boznańska, Malczewà propos Mielżyńskiego?
ski, Witkiewicz, Wyczółkowski). To są nasze
W tej chwili oceniamy materiał naszego dwa filary roku w gmachu głównym.
sympozjum, bo w zamierzeniu ma on być Pozostaje nam zaprosić naszych czytelpodstawą publikacji, której ostateczna ników do Państwa na obydwie wystawy.
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Z kuratorami wystawy „Seweryn Mielżyński (1804-1872)” Agnieszką Murawską, Ewą Siejkowską-Askutją i Tadeuszem Grabskim rozmawia Mariola Zdancewicz

Mielżyński (1804-1872)
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Czy właśnie tak można nazwać wielkie zasługi, o których powinnijego kolekcje?
śmy mówić, a o których wielokrotAgnieszka Murawska: Absolut- nie zapominano.
nie. To niepowtarzalne zbiory, które To proszę nieco o genealogii.
wzbogaciły Wielkopolskę i Poznań, ponieważ było to pierwsze
na ziemiach polskich
publiczne muzeum,
pierwsza ekspozycja,
która powstała dzięki
wielkiej donacji Seweryna Mielżyńskiego.
Możemy powiedzieć,
że spełniło się też jego
marzenie.
W 1871, czyli rok
przed śmiercią, zdecydował o przeniesieniu
zbiorów do Poznania
z Miłosławia, gdzie
pierwotnie zawisły
w specjalnie wybudowanej galerii, będącej częścią pałacu
w Miłosławiu. Zmienił
zamiar z przyczyn nie Seweryn Mielżyński, Autoportret, ok. 1835 r.
do końca do dzisiaj
wyjaśnionych, ale na
pewno miały na to wpływ decyzje
Ew a S i e j kows k a - A s k u podjęte wobec Towarzystwa Przyja- tja: Seweryn Mielżyński urodził
ciół Nauk, a wcześniej zakup kolek- się w Poznaniu, w rodzinie barcji malarstwa polskiego Edwarda dzo zasłużonej dla Wielkopolski,
Rastawieckiego. Warto wiedzieć, że która niestety nie doczekała się
Mielżyński całe życie kolekcjonował dotąd opracowania naukowego.
sztukę obcą – od XIV do XIX wieku, W związku z czym nie są rozświewszystkich szkół, które były wtedy tlone daty, fakty, wydarzenia, więc
znaczące. Szkołę polską traktował i nasze opinie są tylko cząstkowe.
tak jak wszystkie inne szkoły – nie- Młodych badaczy może właśnie to
miecką, angielską, włoską czy fran- zachęcić do zainteresowania się
cuską. Nie wyróżniał jej. Natomiast tak naprawdę nieruszonym prozbiory Edwarda Rastawieckiego blemem, jakim jest to, co zrobili
poświęcone były wyłącznie sztuce dla Wielkopolski i kim byli Mielpolskiej, w związku z czym połącze- żyńscy z Pawłowic, z Miłosławia
nie tych dwóch kolekcji dało zupeł- i z Chobienic.
nie nową jakość.
Urodził się jako syn Józefa
Dlaczego w tym momencie?
Mielżyńskiego i Franciszki z NieTadeusz Grabski: Po pierwsze, mojewskich w rodzinie, w której
chcieliśmy upamiętnić i uczcić jego dużą rolę odgrywały panie. Został
145 rocznicę śmierci, po drugie,
zasłużył się tym wielkim darem,
który nie miał miejsca, jeśli chodzi o dar dla muzealnictwa, dla
kultury polskiej, ani tu, na terenie Wielkopolski, a sądzę, że
na terenie ziem polskich również nie. On nie tylko przekazał
swoje zbiory, nie tylko zakupił
nieruchomość dla tych zbiorów,
ale również uposażył przyszłe
muzeum w postaci renty miłosławskiej, która pozwoliła rozwijać się muzeum Mielżyńskich.
Chcemy przypomnieć jego

