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Marek Zaradniak

BASIA TRZETRZELEWSKA 
BUTTERFLIES

Na kolejną 
płytę Basi Trze-
trzelewskiej „But-
terflies” jej fani 
musieli  czekać 
aż dziewięć lat. 
Aż, ale przecież 
nikt nie zmusza 
artystki, która ma 
u g r u n t o w a n ą 
pozycję na rynku 
muzycznym, do 
n a g r y w a n i a 
i  wydawania płyt 
co roku. A  Basia 
Tr zetr ze lewsk a 
pozycję ma od lat. 
Jest jedną z  nie-
wielu polskich 
wokalistek, o  któ-

rych mówi  świat. Uważa się, że to zarazem najbardziej jazzowa płyta 
w 34-letniej karierze Trzetrzelewskiej. Co ciekawe, do nagrań zaprosiła 
Big Band  Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Nazwiska tych muzyków  jeszcze niewiele mówią, ale zaproszenie 
ich do współpracy przez artystkę tej miary, co Basia Trzetrzelewska, sta-
nowi dla nich swego rodzaju nobilitację i nazwiska te warto zapamię-
tać.  Krążek, którego współproducentem jest Danny White, zawiera jede-
naście kompozycji. Jest wśród nich jeden z najbardziej energetycznych 
utworów w karierze Trzetrzelewskiej – „Be.Pop”.  

Natomiast promujący ten album singiel „Matteo” to rytmiczna 
samba, a tytułowy „Butterflies” to utwór niezwykle melodyjny, przebo-
jowy. Z kręgu muzyki lekkiej, łatwej i przyjemniej, ale ambitnej. Posłu-
chać utworów z tego krążka na pewno warto.

  

WILKI  
26/26

Z w y k l e 
świętuje s ię 
dziesiątą, dwu-
d z i e s t ą  c z y 
d w u d z i e s t ą 
piątą rocznicę 
założenia jakiejś 
grupy. Robert 
Gawlinski i Wilki 
p o s t a n o w i l i 
inaczej. Wydali 
album z  oka-
zji 26. rocznicy 
swej  działal-
ności. Zawiera 
on 26 utwo-
rów – wszystkie te, które, zdaniem Gawlińskiego, były ważne w karierze 
zespołu. Znajdziemy więc takie pamiętne szlagiery jak „Son of the Blue 
Sky”,   „Eli Lama Sabachtani”, „Baśka” czy „Przez dziewczyny”. Jak na raso-
wych artystów przystało, muzycy zdecydowali się także na dołożenie jed-
nej nowej kompozycji. To „Na krawędzi życia”, która może także stać się 
przebojem. Muzykę do wszystkich utworów skomponował Robert Gaw-
liński. Jest w tym zestawie także polski standard – jedna z najsłynniej-
szych piosenek Czesława Niemena „Sen o Warszawie”, którą swego czasu 
Wilki włączyły do swego repertuaru.  Wystarczy włączyć odtwarzacz 
i powspominać. Bo Wilków słucha już dzisiaj przecież kolejne pokolenie. 
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STANISŁAWA CELIŃSKA 
MALINOWA

Sukces płyty „Atra-
mentowa” sprawił, że Sta-
nisława Celińska zdecy-
dowała się na nagranie 
płyty „Malinowa”. Przynosi 
ona porcję kolejnych 14 
piosenek, do których tek-
sty w większości napisała 
sama artystka, a  muzykę 
skomponował poznański 
muzyk Maciej Muraszko. 
Tak jak w przypadku „Atra-
mentowej”, otrzymaliśmy 
serię utworów pełnych cie-
pła i poetyki, a do tego inte-
resująco zaaranżowanych. Tak jak w przypadku „Atramentowej”, w nagra-
niach oprócz Macieja Muraszki udział wzięło wielu muzyków związanych 
z Poznaniem i z Wielkopolską, ale także chór Zaczarowana Melodia ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, pod dyrekcją Ewy Kuśnierek, który 
słyszymy w piosence „Dzielić się miłością”. W utworze „Ja – tu, ty – tam” 
gościnnie pojawił się Piotr Fronczewski. Zaiste niezwykły to zestaw. A czy 
ten krążek powtórzy sukces „Atramentowej”? Przekonamy się. 

APOSTOLIS ANTHIMOS  
PARALLEL WORLDS

Apostolis Anthimos kojarzy się nam przede wszystkim jako gitarzysta 
– i to od lat związany z grupą SBB. Od lat jednak konsekwentnie buduje on 
własny wizerunek, którego znaczącym elementem staje się jego gra na 
perkusji, o której mówi, że jest jego drugą miłością. Właśnie ukazała się 
jego płyta „Parallel Worlds”. To krążek jazzowy, do nagania którego muzyk 
grający tutaj na gitarze i przede wszystkim na perkusji zaprosił saksofoni-
stę Olafa Węgra, grającego na instrumentach klawiszowych Piotra Matu-
sika i basistę Roberta Szewczugę . Gościnnie pojawili się też wokaliści: Syl-
wia Klara Zasępa,  której wokalizę słyszymy w utworze „Goris”, oraz Janusz 
Hryniewicz śpiewający scatem w „In the Big City”. Słuchając tego krążka, 
łatwo można odnieść wrażenie, że to płyta artysty, który przede wszyst-
kim jest perkusistą.  Gitary słyszymy tutaj bowiem niewiele, a jeśli już, to 
wskazuje na rockowe korzenie Apostolisa. Do tego Apostolis pozostawił 
wiele miejsca na improwizacje dla swoich kolegów. Warto więc wsłuchać 
się w solówki saksofonowe Olafa Węgra, melodyjne improwizacje Piotra 
Matusika czy we frazy grane na basie przez Roberta Szewczugę. Warto 
sięgnąć po ten niezwykły album. 
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Bartex jest jednym z największych polskich importerów, producentów 
i dystrybutorów win, alkoholi i innych wyrobów z tej branży, od lat 

rozpoznawalnym dzięki markom: Istra, wódka Kłosówka z kłosem, 
Edelkirsch, Vodka.pl, Brandy Budafok, Kadarka z różą. 

Na świecie postrzegany jest jako rzetelny partner, posiadający wszystkie 
certyfikaty BRC i IFS, prezentujący stabilną jakość i pewność we wzajemnych 
relacjach biznesowych. Kooperuje z największymi producentami na świecie.

Kontakt: bartex@bartex.com.pl    |   Centrala: tel. 61 44 26 100
Sklep Firmowy BACCHUS: bacchus@bartex.com.pl   |   tel. 61 44 26 109

Sklep zabezpiecza też zaopatrzenie na imprezy okolicznościowe, 
rodzinne itp. na korzystnych warunkach cenowych. 



Minęły czasy samotnych, szalonych 
wynalazców, nierozumianych, choć podzi-
wianych, których dzieła, gdy powstawały, 
wydawały się kompletnie bezużyteczne. 
Mijały lata, nim zyskały  uznanie i zastoso-
wanie. Wydaje  się, że wszystko, czego ludz-
kość potrzebuje, zostało już wynalezione 
i nadszedł czas udoskonalania, modyfiko-
wania, poprawiania przedmiotów, które 
nas otaczają i w codziennym życiu wydają 
się nieodzowne. 

Kiedy jedziemy autobusem, nie zasta-
nawiamy się nad tym, jak bardzo różni się 
on od tego pojazdu, którym podróżowali-
śmy pierwszy raz w życiu. Wiadomo, mają 
być niskopodłogowe, komfortowe, klima-
tyzowane, ciche  i bezpieczne. Jak pamię-
tamy, zawsze takie były, i nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że nawet w trakcie eksplo-
atacji ciągle są udoskonalane, modyfiko-
wane. To jest zadanie dla współczesnych 
innowatorów, badaczy, twórców rozwiązań 
technicznych. W  laboratoriach Wydziału 
Maszyn Roboczych i Transportu Politech-
niki Poznańskiej powstały rozwiązania 
dotyczące konstrukcji nośnych i optyma-
lizacji zespołów napędowych autobu-
sów Solaris Urbino i Vacanza. Na uwagę 
zasługuje wersja hybrydowa autobusu 
Urbino, bowiem prawdopodobnie one 
w przyszłości staną się najpopularniejsze 
w komunikacji miejskiej. Ale komunikacja 
masowa to również tramwaje. W ramach 
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Andrzej Wilowski

Politechnika Poznań-
ska obchodzi 100-lecie 
swojej działalności. Od 
początku swojego istnie-
nia kojarzy się z  nowo-
czesnością i   młodo-
ścią. Jest jedną z  trzech 
uczelni technicznych 
najchętniej wybieranych 
przez przyszłych studen-
tów. Wpływ na to mają 
osiągnięcia pracowni-
ków i studentów uczelni. 
W laboratoriach politech-
niki powstają rozwiąza-
nia mające znaczenie nie 
tylko dla karier uczonych, 
ale zmieniające nasze 
codzienne życie. 
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dofinansowania z Narodowego Centrum 
Badań i  Rozwoju Politechnika Poznań-
ska wraz z  firmą  Modertrans Poznań sp. 
z o.o. przeprowadziła szereg badań, któ-
rych efektem jest nowoczesny tramwaj 
Moderus Gamma. Jest to model całkowi-
cie niskopodłogowy, wyposażony w szereg 
innowacyjnych rozwiązań. 

Wiek XIX był epoką węgla i pary, ubie-
głe stulecie – elektryczności i  przemy-
słu, a obecne nazywane jest erą internetu. 
Prawdopodobnie są czytelnicy, którzy 
pamiętają czasy, kiedy była jedna sprawna 
budka telefoniczna w dzielnicy. Dziś nie 
możemy sobie wyobrazić świata bez tele-
fonów komórkowych, sprawnej teleko-
munikacji. Wydajność i  niezawodność 
systemów telekomunikacyjnych zawdzię-
czamy ciągłym pracom nad ich udoskona-
laniem. Czego przykładem jest współpraca 
grupy pracowników Politechniki Poznań-
skiej z krajowymi operatorami telekomu-
nikacyjnymi w zakresie synchronizacji sieci 
telekomunikacyjnych i opracowania urzą-
dzeń wspomagających warstwę synchro-
nizacji w  sieciach telekomunikacyjnych. 
Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Teleko-
munikacji  we współpracy z amerykańską 
firmą Mentor Graphics Corporation, Wilson- 

ville, OR (USA) opracowali nową techno-
logię EDT (Embedded Deterministic Test) 
i wykorzystujący ją produkt TestKompress. 

Nowe rezultaty badań w  zakresie pól 
komutacyjnych i teorii ruchu zaproponował 

zespół prof. Wojciecha Kabacińskiego, który 
zajmował się m.in. badaniami pól komuta-
cyjnych w routerach dużej pojemności oraz 
w  optycznych przełącznicach cyfrowych. 
Zespół dr. hab. inż. Macieja Stasiaka prowa-
dził badania dotyczące inżynierii ruchu w sie-
ciach szerokopasmowych z integracją usług. 

Związki informatyki ze służbą zdro-
wia wydają się odległe, ale jej skutecz-

ność właśnie od komputerów zależy. Pod 
kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego 
Brzezińskiego został stworzony system 
informatyczny przeznaczony  dla służby 
zdrowia pod nazwą Eskulap. Składa się 

on z  kilkudziesięciu modułów prze-
znaczonych dla  użytkowników pełnią-
cych różne role w organizacji jednostki 
medycznej, m.in.: lekarzy, pielęgniarek, 
rejestratorek, farmaceutów, laborantów, 
techników  itp. W 2000 roku Bank Świa-
towy rozstrzygnął przetarg na zakup sy-
stemów informatycznych dla ponad 200 
szpitali w Polsce. 

Zachęcani reklamą oczekujemy wyso-
kiej jakości kupowanych produktów spo-
żywczych, zwłaszcza świeżych owoców 
i warzyw. Zależy to w coraz większym stop-
niu od technologii stosowanych w trans-
porcie i przechowywaniu. 

Politechnika Poznańska zaangażo-
wała się w  stworzenie kompleksowego 
systemu diagnostycznego nadwozi pojaz-
dów chłodniczych do transportu żywności, 
umożliwiającego ocenę pojazdów nowych 
(badania certyfikacyjne ATP) oraz eksplo-
atowanych (w tym projektowanie zakresu 
napraw). Podczas prac badawczych wypra-
cowany został sposób symulacji rozkładu 
temperatury w chłodzonym ładunku żyw-
nościowym w różnych sytuacjach transpor-
towych, a także system komputerowego 
wspomagającego projektowanie chłod-
niczych przechowalni żywności (głównie 
owoców i warzyw). 

W  świecie nauk empirycznych, tech-
nicznych nie dojrzymy wielu spektakular-
nych wynalazków, eksperymentów. Niepo-
strzeżenie zmienia się otaczający nas świat 
i poprawia komfort życia dzięki patentom, 
wdrożeniom nowych technologii i  eks-
pertyzom, tworzonym przez duże zespoły 
badawcze Politechniki Poznańskiej.

Więcej na temat historii i osiągnięć Politechniki Poznańskiej znajdziemy na stronie 
http://put.poznan.pl/Historia.html

fot. wikipedia
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Rozmawialiśmy całkiem niedawno 
o  wielu  inicjatywach Wydziału Biolo-
gii, a  tu ponowne spotkanie i  kolejne 
nowe osiągnięcia.

Przemysław Wojtaszek: Zgadza się, 
ten rok – zarówno akademicki, jak i kalen-
darzowy – jest dla nas bardzo ważny. Nie-
które działania podsumowujemy, ale 
przede wszystkim uruchamiamy nowe, 
z którymi wiążemy duże nadzieje, zwłasz-
cza dlatego, że dotyczą studentów i dok-
torantów, a  więc wybiegają znacząco 
w przyszłość.
28 uczelni i  instytutów naukowych 
z  całej Polski otrzymało dofinanso-
wanie z  Narodowego Centrum Badań 
i  Rozwoju na rozwój Interdyscyplinar-
nych Programów Studiów Doktoranc-
kich. Wydział Biologii otrzymał najwięk-
szy grant o wartości prawie 10 mln zł na 

„Paszport do przyszłości”.
P. W.: Jesteśmy z takiego wyniku bar-

dzo dumni. Do rozdysponowania w kon-
kursie było ok. 65 mln zł, a to oznacza, że 
nasz Wydział „zgarnął” 15% tej kwoty. To 
wielki sukces, ale nie pierwszy i, mam 
nadzieję, nie ostatni. Rozstrzygnięcie kon-
kursu jest także bardzo korzystne dla UAM, 
bo na nowe programy studiów doktoranc-
kich uczelnia uzyskała łącznie 17 mln zł, 
czyli prawie 30% całej puli. 
Na co w praktyce przyda się dofinanso-
wanie? 

P. W.: Przeznaczymy je na unowocze-
śnienie programu obecnych studiów dok-
toranckich. Te środki komplementarnie 
dokładają się do grantu uzyskanego we 
wcześniejszym konkursie, przeznaczonego 
na studia anglojęzyczne dla doktorantów 
zagranicznych, których na Wydziale mamy 
coraz więcej. Trudno od nich wymagać, 
żeby kształcili się w naszym języku. 

