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Politechnika Poznańska wrosła na stałe w pejzaż miasta. 
Oto jej krótka historia. 

Swoją działalność rozpoczyna jednowydziałowa Państwo-
wa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, powołana w  1919  roku 
z inicjatywy Naczelnej Rady Ludowej. Jej budynek mieści się 
w obecnym rektoracie Politechniki, na Wildzie przy placu Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. Po dziesięciu latach utworzony zostaje 
nowy Wydział Elektryczny, a  dotychczasowa nazwa uczelni 
jest rozszerzona do postaci: Państwowa Wyższa Szkoła Budo-
wy Maszyn i Elektrotechniki. 

Wojna przekreśliła ambicje przekształcenia uczelni w po-
litechnikę. Wraz z zakończeniem II wojny światowej uczelnia 
zyskuje nazwę Państwowej Szkoły Inżynierskiej. Od tej pory 
poszerza swoją działalność o kolejne wydziały, między innymi 
o Wydział Budownictwa. Do połowy lat pięćdziesiątych dzia-
łała jako trzyletnia szkoła inżynierska. 

Po otwarciu Wydziału Architektury w  1955  roku zostaje 
mianowana Politechniką Poznańską. Wkrótce nowy wydział 
zostanie wchłonięty przez Wydział Budownictwa. Autonomię 
odzyska dopiero w 1999 roku. 

Druga dekada funkcjonowania szkoły pod nowym szyl-
dem upływa na budowie na kampusie Piotrowo siedzib Wy-
działu Budowy Maszyn i Wydziału Elektrycznego.

W 1975 roku utworzony zostaje Wydział Fizyki Technicz-
nej. Pod koniec ubiegłego stulecia Wydział Budownictwa roz-
szerza swoją działalność i zostaje przemianowany na Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. 

Rok 2000  rozpoczyna okres wielkich inwestycji na kam-
pusie Piotrowo i powstawania nowych jednostek dydaktycz-
no-naukowych: siedziby centrum wykładowego oraz biblio-
teki technicznej.

W 2006 powstaje budynek oraz Wydział Elektroniki i Tele-
komunikacji, mieszczący się poza terenem kampusu Piotro-
wo, na ulicy Polanka. Centrum Mechatroniki, Biomechaniki 
i  Nanoinżynierii łączy w  sobie walory obiektu dydaktyczne-
go i nowoczesnych laboratoriów. Do użytku zostaje oddany 
gmach Wydziału Technologii Chemicznej. Ostatnią dużą inwe-

stycją jest nowa hala sportowa na kampusie Warta, przekaza-
na w 2015 roku. 

W 2009 roku kompleksowi obiektów Politechniki Poznań-
skiej nadano nową nazwę – kampus Warta, ale Poznaniacy 
i  studenci nadal używają nazwy Piotrowo. Prawdopodobnie 
taka jest siła tradycji. 

Do 2020  roku planuje się modernizacje kilku budynków 
i wybudowanie nowej siedziby Wydziału Architektury i Inży-
nierii Środowiska. Ma być on wzorcowy pod względem no-
woczesnych rozwiązań architektonicznych i niemal całkowicie 
samowystarczalny pod względem energetycznym. 

Uczelnia to coś więcej niż obiekty dydaktyczne i laborato-
ria. Tajemnicą i zagadką jest dla nas to, co się w nich dzieje – 
ukryty wymiar nadający sens działalności akademickiej. 

W planimetrii posługujemy się dwoma wymiarami w rzu-
tach na płaszczyznę. Stereometria dodaje trzeci wymiar, dzię-
ki czemu możemy wierniej odzwierciedlić przestrzeń. Fizycy 

Piąty wymiar 
Politechniki 
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teoretyczni mówią o czwartym wymiarze, jakim jest czas. Fi-
zyczna definicja metra brzmi następująco: to droga, jaką po-
konuje w idealnych warunkach promień światła w ciągu jed-
nej trzystutysięcznej sekundy. A  co kryje się pod pojęciem 
piątego wymiaru? Skupmy się na chwilę na idealnych warun-
kach. Występują pewne anomalie w przestrzeni, których nie 
da się opisać klasycznymi narzędziami poznania, aksjoma-
tom geometrii euklidesowej. Wiemy, że istnieją dzięki wpły-
wom, zdarzeniom, jakie nie mają miejsca w  obserwowanej 
rzeczywistości. 

Pojęcie piątego wymiaru zrobiło ogromną karierę w kul-
turze masowej. 

„Piąty wymiar” to tytuł kultowego horroru Christophera 
Smitha z 2008 roku. To pojęcie upodobali sobie przedstawi-
ciele wielu dyscyplin: od filozofów po ekonomistów. Używają 
go metaforycznie dla nazwania zjawisk, których nie potrafią 
wyjaśnić. 

Odsłonimy wszystkie aspekty, wymiary funkcjonowa-
nia uniwersytetu technicznego, jakim jest Politechnika 
Poznańska: 

Inwencje i kompetencje, czyli jak powstają wynalazki, pa-
tenty, wdrożenia, ekspertyzy. Co inspiruje naukowców, jak 
przygotowują i przeprowadzają badaniaMistrzowie i ucznio-
wie. Wykładowcy są odpowiedzialni nie tylko za kształcenie 

przyszłych kadr inżynierskich. Dzielą się swoimi dokonaniami 
ze studentami, zmuszając ich do rozwijania swoich pomysłów. 

To musi się opłacać. Często takie słowa słyszy badacz, 
innowator. Musi znaleźć sposób na sfinansowanie często 

kosztownych badań, eksperymentów. Jak wygląda finan-
sowanie nauki i  czy rezultaty mogą przynieść satysfakcję 
finansową? 

Dbać o środowisko. Prawdopodobnie dziś to najważniej-
szy imperatyw, jednak środowisko to nie tylko otaczająca nas 
przyroda, ale również przestrzeń w sensie społecznym, wspól-
notowym, lokalnym i globalnym. 

Kultura nie tylko techniczna. Środowisko pracowników 
i studentów jest odpowiedzialne nie tylko za rozwój kultury 
technicznej, ważnej dla przemysłu. Daje się poznać w różnych 

formach aktywności: artystycznej, sportowej, gospodarczej, 
politycznej. 

Politechnika w liczbach
Działająca od 1919 r. publiczna szkoła wyższa o profilu technicznym. Status politechnki uzyskała w 1955 r. (poprzed-
nie nazwy: Państwowa Szkoła Inżynierska (od 1945), Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki (od 1929), 
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (od 1919). 
Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities hiszpańskiego instytutu 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
uczelnia zajmuje 8. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce 
oraz 865. na świecie (wśród wszystkich typów uczelni). 
Uczelnia kształci rocznie 20 tys. studentów na 26 kierunkach studiów. 
Zatrudnia 2200 pracowników, w tym 1200 naukowych. 
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Miał być spektakularny sukces Projektu Pro-
teus. W  ramach interdyscyplinarnego zespołu 
badawczego powstał komplementarny system 
dedykowany wojsku, służbom odpowiedzial-
nym za sytuacje kryzysowe i katastrofy. Mózgiem 
jest mobilne centrum dowodzenia, wyposażone 
w  kilka systemów łączności pozwalających na 
zdalne sterowanie wszystkimi elementami i  na 
ich współpracę. Projekt ma do dyspozycji wyspe-
cjalizowane drony i roboty różnej kategorii, po-
cząwszy od małych, pozwalających na penetra-
cje trudnodostępnych miejsc, a skończywszy na 
dużych robotach, mogących wykonywać ciężkie 
prace. Dla celów demonstracyjnych zbudowano 
prototyp centrum dowodzenia i  skojarzono go 
z  różnymi dronami i  robotami. Odbyło się wie-
le pokazów – na przykład na targach w Berlinie, 
Hannowerze, Warszawie, prezentacje na stadio-
nie w Poznaniu, ale i na poligonach – które zwró-
ciły przede wszystkim zainteresowanie mediów 
i  potencjalnych przyszłych użytkowników. Brał 
udział w  akcji powodziowej w  2010 roku, pod-
czas której sprawdził się, kiedy wspierał grupę 
GMES (Global Monitoring for Environment and 
Security) przy Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w procesie likwidacji skutków majowych powo-
dzi w Polsce. Grupa specjalistów, wykorzystując 
m.in. techniki satelitarne i techniki przetwarzania 
i analizy danych dedykowane dla systemu Prote-
us, opracowała mapy oparte na cyfrowym mode-
lu terenu, zidentyfikowała niecki bezodpływowe 
oraz wydała rekomendacje dla osuszania (anali-
zy hydrologiczne i geologiczne). Było to pierwsze 
zastosowanie tych technologii w praktyce. Oglą-
dała go też sejmowa Komisja Obrony Narodowej. 
Wszystkich zaskakiwały możliwości systemu, jak 
i przyjazne środowisko pracy dla operatora sys-
temu. Wdrożenie się w jego obsługę nie wyma-
ga tak skomplikowanych szkoleń jak na przykład 
kurs pilotażu. 

Jednak potencjalni producenci i klienci nie usta-
wili się w  kolejce po zakup. Co zawiodło? A  może 
taki system nie jest nikomu potrzebny? Nie zawiodły 
kompetencje inżynierów i naukowców, nikt też nie 
kwestionował celowości projektu. Zwyczajnie zabra-
kło decyzji politycznej. W wielu krajach o rozwiniętej 
gospodarce badania i zamówienia na rzecz sektora 
wojskowego (mowa nie tylko o zbrojeniach) wspie-
rają rozwój przemysłu i nauki do poszukiwania no-
wych technologii. Niestety w Polsce od lat brakuje 
długofalowych programów i wskazania priorytetów 
w tej dziedzinie. 

Historia bezzałogowych statków powietrznych 
jest – wbrew pozorom – długa. Już w czasie wojny 
światowej był stosowany legendarny RQ-1 Predator. 
W 2006 roku zbudowano w Wielkiej Brytanii samolot 
bezzałogowy Herti na bazie polskiego motoszybow-
ca J-6 Fregata, konstrukcji Jarosława Janowskiego. 

 Wszelkie aparaty latające bezzałogowe nazywa-
ne są „UAS” (Unhuman Avial Systems), a po polsku 
„BSP”, czyli bezzałogowe statki powietrzne. Pierw-
sze duże konstrukcje wyposażone w sprzęt do ob-
serwacji były stosowane w wojsku. Wraz z rozwojem 
optoelektroniki i  miniaturyzacją modeli lotniczych 
ogromną karierę zaczęły robić miniaturowe kon-
strukcje wirnikowców o napędzie elektrycznym. Te 
konstrukcje, ze względu na rozmiary i nietypową bu-
dowę, przezwano „chrząszczami” i  tak upowszech-
niła się nazwa „dron” – z angielska. Potencjał takich 
konstrukcji odkrył Stanisław Gardecki i  przekonał 
władze uczelni do sfinansowania badań wstępnych. 

Kiedy powstały konkretne rozwiązania, pojawiły 
się źródła finansowania budowy prototypów i dal-
szych analiz. Powiększenie funkcjonalności dronów 
wymagało też zmiany skali, bowiem małe aparaty 
trudno wyposażyć w  dodatkowe narzędzia. Idea 
dronów nowej generacji polega na połączeniu funk-
cji aparatów latających z robotami. 

Zespół dr. Stanisława Gardeckiego składa się 
z  dziesięciu osób, które związały swoje kariery In
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z dronami już jako studenci. Po ośmiu latach mogą pochwalić 
się wieloma sukcesami: między innymi zrealizowanym projek-
tem StarTiger dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie 
realizują projekt na zlecenie Wojskowych Zakładów Lotni-
czych nr 2, posiadają patent dotyczący podwozia absorbują-
cego energię przy lądowaniu. 

W  trakcie realizacji projektów rozwijają tematykę stero-
wania wielosilnikową platformą latającą oraz opracowują 
system autonomiczny 
radzący sobie w  róż-
nym terenie. Osią-
gnięciem jest dron 
wyposażony w  mani-
pulatory pozwalające 
na uchwycenie oraz 
manipulacje obiekta-
mi, a  także w  systemy 
autodiagnostyki. 