ukształtowany razem ze swoimi
również wybitnymi braćmi – Ignacym i Maciejem – przez przybyłego z Francji Jana Baptystę Mottego, ojca Marcelego Mottego,
w duchu kultury francuskiej, tak
że mógł podjąć później studia
w Genewie. Jeśli chodzi o rodzinę,
to nie była jakoś szalenie majętna.
Była to dobrze uposażona rodzina,
już w tamtym czasie powinno się
mówić ziemiańska, a nie szlachecka,
posiadająca tytuł hrabiowski od
1817 roku. Otrzymał go od króla
pruskiego ojciec Seweryna. Natomiast on sam nie cenił tego tytułu,
uważał go z gruntu za niepolski,
natomiast szczycił się swoim szlachectwem, co uwidocznił w fotelu,
gdzie na zaplecku jest umieszczony
jego rodowy herb Nowina.
Był wszechstronny... Możemy
z całą pewnością powiedzieć, że

Plany związane
z tworzeniem pierwszego
muzeum polskiego
wyraził już w 1859 roku,
kiedy zgromadził dużą
kolekcję malarstwa
i powiedział: „Już dzisiaj
moja kolekcja nazywa
się galerią, a jak mnie
nie będzie, będzie się
nazywała narodową.”
To już miał w swojej
wielkiej perspektywie…
Seweryn
Mielżyński,
Zatoka
morska
o górzystym
brzegu,
1835 r.

spectrum jego umiejętności było szerokie.
Był prekursorem fotografii na ziemiach polskich. Za historykiem fotografii Ignacym Płażewskim przypisujemy mu
przetłumaczenie na język polski książki
Louisa Jacquesa Daguerre’a, który w 1839
zaprezentował pierwsze pokazy nowej
techniki utrwalania obrazu, nazwanej od

projekty i rysunki, które możemy oglądać na wystawie, pokazują, jak wyglądał w czasach Seweryna Mielżyńskiego.
Wzniósł też w Miłosławiu dla siebie zameczek myśliwski zwany Bażantarnią, który
do dzisiaj istnieje; dla pracowników...
kolonię domów folwarcznych – to dość
wygodne, jak na owe czasy, czworaki,
wybudował także dom dla leśniczego,

Seweryn Mielżyński, Krajobraz górzysty (Apeniny), 1835 r.

W końcu lat 60. przeprowadzono gruntowną odbudowę, już z myślą o tym, żeby
pomieścić tam szkołę. I do dzisiaj jako
szkoła funkcjonuje. Przyczynił się do odbudowy kościoła pw. św. Jakuba i do wzbogacenia jego wystroju. Namalował aż pięć
obrazów, które do dzisiaj w tym kościele
się znajdują. Drewnianą dzwonnicę przerobił na murowaną. Również wspomógł
budowę synagogi. W międzyczasie Miłosław przeżył wielki
kataklizm, jakim była bitwa
Oto mamy
Wiosny Ludów, która rozegrała się tutaj w 1848 roku,
w poznańskim
w czasie której i pałac, i większość budowli została poważMuzeum
nie uszkodzona, obrabowana,
Narodowym
zniszczona…
… mimo że bitwa była zwymożliwość
cięska…
AM: Dla uczczenia jej
poznania owych
ofiar i dla pamięci Mielżyński wzniósł pomnik w miejzbiorów, ale
scu, gdzie stała stara figura
i innych pasji,
św. Wawrz yńca; po prostu go odnowił, a na cokole
które ogólnie
umieszczona została tablica
pamiątkowa.
można nazwać
TG: Dzięki naszej grupie
i dzięki mieszkańcom Miłosłatroską i miłością
wia w ubiegłym roku w gruddo kraju…
niu odsłonięto na zewnętrznej
ścianie kaplicy grobowej Mielżyńskich tablicę pamiątkową.
W krypcie kaplicy spoczywają małżonkowie Mielżyń-