Agnieszka Ludwików: Nowy projekt 
jest odpowiedzią na potrzeby doktoran-
tów studiujących na Wydziale Biologii UAM. 
Zanim przystąpiliśmy do pisania projektu, 

zapytaliśmy ich, czy widzą potrzebę wzbo-
gacenia obecnej oferty dydaktycznej. 
Wypowiedzieli się jednoznacznie – ocze-
kują dodatkowych zajęć rozwijających 
umiejętności miękkie, zajęć umożliwia-
jących praktyczną naukę nowoczesnych 
technik badawczych i zarządzania projek-
tami, wsparcia mobilności (staże, wyjazdy 
konferencyjne) oraz dodatkowej oferty 
stypendialnej. Dlatego celem projektu jest 
zwiększenie jakości i efektywności kształ-
cenia na studiach III stopnia na Wydziale 
Biologii  poprzez wdrożenie wysokiej 
jakości zmodernizowanego interdyscy-
plinarnego programu studiów o zasięgu 
międzynarodowym. W  ramach projektu 
przewidzieliśmy realizację zajęć wspie-
rających innowacyjność badań, chcemy 
wdrożyć trening FRIS (Fakty-Relacje-Idee-

-Struktury) jako narzędzie w rozwoju indy-
widualnym i w zespole badawczym. Zosta-
nie też uruchomiona pula nowych zajęć 
związanych z  przedsiębiorczością, doty-
czących m.in. komercjalizacji nauki, two-
rzenia spółek spin-off/start-up, a  także 
zarządzania projektami naukowymi, gdzie 
coraz częściej kluczowym elementem 
staje się zarządzanie własnością intelektu-
alną. Inne istotne działania w projekcie to 
wizyty profesorów zagranicznych, którzy 
mają za zadanie zapoznać doktorantów 
z  najważniejszymi przełomowymi bada-
niami i technologiami w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych reprezentowa-
nych na Wydziale. Znacząca część nowej 
oferty dydaktycznej będzie realizowana 
w  języku angielskim. W  projekcie prze-
widziano również miesięczne i  dwumie-
sięczne staże zagraniczne w  celu nawią-
zania współpracy naukowej lub realizację 
fragmentu badań w ramach projektu dok-
torskiego. Mam wrażenie, że coraz trudniej 
zachęcić ludzi do długiego wyjazdu zagra-
nicznego, dlatego oferta krótkich staży jest 
zaletą tego projektu. W kontekście ścieżki 
rozwoju naukowego doktorantów obecne 

uregulowania prawne stymulują do nawią-
zywania współpracy międzynarodowej.

P. W.: Dla nich największym zyskiem 
będą obserwacje i doświadczenia z innych 
ośrodków, dostrzeżenie, że dane zadanie 
można wykonać niekoniecznie w sposób 
przyjęty u nas, a proces również zorgani-
zować odmiennie. Brak doświadczeń zagra-
nicznych ogranicza wiedzę i umiejętności 
doktorantów jedynie do tych, które przy-
swoją sobie na Wydziale, ucząc się od star-
szych kolegów. Każdy wyjazd wzbogaca 
sposób myślenia, postrzegania czy działa-
nia. Wzbogaca też Wydział, bo tym sposo-
bem staje się on niepowtarzalną mieszanką 
przywiezionych z zewnątrz doświadczeń.

A. L.. Zasadniczo można zauważyć 
pewne istotne różnice w organizacji badań 
pomiędzy polskimi i zagranicznymi insty-
tucjami. Wiedza zdobyta przez doktoranta 
podczas stażu staje się wartością dodaną. 
Doktoranci są w stanie dostosować pewne 
elementy infrastruktury w zupełnie nowa-
torski sposób, co przynosi wymierne korzy-
ści Wydziałowi.

Obecnie realizujemy dwa projekty 
POWER wspierające studia doktoranckie. 
Powstały dzięki nim program mobilno-
ści doktorantów był działaniem prioryte-
towym i umożliwia dofinansowanie staży 
wszystkim obecnie studiującym doktoran-
tom. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, 
że doktoranci mają obecnie zdecydowanie 
większy komfort studiowania, ponieważ 
oferujemy im mnóstwo narzędzi do samo-
realizacji i do odkrywania swojego poten-
cjału, tylko muszą chcieć z nich korzystać. 
Od nowego roku akademickiego uru-
chamiacie Państwo na Wydziale nowy 
kierunek studiów dotyczący człowieka. 
Skąd takie ukierunkowanie Wydziału 
obejmującego bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień z zakresu nauki o życiu?

Bogdan Jackowiak: Studia poświę-
cone biologii człowieka prowadzimy na 
Wydziale od bardzo dawna na poziomie 

Człowiek…  
od początku do końca 

Z dziekanem Wydziału Biologii UAM prof. dr. hab. Przemysławem Wojtaszkiem,  
kierownikiem studiów doktoranckich prof. UAM dr hab. Agnieszką Ludwików  
oraz z inicjatorem nowego kierunku studiów prof. dr. hab. Bogdanem Jackowiakiem  
rozmawia Mariola Zdancewicz 
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specjalności, natomiast w roku akademic-
kim 2018/2019 rozpoczniemy kształcenie 
na odrębnym kierunku biologia i zdrowie 
człowieka. W  ramach studiów dwustop-
niowych chcemy wykształcić absolwen-
tów bardzo dobrze znających biologię 
człowieka, a  jednocześnie zdolnych do 
wspierania go w  utrzymywaniu i  pielę-
gnowaniu zdrowia na wszystkich etapach 
rozwoju osobniczego – począwszy od 
małego dziecka, a nawet fazy prenatalnej, 
do wieku senioralnego. Powołanie tego 
kierunku to nasza odpowiedź nie tylko na 
zainteresowanie uczniów tą problematyką, 
obserwowane od dawna, ale może przede 
wszystkim reakcja na rosnące zapotrzebo-
wanie społeczne. W Polsce, podobnie jak 
wcześniej w całej Europie i w innych kra-
jach wysokorozwiniętych, pojawia się pro-
ces nazywany starzeniem społeczeństwa, 
to znaczy relatywnego wzrostu udziału 
osób w wieku 60-80 lat w populacji. Z pro-
gnoz demograficznych wynika, że trend 
ten będzie się pogłębiał w  następnych 
latach, dlatego coraz bardziej potrzebni są 
i będę specjaliści, którzy znają doskonale 
biologię człowieka oraz potrafią badać, 
analizować i  przewidywać jego rozwój. 
Specjaliści dysponujący takimi umiejęt-
nościami będą przygotowani do udziela-
nia profesjonalnych porad w zakresie sze-
roko rozumianego zdrowego stylu życia. 
W  kontekście takich zjawisk jak choćby 
znacząca nadwaga dzieci i  młodzieży – 
obserwujemy przecież coraz więcej kil-
kunastolatków ważących 80 i więcej kilo-
gramów – warto zadać sobie pytanie, czy 
ktoś kontroluje to systemowo, czy rodzice 
mogą liczyć na profesjonalne porady, czy 
zdają sobie sprawę z konsekwencji otyło-
ści pojawiającej się już w tak wczesnym 
etapie rozwoju.

P. W.: A jeszcze nie tak dawno kontrola 
rozwoju dzieci była normą.

B. J.:  Tak. Właśnie tu zaczęło się nasze 
myślenie o  kierunku studiów biologia 
i zdrowie człowieka. Przecież nasz Wydział 
ma ogromne tradycje w tego typu bada-
niach, sięgające lat 70 i  80 ubiegłego 
wieku. Prowadzono wtedy szeroko zakro-
jone badania dzieci z Poznania i Wielkopol-
ski, dotyczące m.in. porównania populacji 
wiejskiej z miejską. W międzyczasie uno-
wocześniono metody i narzędzia badaw-
cze i jesteśmy gotowi nie tylko, by ponow-
nie prowadzić systematyczne badania nad 
rozwojem dzieci w tym bardzo newralgicz-
nym okresie ich życia, ale by kształcić wyso-
kokwalifikowanych specjalistów. Z drugiej 
strony są grupy społeczne w okresie senio-
ralnym, między 60. a 70. rokiem życia, które 
jeszcze mogą być bardzo aktywne, mogą 
wiele dla społeczeństwa zrobić pod warun-
kiem, że będą w dobrym stanie zdrowia. 
Kształcenie w zakresie poradnictwa świad-
czonego tej grupie wiekowej to kolejne 
olbrzymie zadanie, które będzie realizo-
wane na nowym kierunku studiów. 

Kim będzie absolwent wykształcony na 
tym kierunku? 

B. J.: Oprócz umiejętności oceny roz-
woju biologicznego człowieka, doradza-
nia w zakresie zdrowego stylu życia będzie 
także dysponował szerokim wachlarzem 
niemedycznych umiejętności terapeu-
tycznych. Około 30% zajęć ma charakter 
praktyczny, począwszy od tych, które są 
elementem aktywnego stylu życia, jak nor-
dic-walking, poprzez aquaterapię, terapię 
tańcem i ruchem, arteterapie, aż do działań 
opiekuńczych. Może się wydawać, że zmie-
rzamy w stronę obszaru, który jest zarezer-
wowany dla nauk medycznych. Tymcza-
sem tak nie jest, dokładnie definiujemy 
granice kompetencji naszych przyszłych 
wychowanków. Absolwenci wydziałów 
lekarskich zajmują się przede wszystkim 
człowiekiem chorym, ich głównym zada-
niem jest leczenie, natomiast podstawo-
wym zadaniem absolwentów nowego 
kierunku będzie udział w profilaktyce, we 
wspomaganiu zdrowia na etapie rekonwa-
lescencji czy eliminowania przyczyn pro-
wadzących do choroby.
Czy to działanie można określić 
jako holistyczne?

B. J.: Właśnie takie podejście do zdro-
wia cechuje ten kierunek. Postaramy się 
przez trzy lata studiów I stopnia i dwa lata 
studiów II stopnia zaznajomić studentów 
z szeroką gamą metod badawczych i ana-
litycznych oraz terapii niemedycznych, 
które będą mogli potem wykorzystać 
w pracy zawodowej. Obserwując to, co od 
lat dzieje się w krajach Europy Zachodniej, 
gdzie znacznie więcej niż u nas środków 
budżetowych przeznacza się na działania 
w sferze promocji zdrowia i profilaktyki, 
jesteśmy przekonani, że nasi absolwenci 
znajdą zatrudnienie w tym zakresie. Uwa-
żamy, że znajdą miejsce na rynku pracy, 
i to nie tylko w instytucjach zajmujących 
się zdrowiem człowieka, ale także w sfe-
rze usług indywidualnych w ramach tzw. 
samozatrudnienia. Chcemy ich jak najle-
piej przygotować do prowadzenia tego 
typu działalności. 
Przy tym, co Pan mówi, Panie Profeso-
rze, od razu przychodzą na myśl insty-
tuty zdrowia. 

B. J.: Jest już sporo tego typu jedno-
stek, także prywatnych, prowadzonych 
przez osoby z  bardzo zróżnicowanym 
wykształceniem. My chcemy „wpuścić na 
rynek”, kolokwialnie mówiąc, absolwentów 
z przygotowaniem uniwersyteckim. Opra-
cowując te studia, prowadziliśmy wszech-
stronne analizy, m.in. w celu rozpoznania 
zapotrzebowania poprzez badania ankie-
towe, w  których pytaliśmy o  zaintereso-
wanie absolwentami o takich kompeten-
cjach w różnych instytucjach. Po drugie, 
przeprowadzaliśmy badanie wśród matu-
rzystów na temat ich zainteresowania 
tym kierunkiem studiów i związania z nim 
swojej zawodowej przyszłości. W obydwu 

przypadkach odpowiedzi były pozytywne. 
Wiemy, że kierunki medyczne są oble-
gane, i nie zamierzamy z nimi konkurować, 
wydaje się jednak, iż trafiamy w podobny 
obszar zainteresowań kandydatów na stu-
dia. Duży odsetek uczniów jest zaintere-
sowany ratowaniem zdrowia czy w ogóle 
zdrowiem, natomiast niekoniecznie marzy 
o tym, by być lekarzem.   
Czy przy prowadzeniu badań w  zakła-
dach pracy wzięli Państwo pod uwagę, 
że zatrudnieniem osób o  takich kwali-
fikacjach byłyby zainteresowane firmy, 
w  których pracują np. tysiące pracow-
ników? 

B. J.: Do tego typu zakładów trzeba się 
na nowo przebić. Myślę, że zapotrzebowa-
nie społeczne nie jest do końca uświado-
mione. Ergonomia, jeden z nurtów tego 
kierunku, jest niezwykle istotnym obsza-
rem nauki i działalności. Absolwenci wypo-
sażeni w tę wiedzę, czyli potrafiący ocenić 
środowisko pracy z perspektywy zdrowia 
albo zagrożenia dla człowieka, są i będą 
potrzebni jako świadczący usługi dla 
takich zakładów. Ostatnio nawiązaliśmy 
kontakty z  firmą Solaris, która wykazała 
tym duże zainteresowanie. Z pewnością 
skierujemy naszą ofertę także do takich 
firm jak Volkswagen. 
To może mieć przyszłość.
Kiedyś w  szkołach zatrudniano pielę-
gniarki, żeby sprawdzały i  zajmowały 
się higieną oraz zdrowiem uczniów. 

B. J.: To znamy ze słyszenia, ale jest 
też inna grupa ludzi wymagających opieki. 
Wiele osób mających w  rodzinie senio-
rów nie może zapewnić im całodobowego 
wsparcia albo przynajmniej dwu-, trzygo-
dzinnej opieki ze względu na obowiązki 
zawodowe. Istnieje pilna potrzeba stwo-
rzenia sieci mobilnych punktów pomocy 
opiekuńczej, prowadzonych przez dobrze 
wykształconych i życzliwie nastawionych 
do osób starszych fachowców. Mamy 
nadzieję, że już za trzy lata będą ją two-
rzyć absolwenci Wydziału Biologii. W Pol-
sce ciągle nie nadążamy za tym proble-
mem, nadal daleko nam do takich państw 
jak Niemcy czy Szwajcaria, gdzie osoby 
w  wieku 70-80 lat szeroko korzystają 
z  pomocy i  wsparcia bardzo dobrze do 
tego przygotowanych opiekunów.
Wielu starszych ludzi wychodzi z  domu 
tylko po zakupy, bo nie czują się pewnie…

B. J.: Takie nakładanie sobie barier 
zaczyna się już w wieku 60-65 lat, często 
zaraz po przejściu na emeryturę. Tutaj nie-
zbędne są różne formy i programy aktywi-
zacji oparte na bardzo dobrej znajomości 
biologii i psychologii człowieka. Dlatego 
w programie kształcenia na nowym  kie-
runku studiów poświęcamy im bardzo 
dużo uwagi. 
To interesujący i  społecznie ważny kie-
runek studiów. Do tego tematu pewnie 
powrócimy za trzy lata, kiedy to poja-
wią się pierwsi absolwenci.

7



5 marca w Sali Ziemi (na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich) już 
po raz dwunasty odbyła się Gala Finałowa 
ART of PACKAGING 2018, podczas której 
wręczono nagrody tegorocznym zwycięz-
com konkursu niezmiennie nakierowa-
nego na promowanie polskich opakowań 
na rynku rodzimym, jak i  zagranicznym. 
Jury otrzymało niełatwe zadanie, ponieważ 
musiało wyłonić mistrzowskie opakowa-
nia spośród ogromnej liczby zgłoszonych 
projektów – autorstwa profesjonalistów, 
ale też  młodych artystów, studentów 
i absolwentów uczelni wyższych, którym 
tym razem nie postawiono żadnych ogra-
niczeń, ponieważ tego roku w konkursie 
królowało hasło „NO LIMITS”. Wydarzenie 

– wzbogacone o  występ Judith Lefeber 
i Piotra Żukowskiego, a także o obecność 
malarki Magdaleny Suszek-Bąk – tradycyj-
nie stało się okazją do spotkania przedsta-
wicieli branży opakowaniowej. 