Działaniami ze-
społu żywo interesują 
się studenci i  chętnie 
zaangażowaliby się 
w  jego prace. W kultu-
rze technicznej też wy-
stępują pewne mody. 
W  latach siedemdzie-
siątych popularna była 
elektronika. W  latach 
osiemdziesiątych przy-
szłość widziano w kom-
puterach. Dziś modne 
są drony i robotyka. 

„Jaki robot jest, każdy widzi…” Wiadomo, powinien być 
andromorficznym humanoidem możliwie jak najbardziej 
przypominającym człowieka. Wydawałoby się rzeczą oczywi-
stą, że robot nie jeździ, nie czołga się, nie podskakuje, tylko 
zwyczajnie chodzi, a  może kroczy. Na następnych stronach 
zespół dr. Krzysztofa Walasa przedstawi swojego „robota 
kroczącego”. 

Badania nad mechaniką ruchu człowieka i możliwościami 
odwzorowania ich w  układach mechanicznych zaowocowa-
ły ideą egzoszkieletu. Zewnętrzny mechaniczny szkielet ma 
wspomagać ruch w przypadku dysfunkcji lub nienaturalnego 
obciążenia. 

Zespół, pod kierownictwem dr. inż. Piotra Sauera, zapro-
jektował i  skonstruował prototyp robota rehabilitacyjnego 
dla stawu kolanowego, przeznaczonego dla chorych (dzieci 

w wieku od 6 do 18 lat), u których prowadzono wydłużanie 
kości udowej z zastosowaniem aparatu Ilizarowa. Proponowa-
ny system rehabilitacyjny miał wspomóc rehabilitację w celu 
zminimalizowania powikłań, jakie mogą wystąpić w  trakcie 
i po zakończeniu zabiegu wydłużania kości udowej. Główny-
mi problemami w trakcie tego zabiegu są ograniczona rucho-
mość stawu kolanowego oraz możliwość wystąpienia powi-
kłań takich jak podwichnięcia kolana. In
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Wraz z  zespołem medycznym, kiero-
wanym przez prof. Marka Jóźwiaka, opra-
cowano metodologie badań i  pomiarów 
będących podstawą do stworzenia pro-
gramu komputerowego sterującego pracą 
manipulatora robota. Rehabilitacja może 
odbywać się przy udziale pacjenta i  przy 
jego bierności. Zadbano też o  jego kom-
fort i  bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, 
robot może tylko pomóc, a na pewno nie 
zaszkodzi. 

W przyszłości medycyna będzie coraz 
częściej korzystać ze wsparcia robotów. 

Lekarze szukają również pomocy in-
żynierów w sytuacji, kiedy muszą zastoso-
wać implanty. Pojawiło się sporo doniesień 
o zastosowaniu drukarek 3D do wytwarza-
nia endoprotez na miarę. Niewiele mówi 
się, z  czego mogą być zrobione. Czy ist-
nieją materiały o  właściwościach bliskich 
temu, co wytwarza natura, a  może takie, 
które jej pomagają? Badania nad bioma-
teriałami, jakie prowadzi zespół kiero-
wany przez prof. Jarosława Jakubowicza, 
przyczyniły się do opracowania nowych 
materiałów porowatych na bazie tytanu, 
o zmodyfikowanej elektrochemicznie po-
wierzchni, w tym z elementami nanostruk-
tur wspomagających proces osteointegra-
cji, jak i o działaniu bakteriobójczym. 

W posiadanie przez pracowników Po-
litechniki daru rozwiązywania trudnych 
problemów wierzą nie tylko specjaliści. 
Andrzej Walczak, założyciel fundacji „Em-
patia” , zwrócił się do nich o pomoc w za-
projektowaniu jachtu dla niepełnospraw-
nych. Początkowo zadanie dla inżynierów 
wydawało się proste, jak zabawa klockami 
Lego. Wszak wszystkie potrzebne materia-
ły, urządzenia są dostępne na rynku, wy-
starczy to odpowiednio poskładać aby po-
wstał taki jacht nazwany roboczo „ Empatia 
60 For Disabled ”. Ma on być pełnomorskim 
jachtem a jego załogę będą stanowić nie-
pełnosprawni z  wszelkimi dysfunkcjami, 
którzy, jak normalna załoga będą wykony-
wali wszystkie prace pokładowe ze stero-
waniem i nawigacją włącznie. Wymaga to 
podejścia holistycznego w projektowaniu 
uniwersalnym, aby rozwiązania przyjazne 
dla niewidomych nie kolidowały na przy-
kład z potrzebami wózkowiczów. Pracami 
projektowymi będzie kierował najlepszy 
polski konstruktor jachtowy inż. Juliusz 
Strawiński. Przygotowywanie koncepcji 
projektowych budzi spore zainteresowa-
nie w  środowisku osób niepełnospraw-
nych, którzy takiej wygodnej i  większej 
jednostki oczekują od wielu lat. Kiedy taki 
szalenie innowacyjny szkuner wypłynie 
w pierwszy rejs po Bałtyku stanie się nie-
wątpliwie pływającą wizytówką polskiej 
myśli technicznej. In
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Widok robota rehabilitacyjnego (1 – pierścień Ilizarowa, 2 – si-
łownik, 3 – zadajnik ruchu, 4 – zawias stawu kolanowego, 5 – 
łuska golenia)
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Biblioteka Merkuriusza

Wszystkiemu winni są faceci  
Danuta Noszczyńska 

Nic tak nie poprawia nastroju, jak obarczanie innych 
winą za swoje porażki.

Sylwia z  powodzeniem spełnia się zawodowo jako 
nauczycielka, prywatnie zaś jako żona i matka. Czas zaj-
muje jej dbanie o  dom, o  męża i  córkę, o  swoich pod-
opiecznych, najmniej uwagi poświęca sobie. Jest perfek-
cjonistką, nic i nikt nie ma prawa wymknąć się spod jej 
pełnej czułości kontroli. Do czasu. Andrzej, zaniepokojo-
ny przepracowaniem żony, namawia ją na wykorzystanie 
rocznego urlopu i zrobienie czegoś dla siebie. Wprowadza 
w życie rodziny zdrowy model odżywiania, systematycz-
ne dbanie o kondycję fizyczną, organizuje rozrywki kultu-

ralne. A wtedy… wszystko nabiera innej perspektywy. Czy to możliwe, żeby mąż ni stąd, ni 
zowąd porzucił dla kochanki tak wspaniałą kobietę, a ich jedyna córka nagle postanowiła 
wyjechać do oddalonej od domu o kilkaset kilometrów szkoły z internatem? Co takiego 
się stało? Przyjaciółki Sylwii, wspierające ją nieustannie na duchu, mają całkiem oczywiste 
wytłumaczenie zaistniałej sytuacji: „wszystkiemu winni są faceci”.

Powieść utrzymana jest w ironicznym tonie, bohaterka nie od razu budzi sympatię, 
ale jej komiczne perypetie mogą wywołać u czytelnika wiele uśmiechu i być może pozwo-
lą spojrzeć z dystansu… na samego siebie?

Książka jest piątą powieścią z serii „Siedem grzechów głównych“, poprzednie to „Zła 
miłość“ – pycha, „Futra, perły i łzy jak piołun gorzkie“ – chciwość, „Nieświęta rodzina“ – roz-
wiązłość, „Jesteś tylko dla mnie“ – zazdrość. Teraz czas na grzech piąty: nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu.

Przyszłość ludzkości. Podbój 
Marsa, podróże międzygwiezdne, 
nieśmiertelność i nasze miejsce 
poza Ziemią  
Michio Kaku 

Autor bestsellerowej „Przyszłości umysłu“ wkracza na 
niezbadane obszary astrofizyki, sztucznej inteligencji i no-

woczesnej techniki, by przedstawić zapierającą dech w piersiach wizję naszej przy-
szłości w kosmosie i ostatecznego celu ludzkości.

Światowej sławy fizyk i futurolog, profesor Michio Kaku, roztacza przed nami 
niezwykle szczegółową i przekonującą wizję rozwoju ludzkości prowadzącego do 
powstania samowystarczalnej cywilizacji w przestrzeni kosmicznej. Przewiduje, że 
kolejne odkrycia w dziedzinie robotyki, nanotechnologii i biotechnologii pozwolą 
nam przystosowywać obce światy do naszych potrzeb i budować rozwijające się 
prężnie miasta na Marsie i innych ciałach Układu Słonecznego.

Profesor Kaku zabiera nas w  podróż poza Galaktykę, a  nawet poza nasz 
Wszechświat, rozważając najbardziej kontrowersyjne zagadnienia współczesnej 
nauki.

Zaraźliwy entuzjazm autora i  jego dogłębne zrozumienie najnowszych osią-
gnięć w  dziedzinie lotów kosmicznych sprawiają, że podróż z  profesorem Kaku 
jest dla wszystkich czytelników jego książki emocjonującą i inspirującą wyprawą 
do przyszłości, w której ludzkość znajdzie dla siebie w końcu upragnione miejsce 
pośród gwiazd.

Była raz wojna, Bomby poszły  
John Steinbeck 

Steinbeck skupia się na ludziach, a  nie na bitwach. Je 
i  pije z  żołnierzami na froncie, rozmawia i  walczy  nimi ra-
mię w  ramię. „Była raz wojna“ tworzy niezapomniany por-
tret życia w  czasie wojny, który nadal zaskakuje prawdą 
i humanitaryzmem.

Wielka Brytania, Afryka północna, Włochy... wielka wojna, 
której losy jeszcze nie były przesądzone, choć uczestniczyła 
już w niej Ameryka. Heroizm, trud codziennej walki, znaczące 
wydarzenia i drobne epizody, w których uczestniczy i które 
ogląda autor.

Jest zawsze na pierwszej linii, zawsze obok żołnierzy. 
W reportażach zawartych w tym zbiorze pisanych na zamó-

wienie dziennika „New York Herald 
Tribune“ najwięcej miejsca poświęcił 
nie rzeczom i  sprawom uznanym za 
najważniejsze, nie budzącym grozę 
wydarzeniom, lecz drobnym, codzien-
nym (niekiedy zabawnym) sprawom, 
które wojnie towarzyszą. Ukazuje przy 
tym ludzki wzniosły i skromny wymiar 
nieludzkiej wojny.

Tłem dla powieści „Bomby po-
szły“, która po raz pierwszy ukazuje 
się w  polskim przekładzie, jest obraz 
amerykańskich sił powietrznych oraz 
amerykańskiej załogi bombowca, 
najważniejszego elementu tychże sił, 

a także – jak określił to sam Steinbeck – „najwspanialszej dru-
żyny świata”.

„Bomby poszły“ to meldunek, który załoga składa w chwili, 
gdy wielkie bomby lotnicze wypadają z komory i lecą w dół, 
w stronę nieprzyjaciela… Słowa te oznaczają, że misja została 
wykonana i że można wracać do domu. Pewnego dnia to ha-
sło rozbrzmi nad pokonanym wrogiem i wtedy będzie można 
wrócić do domu na dobre.

Prószyński i S-ka poleca...

TOPR. Żeby 
inni mogli 
przeżyć  
Beata Sabała 
- Zielińska

Ile trwała najdłuższa 
reanimacja? Jakie szanse 
na przeżycie ma człowiek 
w lawinie? Dlaczego akcje 
jaskiniowe uważane są za 
jedne z  najtrudniejszych? 
Jaka była najdłuższa wy-
prawa TOPR? Czy śmigłowiec Sokół przyleci po rannego 
zawsze i o każdej porze? Jaką rolę w ratowaniu ludzi od-
grywają toprowskie psy? Jak dalece ratownicy ryzykują 
własne życie? Co ich motywuje? Co denerwuje? Jak się 
szkolą? Co umieją?

Ta książka jest pierwszą tego typu pozycją w Polsce. 
Nikomu do tej pory nie udało się skłonić ratowników do 
opowieści o trudach ich pracy. O  ich sukcesach, poraż-
kach, wątpliwościach oraz bohaterskiej niezłomności.

TOPR to hermetyczne środowisko ludzi, którzy „ro-
bią swoje“, nie bardzo o tym rozprawiając. Bo kto zrozu-
mie ich strach, gdy zaglądają śmierci w oczy? Kto poczu-
je to brzemię odpowiedzialności za kolegów i ratowane-
go? Dla kogo te kilka słów: „uroczyście przysięgam pod 
słowem honoru“ będzie życiowym mottem?