jego nazwiska dagerotypią. Trzeba rów- nazywany Bagatelką –
nież pamiętać, że wykształcenie inżyniera tam znajduje się teraz
wojskowego, jakie otrzymał, dało mu pod- ośrodek wakacyjny,
stawy do tego, by zajmować się budow- hotel i kawiarnia...
nictwem i architekturą, bo na pewno jego ... i dobra kawa.
ręką jest przebudowany pałac w MiłosłaWybudował też
wiu i inne budynki w tym mieście. Gdy sierociniec i, co było
pojedziemy do Miłosławia, to widoczne bardzo ważne, szkołę,
są tam ślady urządzenia tego miasteczka
przez Mielżyńskiego.
Jeśli chodzi o jego umiejętności, to na
czoło trzeba wysunąć zdolności malarskie.
Był rysownikiem i malarzem, pejzażystą,
malarzem religijnym i portrecistą także.
Niestety nie zachowało się tych prac zbyt
wiele.
Były już gdzieś prezentowane?
Zgromadzone tutaj; to pierwszy pokaz
prac, które się ostały. Może warto jeszcze
dodać, że oprócz tego, że posługiwał się
pędzlem, to również posługiwał się dłutem.
Wiemy to z nielicznych wzmianek, a przede
wszystkim z listu testamentowego żony, że
fotel, który znajduje się od czasów śmierci
Mielżyńskiego w zbiorach Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jest również, jak napisała żona, „ręką mego męża
rzeźbiony”.
Był też architektem. Zostawił po sobie Seweryn Mielżyński, Krajobraz z Pont du Gard, 1837 r.
projekty i budowle. Większość z nich
jest związana z Miłosławiem.
która nie tylko istnieje, ale jeszcze do nie- scy z synem i artysta malarz Leon Kapliński.
AM: Przede wszystkim jest to siedziba dawna, dopóki nie powstał nowy budynek,
ES-A: Szerszy, patriotyczny wydźwięk
Mielżyńskich, czyli pałac, który do dzisiaj była używana.
ma kaplica grobowa gen. Jana Henryka
istnieje. Może mało kto wie, że swoją dzi- … a pałac też przerobiono na szkołę...
Dąbrowskiego przy kościele w Winnej
siejszą formę zawdzięcza przebudowie
TG:.. w’45 roku został wysadzony Górze. Mielżyński należał do grona osób,
z końca wieku XIX, natomiast zachowane w powietrze, część budynku się zawaliła.
które od dawna nosiły się z zamiarem
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u c zc ze n i a D ą b rowskiego, ale udało się to
dopiero w roku 1863,
wtedy kiedy sam zaprojektował kaplicę, wystrój
wnętrza, witraże, ołtarz,
namalował obraz, który
tutaj, na naszej wystawie, można obejrzeć.
W tym roku przypada
200 rocznica śmierci
gen. J.H. Dąbrowskiego!
W pałacu znajdowali
gościnę
znakomici
pisarze, poeci, kompozytorzy...
E S -A : M i ł o s ł aw ski pałac był ośrodAlexandre Ubeleski, Bachantka z tamburynem baskijskim
kiem polskości co najmniej w dwójnasób. Po
pierwsze, toczyło się tam łączące Polaków
TG: Możemy jeszcze dodać, że Sewez trzech zaborów i z emigracji życie kultu- ryn Mielżyński również tutaj, obok w Bazaralne, ale i nie mniej ważne życie konspi- rze, organizował życie towarzyskie obejracyjne. Było to też miejsce przez dziesię- mujące wszystkie sfery życia publicznego.
ciolecia przez policję pruską inwigilowane, Uczestniczyli w nim zarówno mieszczaczego są dowody w aktach policji pruskiej, nie, szlachta, jak i wszyscy przedstawiciele
przechowywanych w Archiwum Państwo- poznańskiego społeczeństwa. To w jakiś
wym w Poznaniu. Ludzi tam bywających, sposób umacniało poznańczyków. To było
a czasami pomieszkujących nawet latami, również środkiem propagowania nowych
łączyła działalność kulturalna, gdyż Miel- idei, między innymi też pracy organicznej,
żyński uważał, i tak zostało zapisane gdzie Seweryn wspomaga swoimi donaw kodycylu do testamentu, że niezbędne cjami Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
jest podniesienie materialne i moralne Nauk.
narodu, i to właśnie chciał poprzez swój
AM: Truizmem będzie powiedzenie,
dokument testamentowy i legaty naro- że był patriotą, ale był nim, całym swoim
dowi zapewnić. W ośrodku miłosławskim jestestwem, i służył temu, żeby Polska
bywały takie osoby, właściwie konstytu- odzyskała suwerenność. Franciszka i Sewetywne dla polskiej kultury tamtego czasu, ryn Mielżyńscy, pisząc w 1872 roku dokujak Teofil Lenartowicz, jak Józef Ignacy Kra- menty testamentowe, byli przekonani, że