Zwycięzcą ART of PACKAGING 2018 
Professional zostało opakowanie  MAZU-
RAQUA mobican, zaprojektowane przez 44 
DESIGN – Maciej Nadolski, a zwycięzcą ART 
of PACKAGING Debiuty – Garść Zdrowia 
autorstwa Agnieszki Pluszczewicz z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Nagroda Golden Pixel trafiła do 
Krei – twórcy opakowania Pisanki Zło-
tem Malowane – koszulki termokurcz-
liwe na jajka, Wyróżnienie Przewodniczą-
cej Jury w kategorii Debiuty do Adrianny 
Jeleń (Uniwersytet Artystyczny w  Pozna-
niu) za EVO Cosmetics Stand, natomiast 
w kategorii Professional do TFP – Mirosław 

Orzechowski, Sławomir Bąbalicki, za Pre-
mium Rum Expose, a  także do Eurobox 
Polska za TO-MIŚ. Wyróżnienie Art of Busi-
ness Packaging Debiuty wręczono Monice 
Orlikowskiej (Akademia Sztuk Pięknych 
w Łodzi) – autorce Opakowania Biznes – 
Opakowania Upominkowego, a  wyróż-
nienie Second Life Packaging Profes-
sional – Werner Kenkel (Dawid Thiel) za 

Dolce Lanterna. Ponadto wśród debiutan-
tów w kategorii Opakowanie biznes zabły-
snęła Regina Przybyło (Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Tarnowie) za teczkę 

Bobst na alkohol; w  kategorii Opakowa-
nie urody –  Zuzanna Cichońska (Uniwer-
sytet Artystyczny w  Poznaniu) za Soap 
Store – serię opakowań kosmetyków dla 
mydlarni; w  kategorii Opakowanie sma-
kowite – ponownie Agnieszka Pluszcze-
wicz za Garść Zdrowia; w  kategorii Opa-
kowanie pragnienia – Marcin M. Kumorek 
(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) za 

C8H10N4O2; w kategorii Opakowanie ety-
kieta – Patrycja Łazarczyk (Wyższa Szkoła 
Techniczna w  Katowicach) za etykietę 
piwa Raciborskie; w kategorii Opakowanie 

ART OF PACKAGING po raz dwunasty

ART OF PACKAGING  
– NO LIMITS

ART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunastyART OF PACKAGING po raz dwunasty
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Luxury&Nature – Mikołaj Chrostowski (Aka-
demia Sztuk Pięknych w  Łodzi) za Kra-
ftwear, a w kategorii Opakowanie zdrowie 

– Tatsiana Bulyha za 70+. Wygraną w Opa-
kowaniu na miarę zapewniła sobie Daria 
Ensminger opakowaniem Esencja-NA (Uni-
wersytet Artystyczny w Poznaniu), w Opa-
kowaniu Free Style – Edyta Czeladka za pro-
jekt przestrzennych, wielkoformatowych 
kolorowanek dla dzieci; w  Opakowaniu 
POS –ponownie Adrianna Jeleń. Wyróżnie-
nie firmy Rosenthal, jak i wyróżnienie firmy 
Aquila trafiło do Anny Gwardyś-Skuzy za 
Z’WIESZAK. 

Wśród profesjonalistów w  kategorii 
Opakowanie etykieta doceniono serię per-
sonalizowanych etykiet na wina – Specially 
for you autorstwa  ANIFLEKSU; w kategorii 
Opakowanie urody – SVOJE Rzemieślnicze 
Naturalne Mydło Lniane autorstwa Alek-
sandry Krasnodębskiej; w kategorii Opa-
kowanie smaku – Kopernik Seria autorstwa 
Karola Mętlewicza – AKOMEX (koncepcja 
i projekt graficzny: Lookin’ Good); w kate-
gorii Opakowanie flekso – CRAFT DISTIL-
LERY 200, 500 i 700 ml autorstwa COLOR 
PRESS. Opakowaniem Premium zostało MK 
Cafe Red Geisha (Łukasz Górecki – Ham-
mer Poznań), Opakowaniem Free Style 

– Rocket Christmas Tree (Smurfit Kappa 
Polska), Opakowaniem pragnienia – MAZU-
RAQUA mobican (44 DESIGN), Opakowa-
niem z szuflady – Kiełki i Shiitake (Smurfit 
Kappa Polska – Aleksandra Paluch), Opa-
kowaniem POS – Expozytor Daniels (DAGO 
Display), Opakowaniem marka własna – 
projekt opakowania na żyłkę wędkarską 
(Zoom Design) oraz linia środków czysto-
ści do zmywarek Piotr i Paweł Plus (Green 

Cat Dominik Dulik). Wyróżnienie za Opako-
wanie tekturowa kreacja trafiło do PAKCER 
(Kazimierz Grabiński) za Karton-automat 
EKO na filiżankę ze spodkiem. Firma Aquila 
przyznała wyróżnieniu opakowaniu Kiełki 
i Shiitake (projektant: Smurfit Kappa Polska 

– Aleksandra Paluch).
Wszystkim nagrodzonym serdecz-

nie gratulujemy.
red.

Biblioteka Merkuriusza

Elżbieta Jodko-Kula
Maria Piłsudska. 
Zapomniana żona

Pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych dziewiętnastego wieku Maria 
z Koplewskich poznała dwóch niepo-
spolitych mężczyzn. Byli to Roman 
Dmowski i  Józef Piłsudski. Poróżniła 
ich rywalizacja o względy "Pięknej Pani". 
Wciąż jeszcze formalnie zamężna Maria 
wybrała Józefa. Przeżyła wiele szczęśli-
wych i podniosłych chwil, ale też wiele 
rozczarowań, w  tym to największe – 
mężem, który opuszczając Kraków, 
opuścił też i Marię.

Iain Reid 
Może pora z tym skończyć

Iain Reid bada głębię ludzkiej duszy, 
zadaje pytania o świadomość, wolną wolę, 
wartość związków emocjonalnych, strach 
i niedostatki samotności. Ta pełna napięcia 
i niesamowitego nastroju powieść, przy-

pominająca wczesne dzieła José Saramago, kultowe Pod skórą Josepha Fabera czy Musimy porozmawiać o Kevinie Lio-
nela Shrivera, nie pozwoli o sobie zapomnieć długo po przewróceniu ostatniej strony.

Prószyński i S-ka poleca...

Victor Sebestyen
Lenin. Dyktator

Lenin wymyka się schema-
tom, którym podlegali wszyscy 
późniejsi dyktatorzy. Nie działał 
wyłącznie za pomocą terroru. Pod 
wieloma względami był fenome-
nem politycznym, demagogiem 
szafującym obietnicami bez 
pokrycia, kłamstwami i wyznają-
cym prostą zasadę, że cel uświęca 
środki. Biografia Lenina autorstwa 
Victora Sebestyena to nie tylko 
wnikliwe studium dyktatury. To 
także – a może przede wszystkim 

– głęboki, intymny portret czło-
wieka odpowiedzialnego za naj-
większy horror ludzkości.
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Spośród wielu inwestycji infrastruktu-
ralnych nauki, jakie realizowano w ostat-
nich latach w  Polsce, szczególną rolę 
odgrywa zlokalizowane na kampusie 
Morasko Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza Wielkopolskie Centrum Zaawan-
sowanych Technologii, które w ubiegłym 
roku uzyskało Polską Nagrodę Innowacyj-
ności w Zielonej Górze oraz nagrodę Euro-
Symbol w kategorii  synergia nauki i biz-
nesu, wręczoną na gali Monitora Biznesu 
w Katowicach. 

Z  wyróżnień jesteśmy bardzo dumni – 
podkreśla dyrektor Centrum prof. Broni-
sław Marciniak – i zdajemy sobie sprawę, 
że dzięki temu staliśmy się lepiej rozpo-
znawalni w  środowisku naukowo-gospo-
darczym. Tworzymy od podstaw zespół 
badawczy, a  nie jest to proste i  wymaga 
czasu. Obecnie w  centrum  pracuje 40 
osób, a docelowo ma być 200. Rozwijamy 
się  powoli, zgodnie z ideą założyciela  prof. 
Bogdana Marcińca, by łączyć grupy z róż-
nych dziedzin, tworząc rzeczywiste zespoły 

interdyscyplinarne, co wyprzedza o  lata 
obecną praktykę.   

W sąsiedztwie centrum mieszczą się 
ważne wydziały UAM – Chemii, Fizyki, Bio-
logii, Matematyki i Informatyki, co umożli-
wia i ułatwia działania interdyscyplinarne. 
Najważniejszym celem, jaki stawia przed 
sobą WCZT, jest stworzenie multidyscypli-
narnego ośrodka zajmującego się zaawan-
sowanymi technologiami, odgrywającego 
znaczącą rolę na arenie międzynarodo-
wej. Współpraca z wieloma jednostkami 

Wyprzedzamy czas
Bronisław Marciniak
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naukowymi umożliwia opracowywanie 
i realizację wielu programów badawczych, 
a  także świadczenie usług badawczych. 
Dzięki temu placówka wraz z  całą infra-
strukturą jest miejscem, w którym poprzez 
badania mogą uczyć się i rozwijać studenci 
studiów doktoranckich i  magisterskich 
w jednostkach stanowiących Konsorcjum 
WCZT, w skład którego wchodzą poznań-
skie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwer-
sytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, 
Uniwersytet Ekonomiczny, Instytuty Pol-
skiej Akademii Nauk, w  tym Chemii Bio-
organicznej, Genetyki Roślin, Genetyki 
Człowieka, Fizyki Molekularnej, Instytut 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
oraz Urząd Miasta Poznania. 

W centrum działa już część chemiczna, 
natomiast biotechnologiczna jest jesz-
cze w trakcie tworzenia. Wkrótce na stałe 
zagoszczą tu naukowcy z Wydziału Biologii 
UAM, którzy zajmą jedno piętro budynku 
biotechnologii i  tutaj będą mieli swoje 
laboratoria badawcze, a  także wybrane 
grupy badawcze z Instytutu Chemii Bioor-
ganicznej PAN.

Badania placówki koncentrują się 
wokół opracowań oryginalnych syntez 
chemikaliów, biochemikaliów i  agroche-
mikaliów, jak również bio – i  nanomate-
riałów, a także przygotowań specjalistycz-
nych technologii ich wytwarzania. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje inter-
dyscyplinarność prowadzonych badań, 
mówiąc wprost, aby chemik  i biochemik 
mógł bez przeszkód współpracować z leka-
rzem i materiałoznawcą.

WCZT uruchomiło właśnie całkowicie 
wyposażoną zwierzętarnię – jedną z naj-
nowocześniejszych w Europie Środkowo-

-Wschodniej. Jej idea zakłada hodowlę 
zwierząt wolnych od charakterystycznych 
patogenów u  danego gatunku, jak też 
zwierząt genetycznie modyfikowanych. 
Docelowo przebywać tutaj będzie pod 
opieką specjalistów kilka tysięcy zwierząt, 

których obecność pozwoli na rozwinięcie 
działu biotechnologii. Zwierzętarnia składa 
się z części hodowlanej, eksperymentalnej, 
zabiegowo-analityczno-laboratoryjnej, 
z  pracowni badań behawioralnych oraz 
pracowni obrazowania in vivo. 

W  centrum mieszczą się trzy typy 
laboratoriów: chemiczne, biotechnolo-
giczne i unikalnej aparatury badawczej. 
To ostatnie posiada nie tylko unikalny 
sprzęt badawczy, ale także specjali-
styczną obsługę i  może świadczyć, na 
określonych warunkach, badania usłu-
gowe, na przykład dla małych i  śred-
nich przedsiębiorstw.

Centrum organizuje też  liczne konfe-
rencje i seminaria naukowe o interdyscy-
plinarnej tematyce związanej z działalno-
ścią WCZT.

Dla dalszego rozwoju WCZT szansą jest 
kontakt z przedsiębiorstwami biotechno-
logicznymi, których jest w Polsce – ale też 
w samej Wielkopolsce – bardzo dużo, rów-
nież z firmami, które chciałyby współpra-
cować z placówką w ramach otrzymanych 
grantów, a  nie dysponują swoimi ośrod-
kami badawczymi. 

Wielkopolska placówka badawcza jest 
doskonałym miejscem pracy, a wiedza o jej 
potencjale zyskuje coraz większą popular-
ność. Siła i możliwości tkwią w wykorzysta-
niu wiedzy opartej na innowacji oraz idei 
realizowanej w korespondencji z nowocze-
snym wyposażeniem.
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Zaktualizowali Państwo „Strategię roz-
woju gminy na lata 2017-2025”.  Jakie 
są priorytety?

W  2016 roku podjęliśmy decyzję 
o przystąpieniu do aktualizacji najważniej-
szego dokumentu planistycznego naszej 
gminy, czyli strategii jej rozwoju. Poprzed-
nia została przygotowana w 2008 roku. Od 
tego czasu w gminie zaszły dynamiczne 
zmiany w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. Konieczne okazało się też 
wyznaczenie nowych zadań, ponieważ 
większość z tych planowanych udało nam 
się zrealizować do 2016 roku. Strategię 
sformułowano więc z  myślą o  mieszkań-
cach i potencjalnych inwestorach, określa-
jąc kierunki długookresowej polityki gospo-
darczo-społecznej. Naszym priorytetem 

– zapisanym w dokumencie –  jest stworze-
nie mieszkańcom jak najkorzystniejszych 
warunków  życia poprzez budowę odpo-
wiedniej infrastruktury technicznej – głów-
nie dróg i kanalizacji –  oraz edukacyjnej 
i społecznej. Nie mniej ważna jest ochrona 
środowiska naturalnego i ochrona zabyt-
ków, aby jak najlepiej wykorzystać  nasze 
walory turystyczne.
W  urzędzie wydawane są Kórnickie 
Karty Dużej Rodziny „Rodzina Trzy Plus”. 
To ciekawostka, co gwarantuje?

Rada Miasta i  Gminy Kórnik wpro-
wadziła program Kórnicka Karta Rodziny 

„Trzy Plus” w 2014 roku. Program dotyczy 
głównie instytucji samorządowych, ale 

zaprosiliśmy również do tego programu 
firmy prywatne. W  gminie obowiązują 
zniżki dla rodzin wielodzietnych w opłacie 
za przedszkola publiczne, jak i   za udział 

w zajęciach prowadzonych w Kórnickim 
Ośrodku Kultury. Tańsze są również bilety 
miesięczne w autobusach Kombusu oraz 
zajęcia prowadzone w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA: pływalnia, nauka 
pływania, rehabilitacja, siłownia, fitness, 
minigolf. Program realizuje również pięć 
firm prywatnych.

Kórniczanie mogą angażować się 
w  życie swojego miasta poprzez zgła-
szanie zadań i  głosowanie, na jakie 
cele będą przeznaczone pieniądze 

z  Budżetu Obywatelskiego. Czy miesz-
kańcy się udzielają? Jaki jest rodzaj 
zgłaszanych potrzeb?