TOPR to instytucja ze 110-letnią tradycją. Instytucja, 
którą tworzą ludzie z krwi i kości. Zwyczajni, a jednak - 
wyjątkowi. Zapraszamy do ich świata. Do historii o życiu, 
determinacji, bólu, nadziei i cudach. 

9



 fot. ANYbotics10



dr inż Krzysztof Walas

11

Wstęp
Każdego dnia, chcemy dokądś dotrzeć: do pracy, do szko-

ły lub na uczelnię. Jeśli zamierzamy przemieszczać się na duże 
odległości to najczęściej wybieramy pojazdy kołowe takie jak 
autobus, tramwaj, samochód, czy pociąg. Co łączy te środki 
transportu oprócz tego, że posiadają koła? W większości przy-
padków potrzebują one dobrze przygotowanej drogi. Na-
tomiast, gdy teren po którym się poruszamy robi się trudny 
najczęściej zsiadamy z roweru, wysiadamy z samochodu i za-
czynamy poruszać się na nogach. Podobnie jest z robotami, 
gdy podłoże jest równe i twarde świetnie sprawdza się robot 
kołowy. Natomiast tam gdzie pojawiają się duże nierówności, 
podłoże robi się grząskie, wtedy do akcji wysyłamy robota 
kroczącego, który służy do zadań specjalnych. Roboty takie 
przybierają różne postaci od dwunożnych (przypominających 
człowieka) poprzez czteronożne (przypominające psa), aż po 
roboty wielonożne (przypominające insekty). W niniejszym ar-
tykule postaramy się przybliżyć rozwój badań nad robotami 
kroczącymi prowadzonych na Politechnice Poznańskiej w In-
stytucie Automatyki, Robotyki i  Inżynierii Informatycznej na 
Wydziale Elektrycznym.

Historia
Prace nad robotami kroczącymi rozpoczęły się w naszym 

Instytucie w roku 2006. Wtedy to rozpoczął się w zespole dwu-
osobowym, w składzie Dominik Belter i Krzysztof Walas, pro-
jekt sześcionożnego robota Ragno wykonywany w  ramach 
pracy magisterskiej prowadzonej przez prof. Andrzeja Kasiń-
skiego. Był to robot niewielkich rozmiarów, który jednak po-
zwalał na prowadzenie pierwszych badań naukowych. 

Następnie w roku 2009 w ramach grantu prowadzonego 
przez prof. Piotra Skrzypczyńskiego zbudowana została dużo 
większa wersja robota kroczącego o  nazwie Messor. Robot 
był na przykład w stanie poruszać się po pełnowymiarowych 
schodach. Robot Messor był intensywnie wykorzystywany do 
prowadzenia badań naukowych, które doprowadziły do obro-
ny dwóch doktoratów Dominika Beltera i Krzysztofa Walasa, 
w roku 2012. 

Po obronie doktoratów powstał kolejny robot Mes-
sor II, który był poprawioną wersją poprzedniej konstruk-
cji. W  międzyczasie, jako projekty studenckie, w  naszym In-
stytucie powstał robot pięcionożny oraz robot dwunożny 
– humanoidalny. 

Roboty kroczące 
na Politechnice 
Poznańskiej

Robot Messor
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Robot Messor II
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Robot Messor II

Robot Messor IIRobot Messor II
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Nasze prace stały się także inspiracją dla studentów kie-
runku mechatronika, którzy w  ramach koła naukowego 
w  roku 2016  zbudowali robota sześcionożnego. Chcąc roz-
wijać swoją konstrukcję trafili do naszego zespołu i w ramach 
swojej pracy inżynierskiej zbudowali w pełni dynamicznego 
czteronożnego robota kroczącego MAB oraz cały czas pracują 
nad rozwojem jego kolejnych wersji.

W chwili obecnej jesteśmy zaangażowani w projekt Euro-
pejski w  ramach Horyzontu 2020. W  niedługim czasie poja-
wi się na naszej uczelni robot czteronożny wyprodukowany 
przez Szwajcarską firmę ANYbotics. Na nim będzie prowadzo-
na większość badań, ale równolegle będzie rozwijana kon-
strukcja naszej własnej produkcji. Tak oto w  telegraficznym 
skrócie dotarliśmy do końca roku 2018.

Badania
Wiele mówi się w  ostatnim czasie w  mediach o  pojaz-

dach autonomicznych. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej może-
my powiedzieć, że jest to robot autonomiczny, który może 
się przemieszczać bez pomocy człowieka. Zbudowanie te-
kiego typu robota to duże wyzwanie, gdyż jest to bardzo 
złożony system. Skupiająs się tylko na warstwie algoryt-
miczno-programowej, po pierwsze musi on posiadać możli-
wość lokalizowanie się w otaczającym świecie. Na postawie 
tej informacji musi zaplanować oraz wykonać ruch. Ponad-
to musi posiadać możliwość rozumienia otaczającego go 
świata, posiadać informację semantyczną o otoczeniu. Tego 

typu infomracja to rozumienie czym jest jezdnia, chodnik, 
trawnik, drzewa oraz jakie przedmioty znajdują się jego oto-
czeniu. Tak, aby mógł wykonywać misje zlecane mu przez 
człowieka w  języku naturalnym. Na przykład “podaj mi pił-
kę, która leży na trawniku za domem”. W  naszych pracach 
nad robotami kroczącymi skupiamy się nad wszystkimi tymi 
aspektami. Główne zadania badawcze to planowanie ruchu 
robota wielonożnego biorące pod uwagę geometrię, typ 
terenu oraz ograniczenia samego robota. Ponadto grupa 
specjalizuje się w budowie algorytmów jednoczesnej samo-
lokalizacji i budowy mapy. Rozwiązanie tego problemu jest 
kluczowe dla każdego typu robota mobilnego, gdyż pozwa-
la mu na odnalezienie się w tereniu oraz zbudowanie sobie 
mapy otaczającego świata. Jeśli na to nałożymy informację 
semantyczną np. o typie terenu jesteśmy w stanie lepiej lo-
kalizować się w otoczeniu oraz lepiej planować ruch robo-
ta, gdyż wiemy, czy będziemy stawiać stopę na betonie, czy 
może na trawie, czy na piasku. Tak szerokie spektrum badań 
zostało opisane w publikowanych przez nas wielu artykułach 
konferencji krajowych i zagranicznych oraz w czasopismach. 
Wartym podkreślenia jest, że tworzone przez nas prace po-
wstają w ścisłej współpracy narodowej z ośrodkami nauko-
wymi na całym świecie: ETH, Zurych (CH), Czech Technical 
University in Prague (CZ), FZI, Karlsruhe (DE), Italian Institute 
of Technology, Genova (IT), University of Birmingham (UK), 
University of Edinburgh (UK), Royal Melbourne Institute of 
Technology, Melbourne, (AU), Laval University, Quebec City 
(CA). Ponadto promujemy się także w mediach. Nasz robot 
wystąpił na przykład w programie realizowanym dla Disco-
very Channel Polska, często roboty pojawiały się na prezen-
tacjach uczelni (np. w Brukseli), czy na targach i wystawach. 

Można zapytać co dalej? W naszych kolejnych planach jest 
dalszy rozwój naukowy i rozszerzenie współpracy międzyna-
rodowej w  ramach konsorcjów w  programach H2020  oraz 
innych inicjatywach międzynarodowych. Planujemy także 
docierać z naszymi rozwiązaniami do przemysłu. Pokazywać 
działanie robotów kroczących w konkretnych misjach np. in-
spekcyjnych, czy poszukiwawczych. Aby to osiągnąć musimy 
rozwijać zespół co wymaga od nas pracy u podstaw. Będzie-
my skupiać się na kształceniu studentów i  pokazywaniu im 
jak ciekawa może być praca nad robotami kroczącymi i  jaką 
satysfakcję może przynosić pisanie programów, które wpra-
wiają robota w ruch.

Robot Ragno. Fot. Dominik Beleter Robot MAB

Robot ANYmal. Fot. ANYbotics
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Podstawowym zadaniem statuto-
wym uczelni technicznej, obok badań 
naukowych, jest kształcenie kadr dla 
przemysłu i biznesu – kiedyś mówiło 
się „dla gospodarki”. Zarządzanie we 
wszelkiej przedsiębiorczości decyduje 
o skuteczności. Obecnie na Politech-
nice Poznańskiej ponad 20 tysięcy 
słuchaczy zdobywa kwalifikacje na 
kilkudziesięciu kierunkach studiów: 
inżynierskich, magisterskich i  dokto-
ranckich. Dawniej powodzeniem cie-
szyły się studia wieczorowe i zaoczne, 
pozwalające łączyć pracę zawodową 
z  nauką. Kilka lat temu Politechnika 
zaproponowała unikalne rozwiąza-
nie w skali ogólnopolskiej, oparte na 
wzorach i doświadczeniach niemiec-
kich – są to tak zwane studia dualne. 
Wspólnie z  firmą Volkswagen opracowano program takich 
studiów. Ich okres podzielony jest na czas spędzany na uczel-
ni i pracę w przedsiębiorstwie. Dzięki temu słuchacze mogą 
poznać praktyczne aspekty zdobytej wiedzy, a  jednocześnie 
wpływać na procesy produkcji, proponując własne rozwią-
zania. Czy ten model upowszechni się, czas pokaże; obecnie 
trwają negocjacje z innymi przedsiębiorstwami. 

Innowacyjność form kształcenia wymuszona jest upad-
kiem szkolnictwa zawodowego. Politechnika patronuje klasie 
mechatroniki w swarzędzkim liceum. 

Struktura uczelni ciągle zmienia się, 
podlega reorganizacji. Powstają nowe 
wydziały i  kierunki, a  stare przekształ-
cają się. Politechnika Poznańska, choć 
liczy sobie sto lat, jest uczelnią młodą, 
rozwijającą się. Powołano na niej kie-
runki teoretycznie perspektywiczne, 
związane z energetyką jądrową czy od-
nawialną. W pierwszym przypadku oka-
zało się, że ta perspektywa jest odległa 
i nie ma pewności, czy i kiedy powsta-
nie w  Polsce elektrownia jądrowa. Ze 
względów ekologicznych alternatywne 
rozwiązania w energetyce dla elektrow-
ni węglowych powinny być prioryteto-
wymi, jednak to ciągle nisza i  brakuje 
woli politycznej, aby to zmienić. 

W  lepszej sytuacji jest specjalność 
lotnicza, telekomunikacja i  informaty-

ka. Lotnictwo ma nadal dobre perspektywy. Nie potwierdziły 
się przepowiednie futurologów, według których komputery 
miały odbierać pracę ludziom. Wraz z rozwojem internetu, cy-
fryzacją administracji, bankowości, służby zdrowia i kilku in-
nych dziedzin zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie 
informatyki rośnie.

Wydział kształci w trzech kierunkach: automatyki i robo-
tyki, informatyki oraz bioinformatyki. Wszystkie są oblegane 
przez studentów. 

Mistrzowie  
i uczniowie 

Wykładowcy są odpowiedzialni nie tylko 
za kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. 
Dzielą się swoimi dokonaniami ze studentami, 
zmuszając ich do rozwijania swoich pomysłów. 

Lucjan Ballenstedt fot. PUT
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Moda na komputery zaczęła się na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, ale kierunku studiów związa-
nych z informatyką jeszcze nie było. 

Od 1971 roku na Politechnice rozpoczął pracę Jan Wę-
glarz, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer-
sytetu im A. Mickiewicza i Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Poznańskiej. W 1988 zostanie profesorem tej uczelni. 

Kiedy powstanie nowy wydział, popularność profeso-
ra Węglarza można będzie porównać jedynie z  podziwem 
dla gwiazdy rocka. Prawdopodobnie z  tego powodu, że był 
współtwórcą mikrokomputera Elwro 801 junior, o którym ma-
rzył każdy młody człowiek. Niestety do masowej produkcji nie 
trafił, tak jak jego zachodni odpowiednicy: Atari i Comodore. 
Współpracowników przyciągały nie tylko perspektywy wy-
działu, ale i  inwencja profesora. Naukowcy z Wydziału Infor-
matyki mogą poszczycić się największą ilością nagród i wyróż-
nień naukowych na PP. 