szewski, Aleksander Zarzycki, dzisiaj tro- powstanie suwerennej Polski jest kweszeczkę mniej eksponowany, ale wybitny stią czasu, ponieważ postanowili, że ufunkompozytor, współtwórca Polskiego Towa- dowana przez nich Akademia Rolnicza
rzystwa Muzycznego, tam gościła żona w Miłosławiu stanie się własnością pańLenartowicza – Zofia z Szymanowskich, stwa polskiego. Proszę Państwa, w tamktóra tam też zresztą zmarła, bywał Adam tych czasach moc polityki germanizacyjChmielowski czy Leon Kapliński, wybitni nej jeszcze nad Polakami nie zawisła, ale
malarze, również Maksymilian Gierym- była już bardzo mocno trzymającą nas za
ski, którego Seweryn Mielżyński odkrył. gardło koniecznością historyczną, która
Miał doskonałą rękę do wynajdywania odbiła się bardzo negatywnie na rozwoju
talentów i wspomagania ich na początku zarówno kultury, języka, jak i materialdrogi artystycznej i może właśnie warto nych podstaw bytu narodu. Może warto
powiedzieć, że Monachijczycy, tak obec- powiedzieć, że jeżeli Państwo przyjdą na
nie cenieni, odbywali studia dzięki wspar- wystawę, to zobaczą nie tylko malarstwo,
ciu Seweryna i jego bardzo zasłużonej mał- o którym mówiliśmy, ale ślad tego, że Mielżonki Franciszki z Wilkszyckich Mielżyńskiej. żyński traktował tworzenie muzeum barI o ile na odwrocie obrazów są dedykacje dzo szeroko. On rozumiał je jako muzeum
dla Seweryna Mielżyńskiego od malarzy, kultury ogólnoludzkiej. Po pierwsze, podao tyle na bardzo wielu książkach w owym rował Towarzystwu Przyjaciół Nauk zbiory
czasie wychodzących widnieją dedyka- archeologiczne wykopane na terenie jego
cje dla obojga małżonków. Jest to ewe- majętności, dopełnił je później zakupionement. Nie spotkałam się w tym czasie nymi specjalnie w tym celu wykopaliskami
z tego rodzaju dedykacjami, które pokazy- pochodzącymi w Pompejów i Herkulanum,
wały, jak ogromną rolę ta kobieta w ówcze- jak również dokumentującymi je rycinami
snych warunkach odgrywała.
prof. Wilhelma Zahna odpowiedzialnego
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za te wykopaliska. Poza tym
podarował bogaty księ gozbiór, swoje prace artystyczne, które możemy tutaj
oglądać, zbiór rycin, numizmatów, także pamiętać
warto, że zbiory miłosławskie to nie tylko malarstwo,
ale bardzo różnorodne dzieła.
A jakim był Polakiem? Na
pewno szalenie zasłużonym,
o bardzo bogatej biografii,
która tak naprawdę nadaje
się na film sensacyjny, bo są
i wątki konspiracyjne, i wątki
związane w walkami niepodległościowymi, nie tylko
w naszej ojczyźnie, ale i we
Włoszech, wątki wolnomularskie, konspiracja związana
z Wiosną Ludów, udział w największym
procesie przeciwko Polakom z 1847 roku;
był trzy razy więziony, dwa razy ranny i ta
niesamowita świadomość, że niezbędna
do powrotu do własnej suwerenności
państwowej jest nie tylko walka, ale tworzenie spójności społecznej i wciągnięcie
do współodczuwania ojczyzny wszystkich warstw, przede wszystkim chłopstwa,
które wtedy usiłowali również pozyskać
zaborcy.
W 1920 roku – właśnie w uznaniu
zasług Seweryna Mielżyńskiego – władze
miasta Poznania nadały jego imię ulicy,
przy której nabył nieruchomość i przyczynił się do wybudowania gmachu PTPN
i muzeum. I tak jest do dzisiaj.
Wróćmy jeszcze do historii wielkiego
procesu Polaków oskarżonych o zdradę
stanu w 1847, gdzie Seweryn Mielżyński był współoskarżonym. Kto oskarżał?
TG: Władze pruskie. Była zdrada, Henryk Poniński zdradził, kolejny raz doszło do
wielkiego aresztowania 254 Polaków, którzy stanęli przed sądem w Berlinie. Ośmiu
z nich otrzymało wyroki śmierci, na szczęście ich nie wykonano. Kilku otrzymało
wyroki po 20 lat, między innymi Karol
Libelt. Natomiast Seweryn należał do
grupy 134 osób uwolnionych od zarzutów.
W proces ten byli zaangażowani najwybitniejsi prawnicy, również berlińscy, koszt
wynosił półtora miliona talarów, to jest ok.
4,5 mln marek – to była olbrzymia kwota,
która odbiła się tragicznie na stanie finansów Wielkopolan.
AM: Przyjacielem Seweryna i Macieja
Mielżyńskich był Wiktor Kurnatowski,
o którym wiemy, że było to jego nazwisko przybrane; przybył z Litwy, a w Poznaniu był wybitnym działaczem niepodległościowym i również osobą, która założyła
tutaj studio litograficzne. Odbijał w nim
różne ryciny i starał się publikować różne