Gmina Kórnik jest jedną z pierwszych, 
które wydzieliły w swoim budżecie część 
środków, oddając je do dyspozycji miesz-
kańców. Od czterech lat Rada Miasta 
i  Gminy podejmuje uchwały dotyczące 

Nieustannie aktywny 
Kórnik Z burmistrzem Kórnika Jerzym Lechnerowskim  

rozmawia Maja Netter
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Budżetu Obywatelskiego. W  tym cza-
sie zrealizowano ponad 20 zadań, które 
zostały zaproponowane przez mieszkań-
ców. Są wśród tych zadań ścieżki pieszo-

-rowerowe, chodniki, place zabaw, boiska 
sportowe, siłownie pod chmurką, a także 
tzw. projekty miękkie dotyczące szko-
leń, programu dla seniorów czy dla osób 
z niepełnosprawnościami. Co roku prze-
znaczamy na budżet obywatelski 0,7 mln 
zł, ograniczając wartość jednego projektu 
maksymalnie do 200 tys. zł. Wprowadze-
nie budżetu obywatelskiego uaktywniło 
mieszkańców; co roku zgłaszanych jest 
kilkadziesiąt wniosków, na które oddaje 
głosy 4-6 tys. osób. Co ciekawe, począt-
kowe wątpliwości dotyczące uwag, że 
wygrywać mogą tylko duże miejscowości 
(np. miasto Kórnik), okazały się niepraw-
dziwe, bo wygrywają projekty kilku wsi, 
które potrafią się połączyć, zintegrować 
i głosować na niego. 
Wydział Inżynierii Środowiska i  Gospo-
darki Przestrzennej Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu oraz Pan, Panie 
Burmistrzu, zapraszają na wystawę 

„Łącząc teorię z  praktyką”. Proszę przy-
bliżyć jej temat.

Gmina od sześciu lat współpracuje 
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu. Organizowane są kompleksowe zajęcia 
terenowe dla studentów kierunku gospo-
darka przestrzenna Wydziału Inżynierii 
Środowiska i  Gospodarki Przestrzennej. 
W tym roku głównym celem warsztatów 
było przeprowadzenie wstępnej inwen-
taryzacji reklam i szyldów w obrębie Kór-
nika i Bnina. Polegało to  między innymi 
na określeniu ich wpływu na kształtowa-
nie ładu przestrzennego. Tak sformuło-
wane zadanie wynikało z wprowadzonej 11 
września 2015 roku tzw. ustawy krajobra-
zowej, która wyposażyła gminy w instru-
menty mogące uregulować kwestie niepo-
żądanych reklam w przestrzeni publicznej. 
Przeprowadzenie inwentaryzacji stanowi 
pierwszy krok do rozwiązania problemu 
chaosu reklamowego. Z ramienia urzędu 
odpowiedzialny za współpracę  jest wice-
burmistrz Antoni Kalisz, a organizatorem 
i opiekunem praktyk od sześciu lat jest dr 
inż. Adam Zydroń. Wystawa „Łącząc teo-
rię z praktyką” była zwieńczeniem pracy 
studentów kierunku gospodarka prze-
strzenna. Wystawę można było oglądać od 
18 stycznia do 17 lutego 2018 roku w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”. 

„Kórniczanin” ukazuje się od 1988 roku – 
kończy właśnie 30 lat!

„Kórniczanin” jest jednym z  najstar-
szych pism lokalnych w Polsce. Wynika 
to z faktu, że przez wiele lat władze nie 
pozwalały na wydawanie prasy lokal-
nej. W naszym mieście udało się obejść 

ograniczenia nakładane przez  ówcze-
sny Urząd Kontroli Publikacji i   Wido-
wisk i w 1988 wyszedł pierwszy numer 
pisma. Na początku był to miesięcz-
nik. Od roku 2004 czasopismo wycho-
dzi jako dwutygodnik. W  zeszłym roku 
wydano 500.  numer gazety. Stanowi 
ona swego rodzaju kronikę wydarzeń 
gminnych i  informator społeczno-kultu-
ralny. Co ciekawe, współczesny „Kórnicza-
nin” nawiązuje do wydawanego od 1875 
roku – pod tym samym tytułem – pisma, 
którego redaktorem był Zygmunt Celi-
chowski, plenipotent hrabiów i zarządca 
dóbr kórnickich. Obecny nakład pisma 

wynosi 4200 sztuk i praktycznie rozcho-
dzi się w  ciągu kilku dni, co świadczy 
o  tym, że jest bardzo chętnie czytany 
przez mieszkańców.
Jakie są plany gminy związane z obcho-
dami 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści i 100-lecia wybuchu powstania wiel-
kopolskiego?

Główne urocz ystości  z wiązane 
z  obchodami setnej rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego zamierzamy 
zorganizować jeszcze przed 27 grudnia 
tego roku, aby nie kolidowały z  uroczy-
stościami głównymi, które organizowane 
będą w Poznaniu. Najważniejszą częścią 
obchodów będzie odsłonięcie drugiej 
części pomnika poświęconego powstań-
com wielkopolskim, który powstał w 2008 
roku. Pomnik zostanie powiększony o ele-
ment zawierający nazwiska powstańców. 
W Kórniku było ich ponad trzystu.

Obchody rocznicy powstania będą 
jednak odbywać się przez cały rok.  

W szkołach będą organizowane wystawy 
i  okolicznościowe akademie. W  Zamku 
kórnickim odbędzie się sesja naukowa 
poświęcona powstaniu wielkopolskiemu. 
W listopadzie, tradycyjnie już, zorganizo-
wany będzie przez  Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego przegląd pie-
śni powstańczych. 
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Panie Dziekanie, Poznań jako pierw-
szy w Polsce – już we wrześniu – będzie 
gospodarzem XV Światowego Kongresu 
Prawa Rolnego…

Na Światowym Kongresie Prawa Rol-
nego w Kostaryce w 2016 roku zapropo-
nowano, by następne spotkanie odbyło 
się w Polsce. To nie przypadek, gdyż pol-
ska delegacja była jedną z najbardziej 
licznych i  aktywnych. Dał temu wyraz 
sekretarz generalny Unione Mondiale 
degli Agraristi Universitari prof. Enri-
que Ulate, kierując do mnie list z  gra-
tulacjami i  podziękowaniem za nasz 
udział i wystąpił z propozycją organiza-
cji tegorocznego kongresu. Wyraziłem 
wstępną zgodę, a w rezultacie wiosną 
ubiegłego roku gościłem w  Poznaniu 
prezydenta UMAU prof. Leonardo Pasto-
rino z Argentyny oraz sekretarza gene-
ralnego prof. Angela Sancheza Hernan-
deza z  Hiszpanii. Goście z  uznaniem 
wypowiedzieli  się na temat warun-
ków i  miejsca organizacji przyszłego 
kongresu właśnie na naszym Wydziale 
Prawa i Administracji.
Czym jest UMAU?

Unione Mondiale degli Agraristi 
Universitari to światowa organizacja 
naukowa zrzeszająca prawników agra-
rystów z całego świata, założona w 1988 
roku w Pizie we Włoszech w celu wspiera-
nia i rozwoju prawa rolnego na poziomie 
międzynarodowym, przy czym prawo to 
obejmuje problematykę żywności, ziemi, 
handlu w sektorze rolno-żywnościowym, 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-
skich, rolno-środowiskową i pracy. Organi-
zacja ta zrzesza około 200 członków pocho-
dzących z 42 krajów. Kongresy odbywają 
się co dwa lata, a Poznaniowi przypadła 
organizacja kolejnego – już  XV. 
Temat spotkania brzmi: „Współczesne 
wyzwania prawa rolnego – między glo-

balizacją, regionalizacją i  lokalnością”.  
Może Pan nieco go przybliżyć?

Zaproponowałem ten temat i został on 
przyjęty przez Komitet Naukowy UMAU. 
Problemy dyskutowane dotychczas stano-
wiły przedmiot zainteresowania uczonych 
z różnych regionów świata. Na pierwszym 
kongresie w  Pizie w  1992 roku została 
podjęta fundamentalna kwestia rozwoju 
prawa rolnego,  na kolejnych poruszano 
już zagadnienia wychodzące poza pod-
stawy tej dziedziny prawa, poczynając od 
tendencji rozwoju prawa rolnego, na źró-
dłach, polityce rolnej i rozwoju obszarów 
oraz sprawiedliwości w rolnictwie i pokoju 
społecznym kończąc. Obecny temat jest 
niezwykle aktualny ze względu na nowe 
wyzwania związane z produkcją żywności, 
zasobami naturalnymi, z terytorium, rów-
nież zmianami klimatu, dający możliwość 
sformułowania ocen i porównań. Wyzwa-
nia te mają charakter zarówno globalny, 
jak i regionalny, dlatego poszukiwane na 
nie odpowiedzi muszą uwzględniać współ-
zależności i napięcia występujące między 
takimi zjawiskami jak globalizacja, regiona-
lizacja i lokalność. Odniesienie wspomnia-
nych wyzwań do prawa rolnego jest oczy-
wiste, skoro mieszczą się one w zakresie 
rolnictwa, które z kolei stanowi przedmiot 
regulacji tej dziedziny prawa.  
Kogo ma chronić prawo rolne – rolni-
ków czy może konsumentów?

Odpowiadając na to pytanie, wypada 
rozpocząć od stwierdzenia, że rozwój 
prawa rolnego jest wynikiem problemów, 
jakie stawały na przestrzeni wieków przed 
rolnictwem, ale również – a może przede 
wszystkim – przed polityką, która przesą-
dzała o sposobie ich rozwiązywania. Wraz 
z  rozwojem rolnictwa postępuje regu-
lacja prawna, którą na pewnym etapie 
można już było wyodrębnić i nazwać pra-
wem rolnym, które też ulegało zmianom, 

przechodząc różne etapy rozwoju. Patrząc 
z punktu widzenia genezy, chroniło ono 
przede wszystkim tych, którzy upra-
wiali ziemię. Dziś chroni nie tylko pro-
ducenta, ale także konsumenta. Wyraź-
nie więc wyodrębnia się prawo zwane 
rolno-żywnościowym.
Czy rolnik z Polski i rolnik z Argentyny 
stają na co dzień przed podobnymi pro-
blemami, również prawnymi?

Problemy bywają podobne, ale też 
zdecydowanie różne. Rolnictwo już ze 
swojej natury ma charakter lokalny, zwią-
zany z  regionem czy państwem. Produk-
cja rolna uwzględnia wpływ warunków 
atmosferycznych, warunków wytwarza-
nia, w  tym możliwości rolniczego wyko-
rzystywania ziemi, a  także formy i  trady-
cje gospodarowania, warunki kulturowe 
i historyczne.  Oczywisty jest więc fakt, że 
w niektórych częściach świata uprawia się 
owoce cytrusowe, ryż, trzcinę cukrową, 
a w innych zboża czy buraki; że w niektó-
rych państwach dominują duże gospodar-
stwa rolne typu farmerskiego, a w innych 
raczej niewielkie gospodarstwa rodzinne; 
że w  jednych nadal palącym proble-
mem pozostaje regulacja dostępu do 
ziemi, a w innych regulacja rynku rolnego 
i dostęp do kapitału. Również zrozumia-
łym jest, dlaczego niektóre regiony znane 
są z produkowania, powiązanych często 

XV Światowy 
Kongres   
Prawa Rolnego

Z dziekanem Wydziału Prawa UAM prof. Romanem 
Budzinowskim rozmawia Mariola Zdancewicz
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nazwą z danym terytorium, tradycyjnych 
produktów – np. szynki szwardzwalskiej 
czy sera oscypka, a inne z wysokiej jakości 
wołowiny czy produkowania określonych 
rodzajów wina. Te ogólne uwagi można 
odnieść zarówno do rolnictwa polskiego, 
jak i argentyńskiego. 
Jak wyżywić świat w  2050 roku, skoro 
liczba ludności do tego czasu prawdo-
podobnie wzrośnie do ponad 9 miliar-
dów? 

Jest to wyzwanie fundamentalne. 
Odpowiedź nie sprowadza się jedynie 
do postulatu – choć zapewne wcale nie- 
łatwego w  realizacji – zwiększenia pro-
dukcji żywności. Musi ono uwzględniać 
obecne i  przyszłe uwarunkowania spo-
łeczno-gospodarcze, środowiskowe, kli-
matyczne, w tym ograniczoność zasobów 
naturalnych determinujących produkcję 
rolną. 
Za organizację Kongresu odpowiada 
Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza oraz Polskie Stowarzysze-
nie Prawników Agrarystów…

To niełatwe zadanie. Należało zgro-
madzić odpowiednie finanse oraz podjąć 
wiele działań przygotowawczych. Współ-
pracujemy z Fundacją Uniwersytetu. Języ-
kami kongresowymi będą: polski, włos- 
ki, hiszpański i  angielski. Zapewniliśmy 
udział zespołu tłumaczy. Pracujemy nad 
wydaniem książki, którą każdy uczestnik 
otrzyma w  pierwszym dniu obrad. Zare-
jestrowało się już ponad 100 uczestników 

z wielu krajów, bardzo liczna jest reprezen-
tacja z państw Ameryki Południowej. Miej-
scem obrad będzie nasz piękny budynek 
Collegium Iuridicum Novum. 

Powierzenie nam – polskim agrary-
stom zrzeszonym w  Polskim Stowarzy-
szeniu Prawników Agrarystów – w  tym 
mówiącemu te słowa przewodniczącemu 

zarządu tego stowarzyszenia i dziekanowi 
poznańskiego Wydziału Prawa i  Admi-
nistracji UAM – organizacji Kongresu to 
także wyróżnienie dla Uniwersytetu i dla 
miasta. Goście będą mieli okazję zapoznać 
się z naszym dorobkiem, zwiedzić miasto 
i okolice oraz oczywiście poznać problemy 
naszego rolnictwa.    
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Trwa rok obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i  wybuchu powstania wielkopol-
skiego. Obie ważne zarówno dla Polski, 
jak i dla nas, Wielkopolan. Jak przygoto-
wują się Państwo się do tych wydarzeń? 
Czy może już się coś działo?

Bardzo poważnie i  odpowiedzial-
nie traktujemy te dwa jubileusze. Przede 
wszystkim propagujemy wiedzę o  tam-
tych czasach wśród młodzieży – włą-
czamy ją w organizację wydarzeń związa-
nych z dziejami, które miały miejsce 100 
lat temu. To ważne, by młodzi ludzie znali 
ich wagę również w  kontekście dzisiej-
szych czasów. Generalnie teraz odbywają 
się różnego rodzaju działania ze strony 
rządu: przygotowywane są akademie, sta-
wiane pomniki, padają takie hasła jak „Inte-
raktywna ławka”. My o jubileuszu myślimy 
od kilku lat i wnosimy swój, nie waham się 
powiedzieć, ogromny wkład w świętowa-
nie wielkich rocznic. Przykładem jest rewi-
talizacja zespołu pałacowo-parkowego 
w Jankowicach. 

Ten obiekt został zbudowany w 1803 
roku przez Larsa von Engeströma, szwedz-
kiego dyplomatę, a  polskiego patriotę, 
którego żoną była Rozalia Chłapowska. 