 Jan Węglarz zajmuje się badaniami procesów i zastoso-
waniem informatyki w dziedzinach takich jak biologia. Jego 
prace zainicjowały powstanie Centrum Superkomputerowo-
-Sieciowego przy Instytucie Chemii Biologicznej PAN. Dzięki 
niemu rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej „Pionier” 
do transmisji danych. Jest członkiem wielu organizacji na-
ukowych, które często powstały z  jego inicjatywy, takich jak 
Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Amerykańskie Towa-
rzystwo Matematyczne. Nie unika trudnych wyzwań. W latach 
2012-2013 był członkiem Komitetu Naukowego II Konferen-
cji Smoleńskiej, mającej wyjaśnić przyczyny katastrofy z 2010 
roku. 

Do listy 14 doktoratów honorowych polskich i zagranicz-
nych uczelni dla prof. Jana Węglarza wypada dodać tytuł Ho-
norowego Obywatela Miasta Poznania z 2016 roku. 

W 2003 roku Rada Miasta Poznania mostowi, umożliwia-
jącemu przeprawę przez Wartę na poznańskim odcinku au-
tostrady A2, nadała nazwę „Most Lucjana Ballenstedta”. Zwy-
kle takiego zaszczytu dostępują wojskowi, wybitni politycy, 
czasem artyści; tym razem uhonorowano inżyniera. Nie ma 
mostu w  Poznaniu, którego by on nie zaprojektował. Kiedy 
modernizowano i przebudowywano most św. Rocha, zacho-
wano oryginalne stalowe przęsło nurtowe z lat czterdziestych. 
Ballenstedt budował nie tylko mosty, zaprojektował również 
konstrukcje stalowe dla hali targowej nr 2 i wieży poznańskie-
go ratusza. 

Absolwent Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Char-
lottenburgu po odzyskaniu niepodległości uczył statyki i bu-
dowy mostów w Państwowej Szkole Budowlanej w Poznaniu. 
W  1924 roku zbudowano most Bolesława Chrobrego wedle 
jego projektu. Po zakończeniu II wojny światowej zaangażo-
wał się w odbudowę Poznania. Wykładając w Wyższej Szko-
le Technicznej, projektował poznańskie mosty i  nadzorował 
ich budowę. W 1952 roku objął Katedrę Mechaniki Budowli, 
a w 1957 został profesorem Politechniki Poznańskiej. 

Jego rozwiązania trafiły do inżynierskich podręczników, 
a doświadczenia zaowocowały powstaniem tak zwanej po-
znańskiej szkoły budowy konstrukcji stalowych. 

Wydział Technologii Chemicznej, powołany w  1968 
roku, początkowo zajmował się projektowaniem instalacji 
dla przemysłu. Dziś prowadzi szerokie badania z pogranicza 

Most bolesława chrobrego. fot. poznan.wikia.com Most Chrobrego po zakończeniu działań wojennych fot. poznan.wikia.com
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wielu dyscyplin, począwszy od metalurgii, poprzez tworzywa 
sztuczne, do energetyki czy ochrony środowiska. Z okazji pół-
wiecza Wydziału odbyła się sesja naukowa, podsumowująca 
jego osiągnięcia. Prof. Mieczysław Jaroniec otrzymał od uczel-
ni doktorat honorowy. 

Prawdziwym sukcesem okazał się grant przyznany dr. 
Krzysztofowi Ficowi w  prestiżowym konkursie Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych „ERC Starting” – po raz pierwszy 
w historii Politechniki Poznańskiej. 

Nagrodzony projekt zakłada przeprowadzenie nowator-
skich badań związanych z mechanizmami starzenia systemów 
magazynowania i konwersji energii, a także zaprojektowanie 
nowych układów o zdecydowanie lepszej trwałości i parame-
trach użytkowych.

Dr inż. Krzysztof Fic jest jednym z czterech Polaków, którzy 
uzyskali dofinansowanie w ostatniej edycji konkursu.

Dla polskich badaczy i inżynierów w dobie stanu wojen-
nego i długo po nim elektronika cyfrowa była zajęciem czysto 
teoretycznym. Wiedzieli, czym zajmują się ich koledzy na Za-
chodzie, ale brak dostępu do technologii i literatury fachowej 
wykluczał zarówno współpracę, jak i rywalizacje w badaniach. 
Szczęśliwie szanse rozwoju i światowej kariery naukowej miał 
Janusz Rajski. W roku 1989 został w Montrealu associate pro-
fessor with tenure. Przez dziesięć lat wykładał na Uniwersy-
tecie McGill metody projektowania układów i  systemów cy-
frowych, architekturę komputerów oraz testowanie układów 
cyfrowych wielkiej skali integracji. 

W  połowie lat dziewięćdziesiątych postanawia ściślej 
związać swoje prace badawcze z  przemysłem i  podejmuje 
pracę w Mentor Graphics Corporation z siedzibą w Wilsonville, 

Oregon, USA, gdzie obejmuje stanowisko chief scientist and 
director of engineering. Mentor Graphics jest czołowym świa-
towym przedsiębiorstwem na rynku oprogramowania wspo-
magającego projektowanie w  elektronice. Współpraca z  tą 
firmą zaowocuje też przekazaniem Politechnice Poznańskiej 
cennego oprogramowania, pozwalającego studentom na 
sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach laboratoryj-
nych, opartych na standardach przemysłowych, oraz powsta-
niem komercyjnego ośrodka, pracującego dla firmy.

Studenci często rozwijają swoje pasje badawcze w zakła-
danych firmach, tak zwanych start-upach, a Uczelnia wspiera 
takie inicjatywy. 

We współczesnej nauce nie sprawdza się już dziewiętna-
stowieczny model uczeń – mistrz. Oczywiście tradycja Uczelni 
i doświadczenie jej kadry nadal mają fundamentalne znacze-
nie, jednak sukcesy odnoszą duże zespoły badawcze, często 
interdyscyplinarne, które potrzebują liderów. Przygodę z na-
uką rozpoczynają coraz młodsi badacze, jeszcze studenci. Wy-
maga się wąskiej specjalizacji, wysokiego poziomu kompeten-
cji przy jednoczesnym holistycznym podejściu do wiedzy, nie 
gubienia horyzontu z pola widzenia. 

Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne o dużym 
stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć 
i przełomowych wyników. W programie Horyzont 2020 pol-
scy naukowcy zdobyli do tej pory 27 grantów ERC: dziewięć 
w  polskich instytucjach goszczących i  18 w  zagranicznych. 
Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) 
wspiera naukowców prowadzących przełomowe i odkrywcze 
przedsięwzięcia. 

Stary most św Rocha w oczekiwaniu na remont fot. wikimedia Most uniwersytecki fot. Janusz Ludwiczak
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 Jeśli jakiś pomysł na ba-
dania mieści się w ramowych 
programach uczelni albo 
odpowiada ogólnym prio-
rytetom rozwoju konkret-
nej branży, łatwiej pozyskać 

z  budżetu uczelni środki na rozpoczęcie jego realizacji. Tak 
było w przypadku dronów nowej generacji. Jednak osiągnię-
cie praktycznych rezultatów wymaga komercjalizacji i tym za-
interesowała się branża lotnicza. Teoretycznie przedstawiciele 
nauk technicznych mają ułatwione zadanie, bo mogą liczyć 
na zainteresowanie ze strony przemysłu. Tak było w  epoce 
gospodarki sterowanej centralnie, ale też „rozdzielnik” ograni-
czał zakres badań do kilku wytyczonych kierunków. Niestety, 
w gospodarce wolnorynkowej nie ma tak prostego przełoże-
nia, żeby konkurencja wymuszała poszukiwania innowacji. 
Bogate koncerny wolą prowadzić własne badania rozwojowe 
w oparciu o całkowicie kontrolowane laboratoria, a mniejsze 
przedsiębiorstwa nie są tak zasobne, aby inwestować w bada-
nia. Jest to opłacalne w perspektywie długoterminowej. 

Dziś funkcjonują na rynku firmy, często studenckie star-
t-upy, które po przejściu wszystkich etapów – od pomysłu 

do produktu – poszukują 
inwestora, który sfinansuje 
wdrożenie produkcji na ska-
lę przemysłową. 

Nie zdajemy sobie spra-
wy z podstawowej zależno-
ści między wysokością na-
kładów, a etapem wdrożenia 

pomysłu do produkcji. Od pomysłu do przemysłu jest dzie-
więć kroków i  uzyskanie na przykład patentu jest najmniej 
kosztownym, a to dopiero połowa drogi.

Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, choć nie należą do wyjąt-
ków w wielu rozwiniętych gospodarczo państwach. Przykła-
dem może tu być sektor zbrojeniowy czy branże priorytetowe 
jak przemysł lotniczy, energetyka, a ostatnio TI (telekomuni-
kacja i informatyka). Wszystkie te warunki spełnia Projekt Pro-
teus, w którego zainwestowano 62 miliony. To kompleksowe 
rozwiązanie dedykowane dla wojska, służb ratownictwa, ide-
alne do pracy we wszystkich sytuacjach kryzysowych. Kiedy 
badacz – a najczęściej zespół – ma już gotowe rozwiązanie, 
pozostaje problem, jak je sprzedać, chroniąc jednocześnie 
swoje prawa podmiotowe i  prawa do wynagrodzenia. Wte-
dy musi wkroczyć rzecznik patentowy i  broker innowacji. 
Takie rozwiązanie znalazła Politechnika Poznańska, powo-
łując w  2009 roku Centrum Innowacji, Rozwoju i  Transferu 
Technologii. 

Centrum funkcjonuje jako niezależna, międzywydziałowa 
jednostka, podlegająca prorektorowi ds. współpracy z  go-
spodarką. Realizuje misję łączenia nauki i  biznesu poprzez 

To musi się 
opłacać …

…Często takie sło-
wa słyszy badacz, in-
nowator, który ma 
znaleźć sposób na 
sfinansowanie kosz-
townych badań, eks-
perymentów. Jak wy-
gląda finansowanie 
nauki i  czy rezultaty 
mogą przynieść sa-
tysfakcję finansową?

Proteus



19

wspieranie innowacyjnych rozwiązań i  projektów nakiero-
wanych na podniesienie konkurencyjności polskich przed-
siębiorstw oraz poprzez rozwój nauki. Oferuje kompleksową 
obsługę doradczą, informacyjną, szkoleniową i  promocyjną, 
m.in. w zakresie ochrony własności intelektualnej, wdrażania 
wyników badań, działalności innowacyjnej, transferu wiedzy 
i technologii do gospodarki. 

Sekcja ds. Patentów i Własności Intelektualnej oferuje po-
moc w  zakresie: współpracy z  rzecznikiem patentowym PP, 
przygotowania wniosków patentowych i wszelkiej dokumen-
tacji niezbędnej do zgłoszenia ochrony wynalazku, prowa-
dzenia i udostępniania bazy wynalazków; pomoc w procesie 
ochrony własności intelektualnej, m.in. doradztwa w wyborze 
formy ochrony, opracowania dokumentacji patentowej, ale 
też prowadzenia szkoleń w sprawach związanych z ochroną 
własności intelektualnej.

W 2013 roku Uczelnia zgłosiła do Urzędu Patentowego RP 
88 wynalazków, w tym trzy zagraniczne, i uzyskała 81 paten-
tów, jedno prawo ochronne na znak towarowy oraz jedno pra-
wo z rejestracji na wzór przemysłowy.