dokumenty, między innymi mapę Wielkiego Księstwa Poznańskiego, która
została wydana specjalnie w celach
pomocy tym, którzy uczestniczyli w spisku mającym na celu wzniecić powstanie trójzaborowe. Miała służyć do celów
wojskowych. Wiktor Kurnatowski został
współoskarżony z Mielżyńskim. Wśród
oskarżonych był też Ludwik Mierosławski, który przyjął taką taktykę, zaleconą
przez Adama Mickiewicza, żeby przyznać się do wszystkich czynów, o które
są pomawiani przez oskarżyciela, w tym
celu, żeby zwrócić uwagę i wywołać
odpowiedź na dworach i ówczesnej
opinii europejskiej, licząc się z tym, że
jednak wszyscy zostaną uwolnieni, bo
w końcu do realnej zbrodni nie doszło.
Natomiast część współoskarżonych bardzo Mierosławskiego potępiła, a Wiktor
Kurnatowski, słysząc, że Mierosławski,
przewidziany na wodza naczelnego,
sypie, odebrał sobie życie kilkunastoma
ciosami noża w serce. To była największa tragedia tego procesu.
Część Polaków uwolniono, ponieważ rozpoczęła się Wiosna Ludów 1848.
Dodam, że z mowy pogrzebowej dotyczącej Franciszki Mielżyńskiej wiemy,
że również ona przebywała dobrowolnie wraz z mężem w więzieniu pruskim.
Jest to takie nawiązanie do kobiet, które
z mężami dobrowolnie szły na Syberię
w zaborze rosyjskim.
Może warto powiedzieć, że demokratyczne zapatrywania Seweryna
Mielżyńskiego były nawet skrajne. Tuż
po upadku Wiosny Ludów założył Bractwo Parafii Miłosławskiej, do którego
mógł przystąpić każdy uczciwy Polak,
a w zarządzie tego bractwa znalazły się
osoby wybrane w głosowaniu – sam
Mielżyński, ksiądz proboszcz, ale, co
znaczące, jeden rolnik i dwóch kupców.
Nie wiemy, czy ono realnie działało,
zachował się statut. Jest to jedyna rzecz
publikowana, podpisana ręką Seweryna
Mielżyńskiego, a więc wszystkie elementy, które są wyszczególnione w tym
statucie, musiały być dla niego bardzo
ważne. Oprócz tego jest prekursorem
tworzenia kas oszczędnościowych czy
asekuracyjnych towarzystw, o czym
mało kto wie. Powołał takie w Miłosławiu, uczulając osoby tam żyjące, przede
wszystkim słabo uposażone materialnie,
więc mieszczan, drobnomieszczaństwo
i chłopstwo, że trzeba o własny byt dbać,
nie dać się wykorzystywać i zabiegać
o własność, bo tylko własność dodaje
wolności, niezależności i podmiotowości, a ...wolność, równość i braterstwo
na własności musi się – jako podstawie
– opierać.

Lucas Cranach Starszy, Herkules u Omfali, po 1537 r.

Sinibaldo Ibi, Anioł stojący na chmurze,
ok. 1510 r.

Sinibaldo Ibi, Anioł stojący na chmurze,
ok. 1510 r.
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