Małżeństwo postanowiło osiąść właśnie 
w Jankowicach, gdzie zbudowało swoją 
siedzibę – pałac otoczony wielkim par-
kiem. Budynek przechodził różne koleje 
losu. W  1812 roku został rozbudowany 
dzięki zaangażowaniu Stefana hrabiego 
Kwileckiego z Dobrojewa. Do czasu wojny 
dotrwał w  bardzo dobrej kondycji, jak 
wynika z fotografii w różnych opracowa-
niach historycznych, natomiast czas powo-
jenny nie okazał się dla niego pomyślny. 
Krótko mówiąc, pałac poddawany był 
systemowej degradacji. Mieścił się w nim 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Mechaniza-
cji Rolnictwa. Całe otoczenie obiektu było 
obstawione traktorami i  maszynami słu-
żącymi do upraw w rolnictwie. W później-
szym czasie teren przejął Ośrodek Szkole-
niowy Urzędu Wojewódzkiego, a w latach 
siedemdziesiątych powstał tam Ośrodek 
Pracy Twórczej Zrzeszenia Studentów Pol-
skich. W kolejnych latach pałac znacząco 
podupadał. Dopiero w  2005 roku trafił 
pod naszą opiekę. Od tego momentu sku-
piliśmy się na jego rewitalizacji. Najpierw 
szukaliśmy partnera – inwestora prywat-
nego, niestety bezskutecznie, dlatego 
postanowiliśmy sami podjąć się odrestau-
rowania. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że 

osiągnęliśmy sukces. Koszt prac wyniósł 
ponad 20 mln zł, co było bardzo dużym 
finansowym wysiłkiem – nawet przy 
naszym w końcu nie małym budżecie. 

Przypomnę tylko, że właścicielami 
pałacu były znane rody. Oprócz Enge-
strömów, Chłapowskich i  Kwileckich 
można wymienić też Zamoyskich, bo żona 
jednego z Kwileckich była z domu Zamoy-
ska, a ostatnim właścicielem był Konstanty 
Dziewulski, który ożenił się z wdową po 
Kwileckim. 

W XIX wieku pałac był miejscem spo-
tkań magnaterii Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Sam namiestnik Księstwa 
Antoni Radziwiłł organizował tu bale, więc 
był to ważny ośrodek na kulturalnej mapie 
ówczesnej Polski. Obiekt odwiedzało wiele 
znamienitych osób, między innymi w grud-
niu 1830 roku Adam Mickiewicz, a w okre-
sie międzywojennym jako młody oficer 
przebywał tu Charles de Gaulle, później-
szy generał i prezydent Francji. 

Cieszę się, że przywróciliśmy pałac do 
życia, tym bardziej że został on udostęp-
niony wszystkim. Ma służyć integracji 
międzypokoleniowej i  już dzisiaj bardzo 
dobrze spełnia swoje zadanie: funkcjonuje 
w  nim Samorządowa Szkoła Muzyczna, 

Nietuzinkowo  
o rocznicach

Z wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem 
Czajką rozmawia Mariola Zdancewicz

Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego 
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gdzie dzieci uczą się muzyki, tu 
swoje siedziby mają Tarnowskie 
Centrum Aktywności Senioral-
nej i Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
które aktywizują starsze pokolenie, 
zachęcając do poszukiwania nieod-
krytych talentów. Ponadto w pałacu 
mieszczą się sale tematyczne i sala 
bilardowa. 

Pałac otacza ponad 18-hekta-
rowy park z mnóstwem pomników 
przyrody, z  ponad 2-hektarowym 
stawem i czterema wyspami na nim. 
Jest też siłownia, plac zabaw, park 
linowy, ścieżka zdrowia i  kawiar-
nia. Każdy może usiąść, odpocząć. 
To miejsce jest otwarte przez sie-
dem dni w tygodniu, także w week-
endy. Cieszy się dużym powodze-
niem wśród rodzin z  dziećmi czy 
młodych, którzy przyjeżdżają tam 
rekreacyjnie. To naprawdę ciekawe 
miejsce, najpiękniejsze, jakie mamy 
na terenie gminy. Bardzo wszystkich 
serdecznie zapraszam.
Dziękuję za piękną historię…
A znajduje się  tam jakaś izba pamięci?

W  samym pałacu nie ma, ale przy 
kościele św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w  Ceradzu Kościelnym jest ściśle 
powiązana z pałacem, już wcześniej odre-
staurowana kaplica grobowa rodziny Enge-
strömów, w której pochowano pierwszych 
właścicieli. Kaplica jest świadectwem tam-
tych czasów.

Ponadto w  Lusowie prowadzimy 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich. 
Znajdujące się tam zbiory zawdzięczamy 
poświęceniu mieszkańców – państwa Anny 
i  Józefa Grajków, którzy tworzyli i wypo-
sażali je w eksponaty przez ponad 20 lat. 
Instytucja cieszy się dużym zainteresowa-
niem, szczególnie młodzieży, która często 
ma tutaj zajęcia z historii, również powsta-
nia wielkopolskiego. Wybór miejsca nie jest 
przypadkowy – to właśnie w Lusowie doko-
nał żywota dowódca powstania gen. Józef 
Dowbor-Muśnicki i spoczywa na lokalnym 
cmentarzu. Jeszcze istnieje pałac, w którym 
mieszkał. Tutejsza szkoła nosi imię generała, 
a niedawno został  przy niej wzniesiony 
jego pomnik. Oddajemy mu  hołd przy każ-
dej okazji, a w związku z rocznicą kładziemy 
na to jeszcze większy nacisk. 
Chciałabym jeszcze zapytać o  Budżet 
Inicjatyw Społecznych, bo właśnie 
zakończyło się głosowanie na przedsta-
wione projekty. Czy cieszy się on zainte-
resowaniem mieszkańców? Jakie inicja-
tywy są podejmowane? 

W  zasadzie do tej pory nie tworzy-
liśmy budżetu obywatelskiego, przede 
wszystko dlatego, że opracowaliśmy inny 
sposób określania zadań inwestycyjnych, 

a  mianowicie „Plan rozwoju lokalnego”. 
To dokument, w którym w perspektywie 
pięcioletniej określamy zadania inwe-
stycyjne dla każdej miejscowości w gmi-
nie. Plan jest przeprowadzany w  proce-
sie społecznym. Najpierw mieszkańcy 
poprzez swoich przedstawicieli: sołtysów, 
rady sołeckie, ale też indywidualnie zgła-
szają propozycje zadań inwestycyjnych, 
a  rady sołeckie ustalają hierarchię waż-
ności i przekazują je powołanemu w tym 
celu zespołowi konsultacyjnemu. Usta-
lony projekt ponownie jest poddawany 
szerokiej ocenie poprzez publikację na 
stronie internetowej i  w naszej gmin-
nej gazecie. Mieszkańcy zgłaszają swoje 
uwagi bezpośrednio albo drogą interne-
tową, a te później są rozpatrywane przez 
zespół. Na końcu Rada Gminy uchwala 
plan, który staje się podstawą realizacji 
zadań, więc jest dla nas formą budżetu 

obywatelskiego. Jest on rozsyłany na 
wszystkie adresy domowe.

Natomiast Budżet Inicjatyw Spo-
łecznych dotyczy zadań, które mają słu-
żyć integracji mieszkańców. Spore środki 
na ten cel, bo ponad 2 mln zł, wydajemy 
poprzez wspieranie rad sołeckich, prze-
kazujemy je też organizacjom pozarzą-
dowym w ramach Programu Współpracy. 
Jednakże postanowiliśmy uaktywnić zwy-
kłych obywateli, zachęcić ich do zgłasza-
nia pomysłów. Gdy dany projekt spełni 
kryteria, jest poddawany pod głosowanie 
mieszkańców. Te inicjatywy, które uzyskają 
największe poparcie w głosowaniu miesz-
kańców, otrzymają wsparcie w realizacji. 
To swego rodzaju konkurs z ograniczoną 
kwotą. Trwa już druga edycja w tym roku 
i widzę, że tym razem mamy dużo większy 
udział uczestników i wyższy poziom wspar-
cia dla konkretnych projektów. 

Park linowy i inne atrakcje dla dzieci

Staw w parku

Kaplica grobowa Engeströmów w Ceradzu Kościelnym

Pokaz video mappingu podczas oficjalnego otwarcia pałacu
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8 czerwca 2018 roku Fundacja Renaty 
Mataczyńskiej oraz Izabeli Ewy Kwiatkow-
skiej „Światełko w Tunelu“ zorganizowała 
kolejną, już XIX edycję Festynu Integracyj-
nego Dzieci-Dzieciom Poznań 2018. 

Festyn to nie tylko zabawa z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka, ale przede 
wszystkim integracja, edukacja i  nauka 
tolerancji zgodnie z mottem „Inny – nie 
znaczy gorszy“.

Tegoroczny przypominał o naszej historii, 
co podkreślał podtytuł „Wszyscy jesteśmy 
Wielkopolanami – ku czci Powstańców Wiel-
kopolskich” – mówi Renata Mataczyńska.

Myślą przewodnią imprezy była 
wspólna nauka historii poprzez zabawę. 
Uczestnicy mieli za zadanie przygotować 
formę artystyczną lub plastyczną będącą 
dziecięcą interpretacją założeń festynu. 
Podczas zabaw pamięć o  powstańcach 
wielkopolskich podkreśliły dzieci, maszeru-
jąc w paradzie z biało-czerwonymi flagami, 
kotylionami oraz własnoręcznie przygoto-
wanymi plakatami. Paradę poprowadzili: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vivaty z Sie-
rakowa, PYREK z Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, Fundacja Dr Clown oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstań-
ców Wielkopolskich. 

Dzieci-Dzieciom to idea integracji 
dzieci poszkodowanych przez los, czyli 
z „grupy ryzyka”, które żyją w  ciągłym 

strachu oraz są narażone na wykluczenie 
społeczne, z  dziećmi zdrowymi z  zapro-
szonych równorzędnych szkół z Poznania 
i  powiatu poznańskiego. Jednocześnie 
program ten wskazuje alternatywne formy 
integracji i spędzania wolnego czasu. Reali-
zacja projektu odbywa się poprzez gry, 
zabawy dydaktyczne, sport i  rekreację 
ruchową, a także przez elementy kultury 

– tak aby uczestnicy uwierzyli we własne 
możliwości, poznali kolegów, koleżanki 
z innych szkół, a towarzysząca temu radość 
wzbogaciła ich proces nauczania, radzenia 
sobie w  trudnych sytuacjach i  rozwijała 
psychikę. Dzieci nie tylko spełniają swoje 
marzenia, ale odzyskują godność i wiarę 
we własne siły, sprawdzają swoje możliwo-
ści, pokonując różnorodne bariery.

Dzięki udanej współpracy z Komendą 
Miejską Policji zorganizowano miasteczko 
policyjno-edukacyjne, prowadzone 
przez Wydział Prewencji, które okazało 
się nie lada atrakcją. Odbywały się tam 
pokazy sprzętu policyjnego, konkursy 
i  zabawy dotyczące szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. 

Fundacja Dr Clown stworzyła ciekawe 
projekty dla maluchów. Dzieci malowały 
buzie farbami i wcielały się w różne zwie-
rzęta i szystkie biorące udział w zawodach 
sportowych zostały obdarowane meda-
lami – tutaj nie było przegranych. Zabawę 

umiliły napoje oraz pyszne słodkości przy-
gotowane przez cukiernię Jagódka.

Również w  tym roku naszymi patro-
nami honorowymi byli: Prezydent Miasta 
Poznania, Wojewoda Wielkopolski, Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, Staro-
sta Powiatu Poznańskiego oraz Wielkopol-
ski Kurator Oświaty, bez pomocy których 
impreza nie mogłaby się odbyć – mówi Iza-
bela Kwiatkowska. – Realizacja tego pro-
jektu była możliwa też dzięki udostępnieniu, 
po raz dwunasty, przez rektora AWF obiektu 
sportowego oraz dzięki pomocy pracowni-
ków, nauczycieli akademickich i studentów 
uczelni.

 W tym roku w imprezie wzięło udział 
ponad 1250 dzieci oraz 350 zaproszo-
nych gości, w tym rodziców, opiekunów, 
wolontariuszy i  uczestników zespołów 
artystycznych.

Szczególne podziękowania należą się 
naszym stałym sponsorom, firmom oraz 
osobom prywatnym, wspierającym inicja-
tywy Fundacji „Światełko w Tunelu“. Projekt 
Dzieci-Dzieciom na stałe wpisał się do kalen-
darza uczestniczących szkół, patronów i dar-
czyńców. Na tę okoliczność Fundacja przy-
gotowała pamiątkowy medal dla każdej 
uczestniczącej szkoły – podkreśla Renata 
Mataczyńska.

 red.

Dzieci  
– Dzieciom

18





Na początek  gratulacje – Pańskie 
muzeum właśnie otrzymało Grand Prix 
oraz statuetkę Izabella. Kapituła doce-
niła działalność naukową i  wydawni-
czą   placówki – w  szczególności nowa-
torski sposób dyskursu w  propozycji 
pierwszego tomu rocznika „Dziedzic-
two Kulturowe Wsi”. 

Dyrektor Jan Maćkowiak:  Rzeczy-
wiście, staraliśmy się zaproponować nie 
tyle zupełnie nową formę dyskursu, tylko 
inną, bo czerpie on z już istniejących dys-
kusji o tematyce dziedzictwa kulturowego 
wsi w  Polsce. Ważne było dla nas zapo-
czątkowanie dyskusji na temat współcze-
snego dziedzictwa kulturowego wsi: skąd 
się wywodzi, jakie są jego inklinacje do 
najnowszych prądów – nie tylko nauko-
wych, ale też do sposobu jego przetwa-
rzania we współczesnym społeczeństwie. 
Chcemy pokazać je jako atrakcyjne i nowo-
czesne, a nie siermiężne, jak się niektórym 
wydaje. Staramy się skupić autorów z róż-
nych dziedzin o  różnym doświadczeniu, 
bo i naukowców, i  muzealników, ale także 
urzędników, którzy też w pewien sposób 
to dziedzictwo wspierają. 

Arkadiusz Jełowicki:  Czasopismo jest 
multidyscyplinarne. Już w tytule wszystko 
jest symboliczne. Sama wieś też została 
potraktowana w  ten sposób – dzisiaj 

większość z  nas zdaje sobie sprawę, że 
wieś to już nie jest „fabryka żywności”, 
która żyje od świtu do nocy, w której kurki 
sobie biegają.
Ale chcą Państwo to właśnie przypo-
mnieć...

J. M.: Nie tylko. Chcemy też uzmysło-
wić, że mieszkańcy dzisiejszej wsi coraz 
mniej różnią się od ludzi z miasta, jeśli cho-
dzi o cały technologiczny entourage. Mają 
dostęp do internetu i do tego wszystkiego, 
co ludzie w mieście. Często nie różni ich 
nawet wykształcenie. Ba! Na wsi mieszka 
coraz więcej ludzi świetnie wykształconych, 
panuje trend, żeby właśnie tam zamiesz-
kali, więc różnice są niewielkie.  
Na czym polega ten dyskurs? 