W  okresie 2010-2012 uzyskała 131 praw wyłącznych na 
wynalazki, a utrzymywała w mocy 21 patentów, w tym dwa 
zgłoszone w  Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w  29 
państwach oraz na terenie USA. W tych latach zgłoszono do 
Urzędu Patentowego odpowiednio:

2010 –  66 wynalazków, dwa znaki towarowe i jeden wzór 
przemysłowy

2011 –  78 wynalazków, trzy znaki towarowe i dwa wzory 
przemysłowe

2012 –  106 wynalazków

oraz uzyskano:
2010 –  29 patentów i  jedno prawo ochronne dla znaku 

towarowego
2011 –  40 patentów i  jedno prawo ochronne dla wzoru 

użytkowego
2012 –  62 patenty i  dwa prawa z  rejestracji topografii 

układów scalonych.
W roku 2018, na dzień 30 czerwca, zgłoszono 16 pvaten-

tów krajowych i trzy zagraniczne.
Wynalazki opracowane na Politechnice Poznańskiej, pro-

mowane przez Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Tech-
nologii, otrzymują liczne nagrody na międzynarodowych 
wystawach i targach, m.in. na wystawach IWIS w Warszawie, 
Inventions Geneva, Brussels Innova, iENA w  Norymberdze, 
Concours Lépine w Paryżu, SIIF w Seulu, INST na Tajwanie oraz 
INPEX w USA. To tylko niektóre z nich:

System do szybkiej oceny i optymalizacji 
obróbki odlewów (WBMiZ PP)

Brussels Innova, Belgia – złoty medal z wyróżnieniem
Brussels Innova, Belgia – nagroda Ministra Gospodarki RP
INPEX, USA – złoty medal 
SIIF, Korea – srebrny medal
Concours Lépine, Francja – złoty medal

Proteus
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Seria stołów obrotowych CNC z przekładniami 
spiroidalnymi typu dupleks (WBMiZ PP)

Brussels Innova, Belgia – srebrny medal
SIIF, Korea – brązowy medal
SIIF, Korea – nagroda stowarzyszenia „Russian House for 

International Scientific and Technological Cooperation”
INPEX, USA - nagroda specjalna „Taiwan Invention 

Association”

Sposób lokalizacji zmian nowotworowych 
i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI 
oraz układ do stosowania tego sposobu 
(WBMiZ PP)

INPEX, USA – złoty medal 
INST, Tajwan – złoty medal
Geneva Inventions, Szwajcaria – złoty medal 

z wyróżnieniem

Elektronicznie sterowany system rzędowego 
wysiewu do zbóż i innych roślin uprawnych dla 
rolnictwa precyzyjnego (WMRiT PP)

 Brussels Innova, Belgia – złoty medal

Przyrząd do badania mięśni poprzecznie 
prążkowanych oraz metoda diagnozowania 
bólu mięśniowo-powięziowego 
z wykorzystaniem wynalazku (WMRiT PP + 
UMP + AWF) 

Brussels Innova, Belgia – srebrny medal
Concours Lépine, Francja – brązowy medal
EUROINVENT, Rumunia – złoty medal

Wielobiegowy i dźwigniowy napęd ręcznych 
wózków inwalidzkich (WMRiT PP)

 Brussels Innova, Belgia – brązowy medal

Szafa kuchenna zawierająca mobilne moduły 
wewnętrzne, szczególnie dla osób starszych 
oraz osób z niepełnosprawnością (WA PP)

 EUROINVENT, Rumunia – złoty medal

O potencjale komercjalizacyjnym uczelni świadczy także 
baza ofert zawierająca wykaz ponad 70 technologii w  fazie 
demonstracyjnej, przeznaczonych do komercjalizacji. Została 
ona stworzona w ramach Programu Wspierania Projektów In-
nowacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Oto opisy 
trzech z tych 
projektów: 
Szafa modułowa, zwłaszcza dla osób 
niepełnosprawnych 

Pat/1681 P.407038 i otrzymane pozytywne sprawozdanie 
o stanie techniki z dnia 18 marca br.

Zawiera w swoim wnętrzu dwa poziomy modułów skła-
dowania z możliwością zsunięcia górnych na poziom niższy. 
Rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom poruszającym 
się na wózkach inwalidzkich lub o ograniczonym zakresie ru-
chów wygodnego dostępu i korzystania z przestrzeni składo-
wania zlokalizowanych w wyższych partiach, które zwykle są 
dla nich niedostępne.

Przyrząd do badania mięśni poprzecznie 
prążkowych oraz metoda diagnozowania bólu 
mięśniowo-powięziowego 

Wynalazek jest związany z opracowaną przez zespół pra-
cowników Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycz-
nego w  Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu w pełni obiektywną metodą diagnozowania bólu 
mięśniowo-powięziowego, który występuje u  30-50% pa-
cjentów z bólem przewlekłym (według danych podawanych 
w literaturze oraz przez szpitalne statystyki medyczne). Ponie-
waż ból dotyka tak licznej grupy pacjentów, dlatego jest to 
zagadnienie niezwykle ważne. Wdrożenie wynalazku do co-
dziennej praktyki lekarskiej przyczyni się do zdecydowanego 
zwiększenia skuteczności diagnozowania, a  tym samym do 
leczenia bólu.

Do tej pory samo zjawisko wykorzystywane w wynalazku 
było potwierdzone na pojedynczych przypadkach na pozio-
mie naukowym, jednak nigdy nie było ono opracowane i do-
stępne na poziomie klinicznym. Nie istniały żadne wytyczne 
ani parametry określające zakwalifikowanie danego przypad-
ku jako „chory”, „nie chory”, ani oceny stopnia rozwoju scho-
rzenia. Jest to metoda obiektywna, całkowicie niezależna od 
subiektywnych odczuć pacjenta lub lekarza. Zaobserwowana 
reakcja organizmu zachodzi w obszarze występowania bólu 
u pacjenta.

Rynek zastosowań bioinżynierii jest na tyle rozwojowy, 
nowoczesny i prestiżowy dla uczelni, bowiem zazwyczaj jego 
tematyką zajmują się uczelnie o  najwyższym rozwoju tech-
nicznym i dorobku intelektualnym. Wszelkie rozwiązania poja-
wiające się w tej tematyce są też mocno pożądane, ponieważ 
rynek medyczny jest otwarty na wszelkiego rodzaju uspraw-
nienia techniczne.

Obecnie autorzy wynalazku pracują nad upowszechnie-
niem uzyskanych wyników, co przekłada się na publikacje 
z  Impact Factor. Trwają także prace nad przygotowaniem 
wniosków aplikacyjnych o przyznanie grantów, których uzy-
skanie pozwoli na opracowanie jeszcze jednego przyrządu 
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diagnostycznego oraz na wdrożenie 
do „liniowej” praktyki lekarskiej opra-
cowanych rozwiązań diagnostycznych. 
Nie chodzi tutaj tylko o lokalny ośrodek 
kliniczny, a przede wszystkim o szersze 
włączenie do wielu ośrodków medycz-
nych w kraju i na świecie. 

Elektronicznie sterowany 
system rzędowego wysiewu 
do zbóż i innych roślin 
uprawnych dla rolnictwa 
precyzyjnego

Opracowano, wykonano prototy-
py i  zbadano w  warunkach laborato-
ryjnych i  polowych mikroprocesorowy 
system do kontroli i  sterowania wysie-
wu, szczególnie dla siewników mecha-
niczno-pneumatycznych z centralnymi, 
wałeczkowymi i  szczelinowo-wibra-
cyjnymi zespołami dozującymi, oparty 
na nowoczesnych mikrosterownikach 
typu RISC, programowalnych w  ukła-
dzie. System ten pozwala na precyzyjne 
dozowanie ziarna na podstawie pomia-
ru drogi (prędkości) siewnika i jego po-
łożenia geograficznego wyznaczanego 
za pomocą odbiornika GPS, według 
żądanej mapy gęstości siewu. Ponad-
to umożliwia eliminację zastosowania 
w siewniku bezstopniowych przekładni 
mechanicznych, ciągłą kontrolę aktual-
nej liczby wysiewanych nasion na pod-
stawie pomiarów zmiany masy zbiorni-
ków ziarna oraz zliczanie wysianych na-
sion we wszystkich przewodach nasien-
nych, a  także pełną kontrolę obsianej 
powierzchni i zapasu nasion w zbiorni-
kach oraz wykrywanie przerw wysiewu 
za pomocą innowacyjnych, optoelek-
tronicznych czujników ziaren. 

System może być łatwo adaptowa-
ny do dowolnego siewnika rzędowego 
mechanicznego i  mechaniczno-pneu-
matycznego, zwłaszcza wchodzącego 
w  skład agregatów uprawowo-siew-
nych o  znacznej szerokości roboczej. 
Możliwość wymiany programu ste-
rownika zamontowanego na maszynie 
pozwala na rozwój systemu w  trakcie 
produkcji. Może on pracować autono-
micznie lub pod kontrolą uniwersalnego komputera pokła-
dowego z systemem operacyjnym Windows, zamontowanego 
na ciągniku, połączonego przez przewodowe lub bezprzewo-
dowe łącze szeregowe. Odłączenie komputera nadrzędnego 
powoduje automatyczne przejście sterownika w  tryb pracy 
autonomicznej.

Stanowisko laboratoryjne do badania poprzecznej i  po-
dłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych 
i  precyzyjnych, pracujące w  cyklu zautomatyzowanym pod 

kontrolą programu komputerowego, 
może znaleźć zastosowanie w laborato-
riach zaplecza naukowo-technicznego 
przemysłu maszyn rolniczych.

Informacji do materiału dostarczyło 
Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu 
Technologii PP.

Prawdopodobnie są Czytelnicy, któ-
rzy pamiętają czasy, kiedy w  dzielnicy 
była jedna sprawna budka telefonicz-
na. Dziś nie możemy sobie wyobrazić 
świata bez telefonów komórkowych 
i  sprawnej telekomunikacji. Wydajność 
i  niezawodność systemów telekomu-
nikacyjnych zawdzięczamy ciągłym 
pracom nad ich udoskonalaniem. Przy-
kładem tego jest współpraca grupy 
pracowników Politechniki Poznańskiej, 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Dobro-
gowskiego i dr. inż. Mieczysława Jessy, 
z krajowymi operatorami telekomunika-
cyjnymi w  zakresie synchronizacji sieci 
telekomunikacyjnych i  opracowania 
urządzeń wspomagających warstwę 
synchronizacji w  sieciach telekomuni-
kacyjnych. Naukowcy z  Wydziału Elek-
troniki i Telekomunikacji we współpracy 
z  amerykańską firmą Mentor Graphics 
Corporation, Wilsonville, OR (USA) opra-
cowali nową technologię EDT (Embed-
ded Deterministic Test) i wykorzystujący 
ją produkt TestKompress. 

Nowe rezultaty badań w  zakresie 
pól komutacyjnych i  teorii ruchu za-
proponował zespół prof. Wojciecha Ka-
bacińskiego, który zajmował się m.in. 
badaniem tych pól w routerach o dużej 
pojemności oraz w  optycznych prze-
łącznicach cyfrowych. Zespół dr. hab. 
inż. Macieja Stasiaka prowadził prace 
dotyczące inżynierii ruchu w  sieciach 
szerokopasmowych z integracją usług. 

Związki informatyki ze służbą 
zdrowia wydają się odległe, ale jej 
skuteczność zależy właśnie od kom-
puterów. Pod kierownictwem prof. 
dr. hab. inż. Jerzego Brzezińskiego zo-
stał stworzony system informatyczny 
przeznaczony dla służby zdrowia, pod 
nazwą Eskulap.Składa się on z  kilku-
dziesięciu modułów przeznaczonych 
dla  użytkowników pełniących różne 

role w organizacji jednostki medycznej, m.in.: lekarzy, pie-
lęgniarek, rejestratorek, farmaceutów, laborantów, techni-
ków itp. W 2000 roku Bank Światowy rozstrzygnął przetarg 
na zakup systemów informatycznych dla ponad 200 szpi-
tali w Polsce. 

Zachęcani reklamą, oczekujemy sprzedaży wysokiej ja-
kości produktów spożywczych, zwłaszcza świeżych owoców 
i warzyw. Zależy to w coraz większym stopniu od technologii 
stosowanych w transporcie i w przechowywaniu. 

Samolot bezzałogowy

Mały robot

Duży roboot

Średni robot

MCOR

Elementy systemu Proteus
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Politechnika Poznańska zaangażowała się w stworzenie 
kompleksowego systemu diagnostycznego nadwozi pojaz-
dów chłodniczych do transportu żywności, umożliwiającego 
ocenę pojazdów nowych (badania certyfikacyjne ATP) oraz 
eksploatowanych (w  tym projektowanie zakresu napraw). 
Podczas prac badawczych wypracowany został sposób symu-
lacji rozkładu temperatury w chłodzonym ładunku żywnościo-
wym w  różnych sytuacjach transportowych, a  także system 
komputerowego wspomagania projektowania chłodniczych 
przechowalni żywności (głównie owoców i warzyw). 