A. J.: Istnieje coś w sferze meta-, czyli 
dziedzictwo, które trzyma się na wsi 
troszkę silniej. Ono wywodzi się z  daw-
nej kultury ludowej, z  wiejskich zwy-
czajów i  zostało unowocześnione, prze-
szło dość radykalną transformację. I  to 
chcemy pokazać, chcemy tłumaczyć, że 
kultura żywa to nie tylko kultura odtwa-
rzana w  sposób sztuczny i  skostniały, 
a tych przetworzonych zwyczajów, wciąż 
żywych, jest bardzo dużo – nie tylko na 
wsi, bo wiele z nich weszło do miasta wraz 
z  mieszkańcami wsi, którzy tam wyemi-
growali. Takim zwyczajem jest purtelam, 

o  którym w  ubiegłym roku wydaliśmy 
książkę. I to świetny przykład, żeby poka-
zać, jaką tematykę obejmują nasze prace. 
Wielkopolska składa się z  co najmniej 
dwóch regionów kulturowych. Troszkę 
inny kształt ma część pruska, a inny kon-
gresowa. Przykładem zwyczaju rozpo-
wszechnionego w  części pruskiej jest 
właśnie przedweselny purtelam, który 
przywędrował z Niemiec. Polegał on na 
tym, że w przeddzień wesela biło się szkło 
pod domem panny młodej, w zamian za 
to dostawało się alkohol lub placek droż-
dżowy. W  XXI wieku ta tradycja uległa 
radykalnej transformacji pod wpływem 
nowych trendów kulturowych i  teraz 
wygląda tak, że tydzień przed weselem 
urządza się wielkie przyjęcie –  właściwie 
grilla – na które przychodzi sto, dwieście 
osób – może przyjść każdy, nie trzeba 
zaproszeń – i też bije się szkło, aczkolwiek 
symbolicznie. Chodzi już bardziej o spo-
tkanie i o rozmowę. Podobne transforma-
cje to grill, ale także festyny gminne.
Grill wywodzi się z kultury ludowej?

A. J.: Prawdopodobnie grill i  festyn 
wywodzą się z dziewiętnastowiecznego 
pikniku. Są formą dawnego spotkania 
towarzyskiego i wiążą się ze spożywaniem 
jedzenia na świeżym powietrzu.
 Kto finansuje wydanie rocznika? 

Rzecz o roślinach 
psychoaktywnych

Muzeum Narodowe w Szreniawie prezentuje kulturę uprawy i stosowania…

Z dyrektorem Janem 
Maćkowiakiem i z Arkadiuszem 
Jełowickim z Muzeum 
Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie 
oraz z Konradem Tuszewskim 
rozmawia Mariola Zdancewicz
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A. J.: Szreniawskie Muzeum i Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnic-
twa, dlatego obydwie instytucje widnieją 
w publikacji jako współwydawcy.  
Zmieniamy temat. Podjęli się Państwo 
organizacji seminarium pod hasłem 

„Rośliny i  grzyby psychoaktywne”. Jed-
nocześnie stanowiło ono podsumo-
wanie dotychczasowych prac nad 
koncepcją nowej stałej ekspozycji 
w szreniawskim muzeum. 

Konrad Tuszewski*: Po naszych poszu-
kiwaniach okazało się, że nikt w  Polsce, 
a być może i w Europie, nie podjął się przy-
gotowania rzetelnej, popartej naukowymi 
badaniami stałej ekspozycji ilustrującej 
historię roślin i grzybów psychoaktywnych. 
Jedynie w  miejscowości Alnwick w Wiel-
kiej Brytanii, liczącej bodajże kilkanaście 
tysięcy mieszkańców, po dwóch latach 
ustaleń i  uzyskiwania pozwoleń otwo-
rzono ogród roślin trujących i częściowo 
psychoaktywnych. Rocznie odwiedza go 
milion osób, a koszt biletu to 40 funtów! 

Nie ma części świata, w której by nie 
korzystano ze środków pozyskiwanych 
z roślin i grzybów psychoaktywnych. Ich 
zdobywaniem i stosowaniem zajmowali się  
doświadczeni szamani, osoby duchowne, 
które doskonale znały wpływ zawartych 
w nich substancji, wiedziały kiedy, w jakiej 
dawce, w jakim organizmie i w jakim celu 
mogą one wywołać pożądane efekty – 
w  olbrzymiej większości terapeutyczne, 
mistyczne, nieraz rozrywkowe. 

Czymże była noc świętojańska przed 
kulturą chrześcijańską? A zdarzała się raz 
do roku. W tej chwili w Warszawie i w oko-
licach w ciągu jednego weekendu wypala 
się półtorej tony marihuany. Znano ją 
w starożytnym Egipcie, też ją tam palono, 
ale zawsze pod kontrolą kapłanów, żeby 
wywołać pozytywne efekty u „pacjenta”. 
Bliższe nam przykłady znajdziemy w pol-
skiej literaturze. W „Pani  Twardowskiej” 
Mickiewicza pada zdanie: „Jedzą, piją, lulki 
palą […]”. Kiedy zadawałem naukowcom, 

* Konrad Tuszewski – absolwent Poznańskiej 
AWF, studiów podyplomowych WSB 
oraz Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej (filia w Malmo), od lat zawodowo 
związany z zagospodarowaniem czasu 
wolnego. Twórca i wieloletni dyrektor Malta 
Ski, organizator setek imprez sportowych, 
w tym MŚ w wioślarstwie, wykładowca 
w wyższych szkołach, redaktor prowadzący 
i autor programów telewizyjnych Spotkajmy 
się na Malcie i Bez lania wody emitowanych 
w telewizji WTK. Autor wielu ekspertyz 
i koncepcji zagospodarowania terenu 
dla obiektów rekreacyjnych w Polsce 
i poza granicami naszego kraju, także 
w Palestynie. Twórca strategii rozwoju usług 
i marek turystycznych.

z którymi się spotykałem, pytanie o lulki, 
90% z nich nie wiedziało, co to jest. Lulek 
czarny rośnie w  Polsce i  jest rośliną psy-
choaktywną. Bo czy można było sobie 
wymyślić lot na Księżyc na kogucie, nie 
przyjmując czegoś wcześniej? W  opi-
sie grzybobrania w „Panu Tadeuszu” Woj-
ski zbierał muchomory – grzyby nie tru-
jące, ale psychoaktywne, bo skąd się 
wzięły krasnoludki, które mieszkają 
w tych muchomorach?
Najpierw ktoś je zjadł, a potem widział 
krasnoludki. 

K. T.: Nie byłem przy tym, ale to trafna 
diagnoza. Świat artystyczny od zarania 
dziejów poszukiwał większych doznań niż 
te codzienne. Gdyby nie substancje psy-
choaktywne, nie byłoby połowy – a zaryzy-
kuję tezę, że nawet ¾ – dzieł sztuki, którymi 
dzisiaj jesteśmy zafascynowani. Oczywi-
ście nie oznacza to, że jeśli odetnę sobie 
ucho, to natychmiast będę van Goghiem. 
Nie każdy, kto przyjmuje te środki, stanie 
się nagle wybitnym artystą, ale bez nich 
również historia świata wyglądałaby ina-
czej. Hitler u  szczytu swojej haniebnej 
sławy przyjmował dziennie 60  tabletek. 
Churchill również nie stronił od środków 
pobudzających. W okresie międzywojen-
nym Poznań był największym zagłębiem 
morfinistów w Polsce, dlatego że po I woj-
nie światowej olbrzymiej części kontuzjo-
wanych żołnierzy ból uśmierzano morfiną, 
i kiedy oni wracali do pełnej albo częścio-
wej kondycji, to w dalszym ciągu chcieli ją 
otrzymywać. W związku z  tym w ówcze-
snym Poznaniu wytworzyła się mafia, 
która zakładała nieistniejące stadniny koni, 
nawiązywała kontakty przestępcze z wete-
rynarzami, a ci przepisywali koniom koń-
skie dawki morfiny – te recepty legalnie 
realizowano w aptekach. Następnie środek 
ten trafił na rynek, a w 1936 roku  w Pozna-
niu powstał pierwszy w Europie ośrodek 
leczenia morfinistów, tylko że w tamtych 
latach – i chyba w późniejszych również – 
morfinistów leczono kokainą. Najprawdo-
podobniej funkcjonowała wtedy w Pozna-
niu legalna palarnia opium.

Podczas II wojny światowej wszystkie 
armie korzystały z psychotropów. I Anglicy, 
i Niemcy, którzy inaczej nie doszliby pod 
Moskwę, i wojsko, i piloci. Bez stymulato-
rów nie mieliby siły, żeby działać na peł-
nych obrotach.
Nasza znajomość historii  w kontekście 
wpływu roślin psychoaktywnych na 
rozwój cywilizacji jest niewielka...

K. T.:  Wojny opiumowe na Dalekim 
Wschodzie zmieniły rzeczywistość tam-
tej części Ziemi. Ameryka Środkowa – 
z naczelną kokainą – to zupełnie inny świat. 
My nie chcemy wywoływać sensacji, ale 
rzetelnie opisać fakty. Nie można chować 

głowy w  piasek i  mówić, że Mickiewicz 
wielki był. Był, ale był człowiekiem i naj-
prawdopodobniej brał. Najbardziej zna-
nym artystą polskim, który z otwartą przy-
łbicą mówił, że brał, jest Witkacy. Założył 
firmę portretową i na odwrotach obrazów 
zapisywał, po zażyciu jakiego środka nama-
lował dany obraz. Ale setki, tysiące przykła-
dów światowych pokazują, że rośliny psy-
choaktywne są wręcz niezbędne do życia. 
Papież Franciszek, który był w  Ameryce 
Południowej na ponad trzech, może nawet 
czterech tysiącach metrów, dostał do żucia 
liście koki, która ułatwia oddychanie. Tym 
bardziej że papież ma jedno płuco... Para-
celsus powiedział, że wszystko zależy od 
dawki. Jeden z prelegentów seminarium – 
lek. med. Marcin Kubecki – jest anestezjo-
logiem i opisywał wszystkie leki używane 
w  tej dziedzinie medycyny. I  wszystkie 

–  pochodzenia roślinnego i będące truci-
znami – podawane w odpowiedniej dawce 

– leczą. 
 Powiedzenie „Cicho jak makiem zasiał” 

wzięło się stąd, że matki, które wychodziły 
na pole, z dziećmi na plecach, brały kawa-
łek tkaniny, wsypywały tam trochę cukru, 
trochę mleczka z maku i po podaniu tego 
płaczące dziecko zasypiało. Powiedze-
nie „Szaleju się najadłeś” pochodzi stąd, 
że po spożyciu szaleju mówiło się trochę 
od rzeczy. Wpływ tych roślin na człowieka 
jest albo delikatny, albo radykalny –  gdy 
prowadzi do takich zaburzeń, jakie miał 
Hitler czy artyści, którzy osiągnęli apo-
geum, otwierając się na nową rzeczywi-
stość. Odkrywcy bezskutecznie praco-
wali kilka lat nad DNA, a kiedy otrzymali 
Nagrodę Nobla, jasno i  czytelnie powie-
dzieli, że byli na tyle zdeterminowani, że po 
prostu  wzięli LFD i w ciągu dwóch godzin 
odkryli i zbudowali helisę. Lista osób, które 
się przyznają do swoich sukcesów wynika-
jących ze stosowania środków psychoak-
tywnych, jest przeogromna, ale lista tych, 
które się zawiodły, jest wielokrotnie dłuż-
sza. Stąd nie wolno zachęcać, ale nie wolno 
też chować głowy w piasek i wypalać tego 
tematu ogniem. 
Ale niektórzy stwierdzą – użyję Pana 
opisu – że może warto wziąć kokainę, 
potem sobie obciąć ucho i stać się van 
Goghiem. 

K. T.: Myślę, że wystawa wyraź-
nie pokaże, że na 10 tysięcy osób, które 
odcięło sobie ucho, nikt się nie stał van 
Goghiem. On od początku był artystą, ale 
jego jestestwo było tak wrażliwe i napięte, 
że po prostu pił absynt. 
Nie jest to za daleko posunięte?

K. T.: Opieram się na badaniach nauko-
wych i chcę o wielu sytuacjach powiedzieć 
w sposób jawny. Toulouse-Lautrec choro-
wał na choroby weneryczne – w tamtym 
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okresie mnóstwo osób na nie chorowało 
i nie zarazili się nimi w kościele. Artysta 
pomagał sobie, pijąc piołunówkę. Gdy 
jako młody człowiek w szkołach referowa-
łem sprawy związane z artystami – zwłasz-
cza tamtego okresu – i gdy mówiłem, że 
Wyspiański też używał różnych środków, że 
trawiły go różne choroby i zmarł na jedną 
z  tych wstydliwych, profesorowie mnie 
tonowali: „Nie, nie, bo przecież on wiel-
kim artystą był”. Nikt mu tego nie odej-

mie. A jednocześnie był normalnym czło-
wiekiem, który pracował tak, a nie inaczej 

– tylko że ta droga na skróty nie zawsze 
wszystkim się opłaca. Mojżesz szedł spe-
cjalnie długo i musiały wymrzeć pokolenia, 
żeby dojrzeć do sytuacji, w jakiej miały się 
znaleźć. 

Wystawa ma również pokazywać 
zagrożenia wynikające z  dnia codzien-
nego, geografię i sposób kontroli dostęp-
ności roślin psychoaktywnych. Prof. Vetul-
lani w  swoich wywiadach przywołuje 
badania, które mówią, że uzależnienie od 
alkoholu, nikotyny jest wielokrotnie wyż-
sze i niebezpieczniejsze niż na przykład 
od marihuany. Mało tego, pokazuje tra-
giczną sytuację w obecnej Polsce, gdzie 
spożywamy niewyobrażalne ilości para-
farmaceutyków, które są nachalnie rekla-
mowane we wszystkich mediach i które 
bardzo realnie trują społeczeństwo. Polskie 
ustawodawstwo nie pozwala na reklamo-
wanie leków. Reklamuje się więc coś, co nie 
jest lekiem, ale mówi się o leku. Jesteśmy 
traktowani jako ponad 30-milionowy orga-
nizm, w który można wtłoczyć wszystko. Ci, 
którzy interesują się szarą strefą związaną 
z nielegalną produkcją papierosów, wie-
dzą, że tytoń papierosowy to nie jest czysty 
tytoń. Unia Europejska niedawno zakazała 
dodawania do papierosów mentolowych 
aromatów  wraz z  setkami różnych sub-
stancji, które bardziej lub mniej uzależniają.

Zwolennicy marihuany mówią, że jej 
legalna produkcja pozwoli na kontrolę, 
a w konsekwencji na kupno w certyfiko-
wanym punkcie czystej trawki, a nie cze-
goś, co będzie drogą do twardych narko-
tyków. W informacjach, że marihuana na 
przykład jest pierwszym krokiem do nich, 
nie uwzględnia się danych o  jej jakości, 
źródłach pozyskania i o tym, z czym była 
palona. Przy tej nieświadomości do stosu-
jących ją mogą trafić twarde środki, a póź-

niej pojawi się potrzeba 
odwyku. Wystawa ma poka-
zywać – na realnych przykła-
dach – skutki przedawkowa-
nia, ma uświadamiać!

J. M.: Prawo przeciw-
działa przestępstwom nar-
kotykowym. Policja zajmuje 
się walką z  narkotykami, 
choć mało słyszy się o inter-
wencjach. Medycyna i nauka 
skupiają się na badaniach. 
Dlatego muzeum jest insty-
tucją, która powinna spró-
bować pokazać na szerokim 
tle, że z jednej strony rośliny 
psychoaktywne w  postaci 
narkotyków są bardzo 
groźne dla młodych ludzi – 
i  dla wszystkich, ale z  dru-

giej strony – jako leki – są środkami o zba-
wiennym wręcz oddziaływaniu. Więc jeśli 
nie my, to kto za to się weźmie? 

K. T.: Bardzo nam zależy na pokaza-
niu roślin żywych – tych, które zarówno 
rosną w naszym klimacie, jak i szklarnio-
wych. Stąd nasza współpraca z Ogrodem 
Botanicznym, Instytutem Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich oraz z Palmiarnią 
Poznańską. To będzie stanowić część mar-
ketingową i zachęci ludzi do zobaczenia 
tego, co zakazane. Przekażemy im profesjo-
nalną wiedzę. Dowiedzą się, że produkcja 
liści koki w Ameryce Południowej czy maku 
w Afganistanie wynika z faktu, że tam nie 
ma nic innego do produkcji. Gdyby w Afga-
nistanie można uprawiać inne rośliny lub 
gdyby w Ameryce Południowej nie produ-
kowano koki, zniknąłby problem. 
Wybór jest chyba najbardziej trafny, bo 
Muzeum w  Szreniawie jest ściśle zwią-
zane z uprawą – głównie w celach zioło-
leczniczych – tysięcy roślin. 

J. M.: Jest to część naszej agrokul-
tury, która wywodzi się od zbieractwa. Na 
zewnątrz Muzeum Rolnictwa w  Ciecha-
nowcu mamy teren z ziołami, takimi  jak 
np. chmiel, krasnodrzew pospolity i dzie-
siątki innych. Odgrywają one ogromną 
rolę w lecznictwie ludowym i są w dalszym 
ciągu świadomie wykorzystywane, ale 
nikt tego nie pokazuje. Dlatego dwa lata 
temu zaczęliśmy prowadzić na ten temat 

rozmowy i zaczęliśmy działać, i… im dalej 
w las, tym więcej drzew. Zaczęło pojawiać 
się mnóstwo problemów. 

K. T.: Postanowiliśmy z Dyrektorem, że 
wesprzemy się światem naukowym. Naj-
pierw zwróciłem się do pani dr Małgorzaty 
Łukasik-Głębockiej, ordynatorki Oddziału 
Toksykologii Szpitala Miejskiego im. Raszei, 
która  zareagowała entuzjastycznie; sama 
jeździ na wykłady, przestrzega, przekazuje 
wiedzę na temat środków psychoaktyw-
nych. Spotkałem się z ponad 30 naukow-
cami, nie tylko z  Polski, zajmującymi 
się roślinami i  grzybami psychoaktyw-
nymi, począwszy od prof. Grzywnowicza 
z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina, 
naukowców ze Szczecina, Zielonej Góry, 
Poznania, z kilkoma podróżnikami, którzy 
spędzili mnóstwo czasu wśród Indian Ame-
ryki Południowej, z  panem Jarosławem 
Molendą, który napisał kilka książek o rośli-
nach psychoaktywnych, z prof. Wachowia-
kiem z Katedry Medycyny Sądowej Poznań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, a także 
z Piotrem Metzem z radiowej Trójki, który 
wie wszystko o muzyce Rolling Stonesów 
i Beatlesów – ta właśnie muzyka wynika 
z  doświadczeń ze środkami psychoak-
tywnymi. Żadna z tych osób nie skrytyko-
wała mojego pomysłu. Wszyscy – mówiąc 
kolokwialnie – przyklaskują tematowi, ale 
przestrzegają, żebyśmy zwrócili uwagę na 
stronę prawną. Mamy świadomość  tych 
uwarunkowań, stąd nasza współpraca 
z  Izbą Celną w  Poznaniu i  ustalenie, że 
jedna część wystawy obejmie różnorod-
ność światowych przepisów powiązanych 
z tą tematyką. To bardzo ważne w momen-
cie, gdy się przemieszczamy. Jest taka 
anegdota – historia Polaka artysty, który 
pojechał do Ameryki Środkowej na zapro-
szenie tamtych agencji kulturalnych i wra-
cając, kupił na lotnisku cukierki z „kokainą”. 
Po powrocie do Polski na lotnisku nie miał 
z nimi żadnego problemu, a gdy poleciał 
do Emiratów Arabskich, za ich posiadanie 
spędził pół roku w więzieniu. I to przykład 
mówiący o podziale świata na tych, któ-
rzy pozwalają na stosowanie takich środ-
ków, jak w Czechach czy w Stanach, gdzie 
marihuana jest dostępna, i na tych, którzy 
jej zakazują.

J. M.: Rozmawialiśmy z wieloma uczo-
nymi – od prawników, pisarzy, podróżni-
ków po medyków – i zbieraliśmy opinie. 
Wszyscy mówili: „Tak, to jest znakomity 
pomysł, ale uważajcie, bo…”.  I teraz: gdy-
byśmy chcieli pokazać, jak w  rzeczywi-
stości wygląda uprawa roślin psychoak-
tywnych, krępują nas określone przepisy; 
jeżeli będziemy chcieli zaprezentować je 
młodzieży, to może zostać potraktowane 
nie jako przestroga, tylko jako instruktarz. 
Tego musimy uniknąć.

Rzecz o roślinach 
psychoaktywnych
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Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy przy-
gotowani do realizacji projektu, ani od 
strony teoretycznej, ani praktycznej. Nie 
stworzyliśmy dotychczas planu reali-
zacji. Zdecydowaliśmy się na konferen-
cję, żeby zapoznać się z   historią prze-
twarzania i wykorzystania tych roślin na 
terenie Polski, Europy i  świata oraz by 
wypracować koncepcję przyszłej ekspo-
zycji. Przewodniczącym Komitetu Nauko-
wego seminarium był prof. Gerard Nowak 
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Prof. Ryszard Kozłowski przedstawił pracę 

„Perspektywy i szanse na rozwój wspoma-
gania leczenia medyczną marihuaną”, dr 
n. med. Joanna Hoffmann-Aulich – „Kak-
tus, barwne halucynacje i  sztuka”, prof. 
dr hab. Krzysztof Grzywnowicz opowie-
dział o  różnych stronach grzybów psy-
choaktywnych, Marcin Jacek Kozłowski 

– o grzybach halucynogennych u Maza-
teków, a  dr Piotr Klepacki objaśnił, jak 
mieszkańcy wsi używali roślin halucyno-
gennych. Mamy więc w tej chwili klucz, 
czyli doświadczenie i wiedzę, i gdy zdo-
będziemy środki, zaczniemy przygoto-
wywać ekspozycję planszową o  rośli-
nach i o naszych planach, z położeniem 
akcentu na edukację. Krokiem następ-
nym byłyby przymiarki w kierunku eks-
pozycji, która albo powinna przerodzić 
się – jeżeli uzyskamy wsparcie od czyn-
ników decydujących – w odrębny pawi-
lon i wystawy, albo w nowe muzeum przy 
tym w Szreniawie. Obecnie prowadzimy 
w kilku miejscach rozmowy, co pozwoli 
sfinansować przygotowanie koncep-
cji, następnie określić całkowity budżet 
realizacji i wskazać nam, o  jakie środki 
możemy zabiegać. Już teraz pomoc 
w organizacji zadeklarowali pracownicy 
naukowi, między innymi: Uniwersytetu 
Gdańskiego (Wydział Biologii, Pracow-
nia Paleoekologii i Archeobotaniki), Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Palmiarni Poznańskiej czy Szpitala Miej-
skiego im. Franciszka Raszei. Realizacja 
pochłonie miliony, ale sądzimy, że przy 
unijnym wsparciu – i nie tylko unijnym – 
dalibyśmy radę.

Do dzisiaj nikogo o  tym nie infor-
mowaliśmy, bo uważaliśmy, że to by 
była zbytnia sensacja i  że informacja 
byłaby kaleczona w  przekazie, Pani 
jest pierwsza…
Bardzo dziękuję za zaufanie. 

J. M.: W tym temacie nie może być 
pomyłek – ani w  położeniu akcentów, 
ani w edukacji społecznej, bo to nie tylko 
edukacja dorosłych, ale również dzieci 
i  młodzieży. Musimy sztywno trzymać 
się wytyczonych reguł i granic. 

Biblioteka Merkuriusza

Katarzyna Puzyńska

Nora
Dziewiąty tom sagi 
o Lipowie

Berenika jest zbuntowana 
i  lubi chadzać własnymi ścieżkami. 
Po raz kolejny znika z  domu. Jed-
nak tym razem wszystko wydaje się 
być nie tak jak zazwyczaj. Co gorsza 
w sprawę zaangażowany jest ojciec 
jednego z  policjantów. Tymcza-
sem w odległym o kilkadziesiąt kilo-
metrów szpitalu psychiatrycznym 
zostaje zabita pacjentka.

Stephen King
Outsider

Bestialska zbrodnia. Śledztwo pełne 
znaków zapytania. Stephen King, znaj-
dujący się w  szczególnie owocnym 
okresie twórczości, przedstawia jedną 
ze swoich najbardziej niepokojących 
i wciągających opowieści.

Prószyński i S-ka poleca...

John Irving
Metoda wodna

K ł o p o t y  z   m o c z o w o -
dem, praca nad tłumaczeniem 
poematu z  języka staro-dolno-

-nordyjskiego, afera narkoty-
kowa... to tylko przykłady skrajnie 
odległych motywów, które wystę-
pują obok siebie w tej powieści 
i  zapewne doprowadziłyby do 
jej artystycznej katastrofy, gdyby 
autorem Metody wodnej nie był 
Irving. Pod jego piórem, przywy-
kłym do sprawiania niespodzianek, 
motywy te bez trudu układają się 
w spójną całość – arcypoważną 
komedię o wchodzeniu w doro-
słość, któremu towarzyszą roz-
paczliwe próby stworzenia dojrza-
łego związku małżeńskiego. 
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Corio to centrum szkoleniowe, któ-
remu przyświeca dewiza „wiedza, 
doświadczenie oraz rzetelność”. Dowodzi 
tego uzyskany przez Państwa certyfikat 
ISO 9001. Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ISO 9001 jest dokumentem 
potwierdzającym, że ze swej strony wkła-
damy nasze doświadczenie i umiejętności 
w przekazywanie wiedzy z zakresu kosme-
tologii – tak żeby kursanci uzyskali od nas 
jak najwięcej informacji i przede wszystkim  
potrafili je zastosować  w praktyce. 

Centrum jest wpisane do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych. Widnieje 
też w  ewidencji szkół i  placówek nie-
publicznych Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Poznania. Skąd finansowanie 
Państwa działań i czy Corio to tylko insty-
tucja szkoleniowa?

Centrum Szkoleniowe Corio jest niepu-
bliczną placówką kształcenia ustawicznego 
i  posiada wpis do  
ewidencji  prowa-
dzony przez Wydział 
Oświaty Urzędu Mia-
sta Poznania. Kształ-
cenie ustawiczne to 

przekazywanie wiedzy osobom powyżej 
18 roku życia – zgodnie z  rozporządze-
niami Ministerstwa Edukacji. Oznacza to, 
że jesteśmy nie tylko placówką szkole-
niową, ale przede wszystkim oświatową, 
co wyróżnia nas spośród innych firm 
szkoleniowych na rynku. Równoległym 
jest wpis do Rejestru Instytucji Szkolenio-
wych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który 
pozwala na współpracę z powiatowymi 
urzędami pracy w zakresie realizacji szko-
leń finansowanych ze środków unijnych. 

Czy Corio to tylko instytucja 
szkoleniowa? 

Nie tylko. Z  wykształcenia jestem 
kosmetologiem pedagogiem i zawsze mia-
łam styczność z edukacją, dlatego Corio 
powstało jako instytucja szkoleniowa, aczkolwiek już po roku dzia-
łalności nasi „modele”, tj. osoby uczestniczące w części praktycznej 
szkolenia, użyczając nam swoich dłoni, stóp czy twarzy do ćwi-
czeń, zmobilizowali nas do tego, abyśmy uruchomili również gabi-
net kosmetyczny. Następnie kursanci uczestniczący w szkoleniach 
zasugerowali otwarcie hurtowni, co okazało się bardzo dobrym 

posunięciem. Od 
tamtej pory każda 
osoba po odbyciu 
szkolenia może sko-
rzystać z  jej asorty-
mentu i zaopatrzyć 
się u nas we wszyst-
kie potrzebne do 
pracy kosmetyki, 
narzędzia i  akceso-
ria, a  także wypo-
sażenie gabinetu.  
Z naszych zasobów 
korzystają różne 
grupy odbiorców 
związane z  branżą, 
ale również laicy. Są to właściciele i pracownicy gabinetów kosme-
tycznych, a także osoby młode, uczące się kosmetyki lub kosme-
tologii i chcące się u nas doszkolić z tematyki nieobjętej kształce-
niem. Te osoby mają potrzebę przekwalifikowania zawodowego. 
Nie brakuje również klientów niezwiązanych z  branżą kosme-

tyczną, po prostu korzystających z naszych 
zabiegów i kursów. 

Czyli trafiają do Państwa ludzie w każ-
dym wieku...

… przykładem jest 67-letnia pani, która 
odbywała u nas szkolenie z zakresu pedicu-
re’u kosmetycznego, chcąca zdobyć umiejęt-
ności poprawnego obcinania paznokci i dba-
nia o stopy – nie w celach zarobkowych, ale 
na potrzeby opieki nad starszą osobą – by 
móc prawidłowo pielęgnować jej stopy, co 
bywa problematyczne. 

W jakich obszarach można u Państwa 
zdobyć kwalifikacje?   

Skupiamy się na całej szeroko pojętej 
kosmetyce twarzy, ciała, dłoni, stóp oraz 
głowy. Nie mamy stricte określonej specjaliza-
cji, gdyż każda z naszych instruktorek specjali-
zuje się w innym obszarze, dlatego też posia-
damy szeroki wachlarz szkoleń do wyboru.

Szkoli się u  Państwa wiele młodych 
osób, które prowadzą firmy kosmetyczne 
za granicą. Czym są zainteresowane 

najczęściej? 
Polki, które wyjechały za granicę i tam pracują, przyjeżdżają 

do kraju z dwóch względów – finansowych, ale przede wszyst-
kim ze względu na jakość szkoleń, ponieważ doskonale wiemy, że 
Polska oferuje szkolenia i zabiegi na wysokim poziomie, czego my 
nie doceniamy.

O nauczaniu, 
zalotkach, cudach... 
profesjonalnie 
Z Anną Brzozowską-Gierak rozmawia Viola Ordon 
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Kursy to nie tylko teoria, ale przede wszystkim prak-
tyka. Jak długo opiekują się Państwo kursantami po zakoń-
czeniu szkolenia? Czy ono otwiera drzwi do własnych gabine-
tów kosmetycznych?

Z zasady po zakończonym szkoleniu przez trzy miesiące udzie-
lamy kursantom wsparcia merytorycznego, aczkolwiek to jedynie 
czas obligatoryjny, nie przestrzegamy ściśle widełek tego okresu – 
tak więc każdy, kto po zakończonym szkoleniu potrzebuje wsparcia, 
otrzyma je. Rzeczywiście wiele osób, które szkoliliśmy, otworzyło wła-
sne gabinety bądź pracuje w branży, świadcząc usługi u pracodawcy. 
Nasi odbiorcy to głównie studentki, które chcą pogłębić swoją wie-
dzę z obszarów nieobjętych programem nauczania, bądź osoby, które 
już prowadzą swój gabinet i chcą wprowadzić nowe usługi. Pojawiają 

się u nas również osoby, 
które z różnych wzglę-
dów chcą przekwalifi-
kować się zawodowo. 