Witold M. Orłowski – główny doradca ekonomiczny 
PwC Polska: Jak do tej pory polskiej gospodarce w nieznacz-
nym stopniu udało się wejść na ścieżkę rozwoju opartego na 
innowacjach i wiedzy. Jedyną drogę, która może prowadzić do 
sukcesu rozwojowego kraju i dołączenia do grupy zamożnych, 
wysoko rozwiniętych państw. Kluczową rolę w  tym zjawisku 
odgrywa rozpaczliwie niskie zainteresowanie gospodarki dzia-
łaniami innowacyjnymi i  komercjalizacją badań naukowych, 
stawiające Polskę nie tylko na jednym z ostatnich miejsc wśród 
członków OECD i UE, ale również daleko w tyle za znajdującymi 
się na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarkami większości 
krajów Europy Środkowej. Bez stopniowej zmiany w tej dziedzi-
nie nie jest możliwe przestawienie polskiej gospodarki na tory 
konkurencji czynnikami innymi niż niski koszt pracy, a w ślad za 
tym niemożliwe jest na długą metę wyrwanie się Polski z „pu-
łapki średniego poziomu dochodu”.  

Jeśli ta diagnoza jest trafna, to o czym świadczą powyż-
sze przykłady? 

To musi się opłacać …
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Dziś, to prawdopodobnie najważniejszy imperatyw! Jed-
nak środowisko to nie tylko przestrzeń przyrodnicza w jakiej 
żyjemy, ale również przestrzeń w sensie społecznym, wspól-
notowym, lokalnym i globalnym. 

W Katowicach 2 grudnia 2018 roku na światowym szczy-
cie klimatycznym premier Mateusz Morawiecki podpisał „Pakt 
o  elektromobilności”. Dokument powstał z  polskiej i  brytyj-
skiej inicjatywy i zakłada między innymi pojawienie się wkrót-

ce na 

naszych drogach miliona samochodów o napędzie elektrycz-
nym. Brzmi fantastycznie, ale rzeczywistość wygląda inaczej. 
W ostatnim roku w Polsce zarejestrowano 528 prywatnych sa-
mochodów elektrycznych, w tym samym czasie w Norwegii 
– 11300, chociaż ten kraj jest zasobny w ropę i gaz. W Polsce 
problemem dla każdego, kto zdecyduje się na elektromobil-
ność, jest brak sieci pozwalającej na ładowanie akumulatorów 
tych pojazdów i wszystko wskazuje na to, że pierwszymi, któ-
rzy zdecydują się na jej wprowadzenie będą samorządy w ko-
munikacji miejskiej. 

W laboratoriach Wydziału Transportu i Maszyn Robo-
czych Politechniki Poznańskiej powstały rozwiązania 

dotyczące konstrukcji nośnych i  optymalizacji ze-
społów napędowych autobusów Solaris Urbino 

i Vacanza. Na uwagę zasługuje wersja hybrydo-
wa autobusu Urbino, bowiem prawdopodob-

nie to one w przyszłości staną się najpopu-
larniejsze w  komunikacji miejskiej, ale ko-
munikacja masowa to również tramwaje. 
W  ramach dofinansowania z  Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju Politechni-
ka Poznańska wraz z  firmą Modertrans 
Poznań sp. z  o.o. przeprowadziła szereg 
badań, których efektem jest nowocze-
sny tramwaj Moderus Gamma. Jest to 
model całkowicie niskopodłogowy, 
wyposażony w  szereg innowacyjnych 
rozwiązań. 

Przyszłość należy do pojazdów 
hybrydowych, zarówno w komunika-
cji zbiorowej, jak i  w  dziedzinie po-
jazdów funkcyjnych, właściwych dla 
infrastruktury miejskiej. Dlatego po-

wstał projekt pod tytułem: „Adaptacyj-
ny system sterowania hybrydowym 

Dbać  
o środowisko …
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układem generowania energii elektrycznej do na-
pędu pojazdu elektrycznego”. 

Jest on realizowany w  ramach konsorcjum: 
ODIUT Automex sp. z o.o., Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw), In-
stytutu Metali Nieżelaznych Oddział w  Poznaniu 
(Centralne Laboratorium Akumulatorów i  Ogniw), 
Politechniki Poznańskiej (Wydział Maszyn Robo-
czych i Transportu).

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projek-
tu z ramienia poszczególnych konsorcjantów są: dr 
inż. Rafał Grzeszczyk (ODIUT Automex sp. z o.o.), dr 
hab. inż. Magdalena Dudek (AGH), dr hab. inż. Ma-
riusz Walkowiak, prof. nadzw. (IMN-CLAiO) dr hab. 
inż. Jarosław Markowski, prof. nadzw. (PP).

Program jest realizowany przy dofinansowaniu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach 
Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-
2020”, osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego”, działania „Badania nauko-
we i  prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projek-
ty aplikacyjne”.

Rozwój pojazdów elektrycznych w Polsce uwa-
runkowany jest strukturą i  stanem sieci energe-
tycznej. Włączenie do eksploatacji dużej liczby po-
jazdów elektrycznych wiąże się z koniecznością jej 
modernizacji oraz zwiększa zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, która dziś pochodzi głównie 
z energii nieodnawialnej. Powoduje to zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem projektu jest opracowanie systemu ener-
getycznego zbudowanego z  akumulatora elektro-
chemicznego oraz stosu ogniw paliwowych PEMFC, 
gdzie innowacyjnym w kraju rozwiązaniem jest wy-
korzystanie metanolu do produkcji wodoru na po-
trzeby zasilania ogniw paliwowych. Zastosowanie 
proponowanego układu energetycznego pozwoli 
na odciążenie sieci energetycznej przez zasilanie 
pojazdów elektrycznych metanolem czyli paliwem 
płynnym, które uważane jest za „nośnik wodoru” lub 
chemiczny magazyn energii”. Metanol można w ła-
twy sposób dystrybuować, poprzez istniejącą sieć 
dystrybucji paliw węglowodorowych.

Projekt wystartował we wrześniu tego roku i bę-
dzie realizowany przez trzy lata. Jego efektem będą 
rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej. Po-
wstał na bazie wieloletnich badań związanych z eks-
ploatacją pojazdów w ich rzeczywistych warunkach 
ruchu. Z badań tych wynika, że aby zapewnić speł-
nienie wymagań ekologicznych co do eksploatacji 
pojazdów, konieczna jest personalizacja ich syste-
mów generowania energii do napędu pod wzglę-
dem bieżących potrzeb użytkownika. Taką właśnie 
możliwość można uzyskać wykorzystując hybrydo-
we układy napędowe i ogniwa paliwowe.

Poza pracownikami Instytutu Silników Spalino-
wych i Transportu Politechniki Poznańskiej w  pro-
jekcie udział biorą studenci III stopnia studiów (dok-
toranci). Myślę, że w niedalekiej przyszłości dołączą 
studenci zainteresowani tematyką objętą projek-
tem a  namacalne efekty w  postaci zbudowanych 
stanowisk badawczych będą widoczne już w przy-
szłym roku.

Budynki pasywne, 
…niemal całkowicie samowystarczalne 
pod względem energetycznym, staną 
się standardem w połowie wieku. Mimo 
to politycy ciągle uważają, że to kwestia 
odległej przyszłości. Najlepszym spo-
sobem przekonania do nieuchronnych 
zmian i wykazania, że takie rozwiązania 
są już dziś możliwe, jest danie przykładu, 
wzoru do naśladowania.
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0Obiekt zaprojektowano z  wysoko wydajnym i  energo-
oszczędnym wyposażeniem technicznym. Wszystkie instala-
cje będą spięte w jeden układ BMS (system zarządzania bu-
dynkiem), umożliwiając sterowanie układem oraz podgląd 

poszczególnych parametrów. Zapotrzebowanie budynku na 
energię pierwotną nieodnawialną nie przekroczy 50 kWh/m² 
na rok.

Mowa o Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarzą-
dzania Politechniki Poznańskiej który będzie obiektem niemal 
zeroenergetycznym, co oznacza, że energia będzie pobierana 
z ziemi za pomocą pomp ciepła  i ze słońca dzięki ogniwom 
fotowoltaicznym. Pozwoli to uzyskać 80% energii potrzebnej 
do ogrzania budynku zimą oraz chłodzenia latem.

Tym sposobem budynek uzyska również o połowę lepsze 
parametry, niż wymaga tego Unia Europejska. Zgodnie z dy-
rektywą UE od 2021 roku na jej terenie mają być wznoszone 
wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ener-
gię i zasilanie.

Z ramienia Mostostalu Warszawa inwestycję jako lider zre-
alizuje Oddział Zachodni Przemysłu i Ochrony Środowiska pod 
dyrekcją Marzeny Witkowskiej. Kierownikiem Kontraktu został 
Łukasz Czapla wspólnie z  partnerem Acciona Construcción 

S.A. (Partner) który wygrał przetarg. Wartość kontraktu wyno-
si 71 875 790,22 zł brutto. 

W imieniu konsorcjum umowę w dniu 9 sierpnia br. pod-
pisali: Jorge Calabuig Ferre, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biz-
nesu (Mostostal Warszawa), Dariusz Jarek, Dyrektor Obszaru 
Budownictwa Ogólnego, Przemysłu i  Ochrony Środowiska 
(Mostostal Warszawa) oraz Yves Marchand (Acciona Construc-
ción).Stronę inwestora reprezentował Rektor Politechniki Po-
znańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski i mgr Barbara 
Dopierała, kwestor uczelni.

Obiekt zaprojektowano z  wysoko wydajnym i  energo-
oszczędnym wyposażeniem technicznym, w którym zapotrze-
bowanie na energię pierwotną nieodnawialną nie przekroczy 
50  kWh/m²/rok. Wszystkie instalacje będą spięte w  jeden 
układ BMS (system zarządzania budynkiem), umożliwiając ste-
rowanie układem oraz podgląd poszczególnych parametrów.

Nowy budynek Politechniki Poznańskiej, za którego re-
alizację odpowiada Mostostal Warszawa, będzie oszczędny 
w formie. Wyróżni go charakterystyczna prosta bryła. Przewi-
dziano trzy kondygnacje nadziemne budynku, które osiągną 
wysokość dwunastu metrów. Zgodnie z zamysłem architekta 
Sławomira Rosolskiego projekt ma nawiązywać do proporcji 
Partenonu na Akropolu. Jednym z  charakterystycznych ele-
mentów ma być całkowicie przeszklone atrium, spełniają-
ce rolę wewnętrznego dziedzińca. Na tym samym poziomie 
znajdą się również dziekanaty i  administracje wydziałów. 
Podziemna kondygnacja zostanie przeznaczona na laborato-
ria i parking.

 Budowa Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania Politechniki Poznańskiej to – po otwarciu hali sporto-
wej Wydziału Technologii Chemicznej, Centrum Wykładowego 
oraz Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii –, 
kolejny etap rozbudowy poznańskiej uczelni. Do 2020 roku na 
Piotrowie mają stanąć wszystkie wydziały Politechniki.
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Lech Sternal
projektant gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego 

- „Collegium Altum”,  urodził się 1919 roku w Grodzisku 
Wielkopolskim. Po klęsce kampanii wrześniowej od roku 
1939 do 1941 przebywał w  obozie jenieckim. Studia 
w Szkole Inżynierskiej zakończył w 1949 roku. Będąc stu-
dentem, pracował jako asystent w pracowni Stanisława 
Pogórskiego, przy Poznańskiej Dyrekcji Odbudowy. Z Wi-
toldem Milewskim i Zygmuntem Skupniewiczem prowa-
dzili w „Miastoprojekcie” - Poznań  pracownię architektu-
ry szkolnictwa wyższego. Dyplom architekta uzyskał na 
Politechnice Wrocławskiej w  1964 roku. Zaprojektował 
dwa budynki Politechniki na Piotrowie, akademiik „Esku-
lap”, Dom Weterana na Szelągu oraz razem z  Zygmun-
tem Skupniewiczem siedzibę Szkoły Aspirantów Straży 
Pożarnej. 

Olaf 
Rumatowski

jest znany jako autor domów handlowych „Alfa”, szpi-
tala „Okrąglak” w Kaliszu i budynku Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. 

Piotr 
Zbigniew 
Barełowski

Wyróżniany i nagradzany projekt rewitalizacji i  roz-
budowy kompleksu handlowego „Stary Browar” powstał 
w ADS Studio, pracowni założonej przez Piotra Zbignie-
wa Barełowskiego. 

Jan 
Wróblewski

W  1953 roku Jan Wróblewski rozpoczął studia na 
kierunku mechanizacji rolnictwa. Nie miał  cierpliwości 
do rysunków technicznych, wolał kreślić partytury. Ob-
jął kierownictwo nad uczelnianą orkiestrą rozrywkową. 
Niestety, dozwolony wtedy repertuar został uznany za 
mało rozrywkowy. W 1956 roku, po występie z zespołem 
Krzysztofa Komedy w  Sopocie na pierwszym w  Polsce 
festiwalu jazzowym stał się najbardziej rozpoznawalnym 
saksofonistą i zyskał nadany przez kolegów przydomek.  

Kultura nie tylko 
techniczna z  
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... Środowisko pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej daje się poznać 

w różnych formach aktywności: artystycznej, sportowej, gospodarczej, politycznej. 
Kiedy przemierzamy ulice miasta nie zastanawiamy się nad tym, kto ukształtował 
otaczającą nas przestrzeń. Wpływ na nią mają architekci projektujący budynki 
i inżynierowie, którzy je wznoszą. 
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Od tego czasu Jan „Ptaszyn” Wróblewski do dziś króluje 
na estradach jazzowych Polski i świata. Jest też cenionym  
kompozytorem, aranżerem, promotorem młodych muzy-
ków i od pół wieku prowadzi audycje radiową „3 kwadran-
se jazzu”. Politechnika pewnie  już dawno mu wybaczyła, 
że nie przyczynił się do unowocześnienia rolnictwa po-
przez mechanizację.

Piotr 
Włodzimierz 
Soszyński

Gdy Piotr Włodzimierz Soszyński odebrał dyplom inży-
niera automatyki, wziął gitarę i w 1985 roku razem z Ceza-
rym Krajewskim pojechał na „Famę” a potem na „Jazz Jam-
boree”. Założony przez nich zespół „Super duo” występował 
na Roskilde Festival w Danii, Jazz Praha , De-Bron Dalfsen 
Holland , Muse 90 Berlin, Royal Festival Hall czy Barbican 
Centre w Londynie 

Formacja „Super duo” uprawiała muzykę gitarową 
w stylu flamenco. Po śmierci Cezarego Krajewskiego prze-
stała występować aż do roku 2006. Powiększona grupa 
wróciła na estradę w składzie; Piotr Soszyńsski, Przemysław 

Hałuszczak i Grzegorz Kopala. Artysta inżynier, wirtuoz gi-
tary, aż do swojej śmierci w 2018 roku zdążył nagrać czte-
ry płyty. Uczelnia di dziś patronuje różnym aktywnościom 
artystycznym.

Paweł 
Łuczak

W  1999 roku przy uczelnianym centrum kultury po-
wstał chór, którym kieruje dyrygent Paweł Łuczak. Założo-
ny przez Monikę Kusz, absolwentkę Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w  Poznaniu jest zrze-
szeniem różnych, ciekawych osobowości. Zasilają ją osoby 
różnych profesji, głównie studenci, ale również absolwenci 
Politechniki oraz innych poznańskich uniwersytetów. Chór 
ubarwia uroczystości na rodzimej uczelni oraz prowadzi 
szeroką działalność koncertową w regionie, występując na 
najważniejszych scenach miasta. Repertuar  „Volantes Soni” 
obejmuje pieśni religijne oraz świeckie różnych epok, za-
wiera także różnorodne utwory rozrywkowe czy ludowe. 
Chór przez lata swojej  działalności podjął się wykonania 
wielkich kompozycji wokalno-instrumentalnych, do któ-
rych można zaliczyć: „Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego, 
„Wesele lubelskie” Tadeusza Szeligowskiego, „Requiem 
d-moll” W. A. Mozarta, „Mesjasza” G.F. Haendla czy „Misę 
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Criollę” Ariela Ramireza. Dało się go usłyszeć na prestiżowych 
festiwalach i konkursach chóralnych w Polsce oraz Europie – 
we Włoszech, Czechach, Hiszpanii, Bułgarii,  Macedonii czy Ir-
landii Północnej. Grupa może się pochwalić wieloma osiągnię-
ciami, do ostatnich należą:

2017 – „Srebrny dyplom” na II Międzynarodowym Festiwa-
lu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie 

2017 – „Złoty dyplom” na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Pieśni o Morzu w Wejherowie 

Zaczęło się od radiowęzła w  akademikach. Tak od 1971 
roku przez kilka godzin dziennie zaczęło nadawać „Radio Afe-
ra”. Podobno nazwa pochodzi od nielegalnie okablowanych 
akademików, ale to tylko legenda. Studenci politechniki do-
brze znali się na kładzeniu kabli i uznali, że w tej sprawie nie 
muszą niczego z władzami uczelni uzgadniać. Dawni miesz-
kańcy domów studenckich na Piotrowie twierdzą, że rozgło-
śnia swoją nazwę zawdzięcza tajemniczym znikaniom głośni-
ków. Z kolei radiowcy jej genezę  wywodzą od epizodu, kiedy 
to z powodu przerwy wakacyjnej nie mieli dostępu do studia 
i  nadawali z „Żuka” zaparkowanego przed budynkiem. Pro-
blemy z kablami skończyły się w roku 1990, kiedy rozgłośnia 
dostała się na fale radiowe UKF. Obecnie nadaje całodobowy 
program, również przez internet i jest radiem o ponadregio-
nalnym zasięgu.

Chociaż była to pierwsza „niepubliczna” i niekomercyjna 
rozgłośnia w Poznaniu,  słuchana nie tylko przez studentów, 
cały czas pozostaje radiem akademickim. Nadal w tworzeniu 
programu uczestniczą studenci wolontariusze. 

Najpopularniejsze audycje to; „Nawiedzone Studio” 
–  rock  i  metal progresywny, „Aferzasta” – lista przebojów, 
w której prowadzeniu mogli uczestniczyć

 słuchacze, ponad tysiąc emisji, „Neverland” – audycji po-
święconej fantastyce, „Alternatywne Brambory” – czyli rock 
w każdym języku z wyjątkiem angielskiego, „Hurtownia” – pro-
gram publicystyczno informacyjny z dystansem wobec pro-
gramów komercyjnych  o tym charakterze. 

Ponad 1500 studentów jest zaangażowanych w  sport 
akademicki. Istnieją 42 dyscypliny. Największe triumfy AZS 

odnoszą: drużyny żeńska i  męska hokeja na tra-
wie, występujące w pierwszej lidze, wioślarze, oraz 
męska drużyna koszykówki, walcząca w  drugiej 
lidze. 

Stefan 
Makne

 w czasie II Wojny Światowej należał do „Sza-
rych Szeregów”.  Nie mógł realizować swoich pasji 
lotniczych, ponieważ w czasach stalinowskich  był 
więziony za działalność konspiracyjną. Ukończył 
studia na Politechnice Poznańskiej na wydziale 
mechanicznym, otrzymując dyplom inżyniera lot-
nictwa o specjalności konstrukcja płatowców. Gdy 
tylko uzyskał licencję pilota, został zawodnikiem 
poznańskiego aeroklubu. W 1975 roku zdobył mi-
strzostwo Polski w szybowcowej klasie standard. 
Po dwóch latach został mistrzem klasy otwartej. 
W latach 1982-1983 był prezesem Aeroklubu Po-
znańskiego. Jego największym sukcesem sporto-

wym było zwycięstwo w 1983 roku w pierwszej po II wojnie 
światowej edycji Pucharu Gordona Bennetta w załodze two-
rzonej z Ireneuszem Cieślakiem. Polski duet w balonie SP-BZO 
Polonez wystartował 28 czerwca 1983 z Paryża i po 36 godzi-
nach i 26 minutach wylądował w niemieckiej wsi Offenstetten. 

Maciej 
Frankiewicz

17 września 1980 roku Maciej Frankiewicz, student archi-
tektury na wydziale budownictwa na fali entuzjazmu po po-
wstaniu „Solidarności” razem z kolegami powołuje uczelniany 
NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Walka o  legalizacje 
NZSu przeciągnie się aż do wiosny następnego roku. Od tej 
pory Maciej Frankiewicz stał się aktywnym działaczem poli-
tycznym. Zakłada pismo „Wolna Polska”. W stanie wojennym 
był dwukrotnie internowany za „niezaprzestanie nielegalnej 
działalności związkowej” oraz aresztowany za druk i kolportaż 
„nielegalnych wydawnictw”. Do legendy przeszły jego ucieczki 
z aresztu i konwojów. 

Zamiłowanie do sportów ekstremalnych i  działalności 
wydawniczej będą jego znakami rozpoznawczymi. Uprawiał 
wspinaczkę górską,  nurkowanie, skoki spadochronowe i jaz-
dę konną. W latach dziewięćdziesiątych prowadził wydawnic-
two „WIS” oraz aktywnie działał w w „Ruchu Odbudowy Polski” 
i AWS. Był członkiem KPN („Konfederacji Polski Niepodległej”) 
i „Solidarności Walczącej”. Jako wiceprezydentem miasta w ga-
binecie Ryszarda Grobelnego, odpowiadał za kulturę, sport 
i  oświatę. W  2007 został przewodniczącym zespołu „Poznań 
Euro 2012”. 

Dwa lata później roku uległ wypadkowi podczas jazdy 
konnej. Zmarł w szpitalu w Śremie. Co roku w Poznaniu od-
bywają się największe w  Polsce maratony imienia Macieja 
Frankiewicza. 

Dawna realizatorka Radia Afera, fot. wikipedia
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Tuż przed końcem roku na Politechnice Poznańskiej nadano tytuł doktora honoris 
causa prof. dr hab. Mieczysławowi Jarońcowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie che-
mii materiałów i fizykochemii powierzchni. 

Przedstawiamy zarys sylwetki 
uczonego.

Jego droga naukowa rozpoczęła się na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie. Wzboga-
cona pobytem w  Georgetown University, McMaster Univer-
sity, oraz w Kent State University, rozwijała się dynamicznie, 
co w roku 1991 zaowocowało propozycją objęcia stanowiska 
profesora na Wydziale Chemii i Biochemii Kent State Universi-
ty (Ohio), w którym do dnia dzisiejszego profesor kieruje wła-
snym zespołem badawczym.

Jest jednym z  nielicznych polskich naukowców, który 
osiągnął światowy sukces w warunkach ostrej amerykańskiej 
konkurencji. Bardzo cenne dla nas jest to, że w  licznych wy-
wiadach prasowych oraz w kontaktach z innymi naukowcami 
z całego świata zawsze podkreśla swoje polskie pochodzenie 
i pełni rolę naukowego ambasadora Polski w świecie. 

Podstawową dziedziną zainteresowań naukowych prof. 
Mieczysława Jarońca są szeroko rozumiane zagadnienia ad-
sorpcji i chemii powierzchni w nowym niekonwencjonalnym 
aspekcie poznawczym. W  pracach naukowych profesor pre-
zentuje nowe rozwiązania technologiczne, służące syntezie 
nanomateriałów o uporządkowanej strukturze i zdefiniowanej 
porowatości z przeznaczeniem do adsorpcji, katalizy, fotoka-
talizy i ochrony środowiska. Jest twórcą nowych algorytmów/
równań i zależności mających zastosowanie w szeroko rozu-
mianej teorii adsorpcji.

Jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych, artyku-
łów przeglądowych i  monograficznych z  zakresu adsorpcji, 

chromatografii, chemii powierzchni, chemii materiałów nano-
porowatych; współautorem monografii Physical Adsorption on 
Heterogeneous Solids (Elsevier, Amsterdam, 1988, z R. Madey) 
oraz współedytorem: numeru specjalnego „Journal of Materials 
Science” (vol. 20, 2010 r., z D. Zhao and B.S. Hsiao) nt. Advanced 
Materials in Water Treatments, numeru specjalnego „Chemistry 
Materials” (2008, z  F. Schuth) nt. Templated Materials; tomów 
129, 141 i 156 serii Studies of Surface Science and Catalysis wy-
dawanej przez Elsevier, zawierających prace z sympozjów na 
temat nanoporowatych materiałów(z  A. Sayari); zbioru prac 
z  sympozjów dotyczących nanoporowatych materiałów wy-
danych przez World Scientific Publishers (2008, z A. Sayari).

Zdobył pięć nagród Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 
(1977-1988), został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi 
(1984). Jest laureatem nagród: Award of the Japan Society for 
the Promotion of Science (1997); Honorary member of Brazi-
lian Association of Thermal Analysis and Calorimetry (2002); 
Kent State Univ., Distinguished Scholar Award (2002); Kent 
State Univ., Advisor Excellence Award (2007); Medalu A. Wak-
smundzkiego, (2007); Kent State Univ., Arts & Science College 
Distinguished Teacher Award (2010). Posiada tytuły: honoro-
wego profesora UMCS (2005), doktora honoris causa Uniwersy-
tetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009) i doktora honoris 
causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2010).

Opracowała Natalia Jankowska
zdjęcia: Filip Furmańczak 

NAUKOWY 
AMBASADOR 
POLSKI
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Gratulujemy Panu 
wyboru na kolejną, piatą 
kadencję. Jako doświad-
czony samorządowiec 
i wieloletni włodarz gminy 
Komorniki jakie ma Pan 
plany na najbliższe 5 lat? 

Cieszę się, że po raz kolejny mieszkańcy gmi-
ny Komorniki obdarzyli mnie zaufaniem i oddali 
mandat wójta w moje ręce. Przede mną pięć lat 
intensywnej i  rzetelnej pracy dla dobra naszej 
Małej Ojczyzny. Planów jest wiele i mam nadzie-
ję, że uda się je wszystkie zrealizować. Na pewno 
w dalszym ciągu konsekwentnie będziemy reali-
zować Program Budowy Dróg Gminnych. Stale 
myślimy też o  rozwiązywaniu problemów ko-
munikacyjnych poprzez budowę nowych dróg, 
a  także budowę ścieżek rowerowych, których 
na chwilę obecną jest w  naszej gminie niewie-
le. Trwa budowa Centrum Kultury i Tradycji oraz 
nowego budynku dla Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Straży Gminnej w Komornikach. Dzięki tym 
inwestycjom całe drugie piętro budynku Ośrod-
ka Zdrowia przeznaczymy na gabinety lekar-
skie, poszerzy się więc oferta opieki medycznej 
i  zwiększy dostępność do lekarzy specjalistów 
dla mieszkańców naszej gminy. Planujemy też 
rozbudować szkołę w  Plewiskach o  pływalnię, 
z której będą korzystać dzieci z całej gminy. Ko-
lejnym ważnym zadaniem na najbliższe lata jest 
budowa nowej szkoły podstawowej w  Wirach 
wraz z  pełnowymiarową halą sportową, bo-
iskiem lekkoatletycznym i parkingami, aby nasze dzieci mogły 
uczyć się w komfortowych warunkach. 

Inwestycją, o którą Pan zabiega, a której do tej pory 
nie udało się Panu zrealizować to wiadukt w Plewiskach. 
Jak Pan ocenia obecny stan prac z tym związanych?

Mieszkańcy gminy 
Komorniki od wielu lat 
borykają się z korkami na 
przejeździe kolejowym 
w Plewiskach. Odkąd zo-
stałem wójtem prowadzę 
rozmowy z  miastem Po-
znań, powiatem poznań-

skim i okolicznymi gminami, dla których ten 
przejazd ma duże znaczenie. Niestety, do tej 
pory szły one opornie i nie kończyły się żad-
nymi konkretnymi rozwiązaniami. Jak zwy-
kle chodziło o finanse. Obecnie rozmowy te 
przekształciły się w działanie. Trwają właśnie 
prace projektowe związane z budową węzła 
transportowego Grunwaldzka wraz z  tune-
lem pod torami kolejowymi. Zadanie współ-
finansowane jest przez gminę Komorniki, 
miasto Poznań oraz powiat poznański a do-
finansowane ma być w  połowie w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Metropolii Poznań czyli ze środków unijnych.

Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z pla-
nem, jeszcze w  2022  roku przejedziemy 
bezkolizyjnie przez przejazd kolejowy na ul. 
Grunwaldzkiej w Plewiskach. 

Komorniki zostały niedawno wyróż-
nione za aktywizację sportową dzieci 
i młodzieży. Co to oznacza? 

Komorniki otrzymały drugie miejsce 
w  ogólnopolskim Rankingu Dziennika Ga-

zety Prawnej pn. „Aktywizacja sportowa dzieci i  młodzieży” 
w kategorii gmin wiejskich. Jego celem jest nagrodzenie sa-
morządów wyróżniających się dużą aktywnością w  zakresie 
wspierania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, upowszechnia-
nia sportu i rekreacji ruchowej, dofinansowania zadań związa-
nych z aktywnością ruchową społeczeństwa.

Piąta 
kadencja 
dla wójta 

Jana 
Brody

z wójtem gminy Komorniki Janem Brodą rozmawia  
Mariola Zdancewicz.
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Jako prężnie rozwijająca się gmina, dbamy rów-
nież o zaplecze sportowe. Jednym z naszych priory-
tetów jest rozwój sportu i propagowanie zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców. To właśnie z myślą 
o nich opracowaliśmy koncepcję budowy obiektów 
sportowych oraz rekreacyjnych w  każdej miejsco-
wości gminy. Mieszkańcy oraz goście odwiedzają-
cy gminę coraz aktywniej spędzają czas korzysta-
jąc z bogatego zaplecza sportowego, m.in.: kortów 
tenisowych, boisk wielofunkcyjnych, boisk Orlik, 
siłowni zewnętrznych, tras nordic walking czy ska-
teparku. Nie zapominamy też o najmłodszych dzie-
ciach, dla których budujemy coraz więcej placów 
zabaw, by miały się gdzie bawić. Stale poszerzająca 
się baza sportowa stwarza także lepsze warunki do uprawia-
nia sportu dla zawodników miejscowych klubów, a przez to 
do rozwoju sportu lokalnego.

Rok 2018  jest dla 
naszego kraju bardzo 
szczególny. W  jaki spo-
sób w  Pańskiej gminie 
świętowano 100-lecie 
odzyskania przez Pol-
skę niepodległości?

Prawie 200 osób świę-
towało 10 listopada odzy-
skanie niepodległości na 
sportowo. Otworzyliśmy 
tego dnia rowerowy Szlak 
Niepodległości, wiodący 
m.in. przez miejsca zwią-
zane historycznie z Powstaniem Wielkopolskim. Rodziny z ca-
łej gminy wzięły udział w rajdzie gwiaździstym, dojeżdżając na 
metę w Komornikach z każdej miejscowości. Przed startem ro-
werzyści oraz osoby z grupy nordic walking odśpiewali wspól-
nie Mazurka Dąbrowskiego. 

W niedzielę, 11 listopada uroczystości rozpoczęto tradycyj-
nie mszą św. w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komorni-
kach. W Ogrodzie Pamięci oddano hołd walczącym o niepodle-
głość oraz złożono kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi 
najważniejsze dla gminy wydarzenia. Wspólnie z chórem Fran-
cesco z Wir zgromadzeni goście zaśpiewali hymn i Rotę.

Ważnym punktem oficjalnych obchodów Święta Niepod-
ległości było odsłonięcie muralu, który powstał specjalnie 
z  okazji 100. rocznicy odzyskania wolności oraz wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Malowidło powstało na ścianie 
Ośrodka Zdrowia w  Komornikach i  przedstawia scenę bata-
listyczną oraz postać Ignacego Jana Paderewskiego, który 
stał się symbolem walki o  odzyskanie wolności. Wieczorem 
w Domu Kultury Koźlak w Chomęcicach tradycyjnie odbył się 

koncert z  okazji 11  li-
stopada – Komornic-
ki Nokturn.

To jednak nie ko-
niec uroczystych ob-
chodów 100. rocznicy 
odzyskania niepod-
ległości. 14 grudnia 
w  Chomęcicach na-
stąpiło uroczyste od-
słonięcie drugiego 
muralu niepodległo-
ściowego, a na koniec 
grudnia odsłonimy ta-
blicę pamięci kpt. An-

toniego Szyftera i ks. Karola Seichtera w Wirach.. 
Ponadto w gminnych szkołach przez cały rok podejmowa-

no wiele inicjatyw z udziałem uczniów i rodziców dla uczcze-
nia tej szczególnej rocznicy. 

Ostatnio głośno o Komornikach w lokalnych 
mediach i  na portalach społecznościowych za 
sprawą Michała chorego na raka. Skąd takie 
poruszenie? 

Michał mobilizuje mieszkańców naszej gminy 
do pomocy. Ten 8-letni chłopiec, uczeń 2 klasy szko-
ły podstawowej w  Komornikach cierpi z  powodu 
nowotworu złośliwego układu nerwowego. O  jego 
chorobie dowiedzieliśmy się całkiem niedawno. Ta 
informacja spadła na rodzinę i ich bliskich jak grom 
z jasnego nieba. Trudno w takiej chwili myśleć racjo-
nalnie i patrzeć optymistycznie w przyszłość. Jednak 
znaleźli się wokół nich ludzie, którzy bezinteresownie 
działają, organizują zbiórki, festyny, licytacje, działają 
na różnych polach i coraz więcej osób angażuje się 

w to pomaganie nie tylko z naszej gminy. Są liczni młodzi wo-
lontariusze, instytucje, organizacje i ludzie dobrej woli. Każdy 
pomaga jak może, oddaje różne przedmioty na licytacje, lote-
rie fantowe. Wszystko po to, aby pomóc tej rodzinie i uzbierać 
potrzebną sumę pieniędzy na leczenie Michała. Do tej pory 
zebrano ponad milion złotych, jednak będą potrzebne kolejne 
środki na immunoterapię, która w Polsce nie jest refundowana. 
Można je wpłacać na konto Fundacji Siepomaga. Jestem pełen 
podziwu dla solidarności mieszkańców w tej ważnej sprawie. 

Wizualizacja Centrum Kultury i Tradycji w Komornikach.

Wizualizacja tunelu w Plewiskach



Sos żurawinowy  
 z jabłkami
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Opłukać owoce, włożyć do garnka i zalać 4 litrami wody. 
Odstawić na całą dobę. Odlać dwie szklanki z wody, w której 
moczyły się owoce do rondla, garnek z  owocami wstawić 
na ogień i gotować 30 minut. Do rondla dodać miód, goź-
dziki, skórkę cytrynową, cynamon i gotować do uzyskania 
konsystencji syropu. Usunąć skórkę z cytryny, dodać syrop 
do ugotowanych owoców i wymieszać. Jeśli kompot jest za 
słodki można dodać sok z cytryny.

Rozgrzać lekko patel-
nię rozpuścić cukier puder. 
Kiedy zacznie brązowieć 
rozprowadzić go drewnia-
ną łyżką i dodać owoce. Do-
dać żurawinę i  obrane i  po-
krojone w  ćwiartki jabłka. 
Wlać tokaj i  dołożyć prze-
łamaną na pół laskę cyna-
monu. Gotować na małym 
ogniu, aż owoce się roz-
padną, a konsystencja sosu 
zacznie przypominać dżem. 
 
Sos jest wspaniały do pie-
czonej kaczki.

Kompot z suszu
Czas 40 min. 
Trudność 1/5
Porcja dla 4 osób

Czas 20 min. 
Trudność 1/4
Porcja dla 4 osób

suszone jabłka 150 g
suszone morele 100 g
suszone gruszki 100 g
suszone sliwki 100 g
suszone figi 100 g 
miód 5 łyżek
goździki 3
cynamon 1 laska
skórka i sok z cytryny 

świeża żurawina 250 g
jabłko Szara Reneta 2 duże
cynamon 1 laska 
tokaj 1 kieliszek
cukier puder 150 g



Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław 
Ojczyznę miłą... dom nasz i majętność 
całą i wszystkie wioski z miastami 
a słowo ciałem się stało i mieszkało 
między nami.

Dobrych Świąt życzy redakcja 
„Merkuriusza Polska”