Które zabiegi są 
aktualnie modne? 
Co poleciłaby Pani 
d l a  o d m ł a d z a n i a 
cery, skóry, paznokci, 
włosów...?

H m m ,  m o d n e . 
Modne jest wszystko to, 
co daje efekty wizualne 
i  namacalne. Ja kładę 
duży nacisk na ciągłą 
regenerację i  odbu-
dowę skóry. Zawsze 

byłam maniaczką wszelkiego rodzaju złuszczeń naskórka, czyli głę-
bokich peelingów chemicznych, które obecnie są często stosowane... 
Złuszczanie zewnętrznych warstw naskórka pobudza głębsze war-
stwy do naturalnej odnowy i przez to uzyskujemy efekt zagęszczenia 
struktury skóry, jej wzmocnienie, zmniejszenie widoczności zmarsz-
czek, a w efekcie końcowym efekt wizualnej świeżości i wypoczęcia.  

„Modne” jest dla mnie zabawnym pojęciem. Ostatnio bardzo rozpo-
wszechniony jest zabieg na rzęsy, który istnieje na rynku od 15 lat 
i dopiero teraz stał się popularny. Więc to, co modne, nie musi być 
nowe. Nie chodzi wcale o przedłużanie rzęs, tylko o efekt ich pod-
kręcenia, uniesienia. Kiedyś używane były różnego rodzaju zalotki, 
bo ładnie podkreślały rzęsy, zastąpiono je później zabiegiem trwałej 
ondulacji – dziś znanym pod nazwą lifting lub botox rzęs. 

Korzystają Państwo z najnowszych osiągnięć szeroko poję-
tej kosmetyki?

Korzystamy i cały czas musimy być na bieżąco z trendami. Śle-
dzimy, co się dzieje na rynku kosmetycznym, farmaceutycznym i bio-
technologicznym, ponieważ przez ostatnie 15  lat te obszary mocno 
się rozwinęły. Interesują nas wszelkie nowinki, ponieważ – po pierw-
sze – lubimy to, po drugie – jesteśmy ciekawe, czy faktycznie dają 
takie efekty, jak gwarantują producenci, a po trzecie chcemy być na 
bieżąco. Podążamy więc za najnowszymi osiągnięciami, żeby spro-
stać oczekiwaniom klientek gabinetu, kursantów oraz osób zaopa-
trujących się w naszej hurtowni.

Czy może Pani polecić jakiś kosmetyk, krem cud? 
Mogę polecić mnóstwo kosmetyków, ale żeby zaraz cud…

śmiech)… Kiedyś się mówiło, że skóra zaczyna się starzeć po 25 roku 
życia. Ja mam własną teorię. Uważam, że tak naprawdę zaczynamy 
się starzeć w  momencie urodzenia, bo już wtedy komórki skóry 
zaczynają się eksploatować i efekty tego widzimy, kiedy pojawiają 
się pierwsze zmarszczki. I gdy słyszę pytanie o cuda, odpowiadam, 
że musimy starzeć się z godnością, akceptować zmiany na naszym 
ciele, ale też  w miarę możliwości spowalniać je i im przeciwdziałać. 
Tak że cudów nie ma, ale my pomagamy osiągnąć cudowne efekty...

Magda Gessler

Zupa piwna  
Magdy Gessler

Świetna zupa na lato. Świeża i orzeźwiająca!
Piwo podgrzewać z 3 łyżkami cukru, cynamonem, 

goździkami i skórą z cytryny. Białka ubić na pianę, kiedy 
będą już całkiem ubite, dodać biały cukier i ubijać, aż 
piana stanie się szklista, a cukier całkowicie się rozpuści. 
Żółtka dokładnie wymieszać ze śmietanką i dwiema łyż-
kami gorącej zupy. Zdjąć zupę z palnika. Powoli wlewać 
żółtka ze śmietanką, ciągle mieszając. Doprawić zupę 
szczyptą soli. Nastawić piekarnik na 100°C. Łyżeczką kłaść 
kluski z piany do zupy. Garnek z zupą z chmurkami kluse-
czek wstawić do piekarnika nagrzanego do 80-100°C na 
około 10 minut. Podawać na ciepło lub na zimno.

Składniki:

ciemne piwo, np. koźlak 750 ml
cynamon 1 laska
goździki 5
skórka starta z cytryny 
żółtka 6
śmietanka 36% 125 ml
białka 2
cukier brązowy 3 łyżki
cukier biały 3 łyżki
sól szczypta
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W murach Auli Magna Centrum Wykładowego Poli-
techniki Poznańskiej władze uczelni przyznały prezesowi 
zarządu Volkswagen Poznań Jensowi Ocksenowi tytuł dok-
tora honoris causa, nobilitując w ten sposób jego zasługi 
w inżynierii produkcji. 

Osoba Jensa Ocksena jest kojarzona w Poznaniu przede 
wszystkim z Fabryką Samochodów Użytkowych Volkswagen. 
Jest postrzegany jako ten, który w największym stopniu przy-
czynił się do uzyskania przez nią wyjątkowej pozycji w Pozna-
niu oraz w Wielkopolsce. Należy jednak podkreślić, że Volks-
wagen wniósł do Polski nie tylko produkcję samochodów 
użytkowych, ale przyczynił się również do transferu nowej 
techniki i technologii, wzbogacając nasz potencjał o świa-
towe doświadczenie i umiejętności zdobywania rynków dla 
polskich produktów. Dzięki temu powstał w Poznaniu jeden 
z najsilniejszych w Polsce ośrodków przemysłowych. Wzmoc-
nieniu oraz wzbogaceniu uległ także potencjał naukowy Poli-
techniki Poznańskiej, przede wszystkim w zakresie transportu, 
pojazdów samochodowych, budowy maszyn oraz automa-
tyzacji produkcji. […] Każdy, kto zna bliżej naszego dok-
tora honoris causa, wie, że to nie tylko świetny inżynier oraz 
menadżer, ale także wspaniały człowiek – zaznaczył pod-
czas uroczystości promotor honorowego doktoratu prof. 
dr hab. inż. Adam Hamrol. 

Wielokrotnie podkreślano zaangażowanie Jensa 
Ocksena  w życie społeczne i akademickie nie tylko Poz-
nania i Wielkopolski, ale całego kraju. Władze Politech-

niki Poznańskiej doceniają współpracę 
z  Fabryką Volkswagen między innymi za 
program studiów dualnych, czyli studiów  
o profilu praktycznym, skierowanych do stu-
dentów kierunku automatyka i  robotyka. 
Umożliwia on połączenie studiów na uni-
wersytecie z praktyką zawodową w Volkswa-
gen Poznań.  Studenci PP chętnie korzystają 
też z programu letnich praktyk, które odby-
wają wraz ze studentami innych europejskich 
uczelni wyższych.  

Mimo że urodzony w Niemczech, Jens 
Ocksen wczesne dzieciństwo spędził 
w Republice Południowej Afryki,  do swojej 
ojczyzny powrócił jako nastolatek.  Studia 
wyższe ukończył w 1985 roku w Fachhoch-
schule Hannover (Uniwersytet Techniczny 
w Hanowerze) z tytułem zawodowym Dipl.-

-Ing Fertigungstechnik (magistra inżyniera 
technologii produkcji). Bezpośrednio po 
ich ukończeniu rozpoczął pracę zawodową 
jako inżynier planowania produkcji w Zakła-
dzie Samochodów Użytkowych w  koncer-
nie Volkswagen Aktiengesellschaft w Hano-
werze. Jego kariera zawodowa jest do dziś 
nieprzerwanie związana z  Volkswagen 

Aktiengesellschaft. W tym przedsiębiorstwie przeszedł wszyst-
kie szczeble kariery – aż do stanowiska prezesa zarządu Volkswa-
gen Poznań oraz funkcji członka kierownictwa marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe, które to sprawuje do dziś.

Tytuł honorowy doktora honoris causa nadawany jest 
w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia spo-
łecznego osobom wykazującym się wybitnymi osiągnięciami 
i wyróżniającym się niekwestionowanym autorytetem i postawą 
moralną. Decyzję o uhonorowaniu nim Jensa Ocksena władze PP 
podjęły w listopadzie 2017 roku. 

 red.
Fot: Wojciech Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP

Prezes 
Volkswagena 
z doktoratem 
honoris causa 
Politechniki 
Poznańskiej
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Od 6 do 8 kwietnia br. w  Los Ange-
les w Kalifornii (USA) odbyły się zawody 
Society of Automotive Engineers SAE Aero 
Design West 2018, w których wzięła udział 
reprezentacja Akademickiego Klubu Lotni-
czego Politechniki Poznańskiej.

Drużyna Politechniki Poznańskiej zwy-
ciężyła w  najbardziej prestiżowej klasie 
Regular, zdobywając trzy złote medale:

• w  klasyfikacji prezentacji technicz-
nych,

• w klasyfikacji  konkurencji lotnych,
• w klasyfikacji generalnej.
SAE Aero Design to międzynarodowe 

akademickie zawody organizowane od 
ponad 30 lat przez amerykańskie Stowa-
rzyszenie Inżynierów Transportu Society 
of Automotive Engineers (SAE) we współ-
pracy m.in. z firmami SolidWorks, Lockheed 
Martin czy ANSYS. Zadaniem uczestników 

– grup studenckich z całego świata – jest 
zaprojektowanie i budowa modelu samo-
lotu, zgodnie z  ograniczeniami i  wymo-
gami regulaminu narzuconymi przez orga-
nizatora zawodów. W tym roku zadaniem 
studentów było zaprojektowanie oraz 
zbudowanie samolotu, który przy jak naj-
mniejszej masie własnej podniesie jak naj-
większą liczbę zestawów: piłeczka teni-
sowa + metalowa sztabka o masie 230 g. 

Piłeczki tenisowe symbolizują pasażerów, 
natomiast sztabki – ich bagaże. Regula-
min zawodów definiuje materiał, z jakiego 
wykonany ma być samolot, oraz rodzaj 
i moc napędu. Oprócz opracowania doku-
mentacji ekipy muszą przedstawić prezen-
tację techniczną, a  następnie podnieść 
modelem jak największy ciężar w  locie. 
Zawody uczą samodzielnego rozwiązy-
wania problemów 
technicznych, orga-
nizacyjnych i  logi-
stycznych, umiejęt-
ności pracy w grupie, 
sztuki zaprezento-
wania i  dokumenta-
cji osiągnięć. Według 
wielu pracowników 
z Politechniki Poznań-
skiej „konkursy typu 
SAE Aero Design 
przekształcają kształ-
cenie z  wykładowo-

-podręcznikowego 
(learning by reading) 
na projektowe (learning by doing)”.

Reprezentację wsparły finansowo 
i  organizacyjnie władze Politechniki 
Poznańskiej – w  osobach pana rektora 
i  prorektorów, pana kanclerza, dzieka-

nów wydziałów, a  także 
A e r o k l u b  P o z n a ń s k i . 
Start w  zawodach odby-
wał się w  ramach  pro-
gramu Najlepsi z  Najlep-
szych 2.0, finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki 
i   S z k o l n i c t w a  W y ż -
szego. Oprócz rywaliza-
cji w  Kalifornii studenci 
Politechniki Poznańskiej 
w ramach projektu wzięli 
udział w  zawodach SAE 
Aero Design Mexico 2018 

(23-24 lutego, Silao, Meksyk) i SAE Aero 
Design USA East 2018 (9-11 marca, Lake-
land, USA). Wsparcia finansowego udzie-
liło ekipie również miasto Poznań, miasto 
Środa Wielkopolska, gmina Czerwonak 
oraz firma Schlosser.

Start reprezentacji w zawodach hono-
rowym patronatem objął rektor Politech-
niki Poznańskiej Tomasz Łodygowski, pre-

zydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak 
oraz ambasador RP w Meksyku.

W  klasie Regular konkurowało 37 
drużyn z całego świata. Wśród zespołów 
należy wymienić m.in. reprezentacje USA, 
Kanady, Indii, Meksyku, Egiptu, Chin i Pol-
ski.  Polska reprezentowana była przez 
ekipy z Politechniki Poznańskiej, Politech-
niki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, 
Politechniki Wrocławskiej oraz z Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

W skład drużyny weszli studenci Poli-
techniki Poznańskiej: Anna Kettner, Mate-
usz Podziński, Kamil Dombek, Michał Men-
dyk, Michał Próchnicki, Patryk Szkudlarek, 
Oskar Gierszewski, Krzysztof Ćwian, Krzysz-
tof Graczyk. Opiekunem naukowym ekipy 
SAE był dr inż. Radosław Górzeński.

 red.

SAE Aero Design 
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Zostaliśmy zaproszeni 
na rzadką uroczystość, mia-
nowicie na obchody stulecia 
Gorzelni Turew, która zlokali-
zowana jest 12 km na wschód 
od Kościana, w rolniczej oko-
licy, z dala od głównych linii 
komunikacyjnych. Obchody 
odbywały s ię  w  parku, 
w  sąsiedztwie pałacu Chła-
powskich. Dla przypomnie-
nia: to tam gen. Dezydery 
Chłapowski w  1815 roku 
objął majątek ojca i  zaczął 
wprowadzać nowoczesne metody 
uprawy ziemi i prowadzenia gospo-
darstwa rolnego. Następnie wyje-
chał do Anglii, gdzie przez półtora 
roku zwiedzał przodujące gospodar-
stwa, między innymi  hrabstwo Nor-
folk. Obserwował, uczył się i pracował 
na roli. Przed opuszczeniem Anglii 
zakupił nowoczesne narzędzia rolni-
cze i po powrocie do kraju rozpoczął 
reorganizację oraz unowocześnianie 
majątku. Niektórzy mówili, że... gene-
rał zwariował.

Wybudował jedną z  pierwszych 
cukrowni. Powstała też gorzelnia, browar 
i olejarnia. Otworzył również pierwszą 
nieformalną szkołę dla chłopców chcą-
cych uczyć się nowoczesnego rolnictwa. 

Tradycja gorzelnicza w Turwi sięga 
zatem pierwszej połowy XIX wieku. 
Pierwsza gorzelnia – wybudowana przy 
pałacu – nie przetrwała do czasów dzi-
siejszych. Gorzelnia, w której obecnie 
wytwarzany jest surowy spirytus, została 
wzniesiona na początku XX wieku 
(w 1918 roku). Tuż przed drugą wojną 

światową rozbudował ją ostatni 
właściciel majątku Krzysz-
tof Morawski. Potem przyszli 
Niemcy, po nich władza ludowa, 
by wreszcie byłe państwowe 
gospodarstwo przeszło trudne 
koleje prywatyzacji i przekształ-
ceń właścicielskich. Obecnym 
właścicielem jest Top Farms 
Wielkopolska sp. z o.o. Dzienna 
produkcja to nawet 4000 litrów 
spirytusu, na który przetwarza 
się tu żyto, pszenżyto, ziemniaki, 
a czasami  kukurydzę. Fermen-

tacja odbywa się w klasycznych tankach 
fermentacyjnych, następnie odfermen-
towany zacier trafia do destylacji. Spiry-
tus uzyskany taką metodą to spirytus rol-
niczy o mocy ok. 92-93%. 

Gorzelnia to nie tylko czynny zakład 
produkcyjny, to także niezwykłe muzeum, 
unikatowe na skalę europejską,  pokazu-
jące gorzelnictwo rolnicze. Kierownik, 
pan Grzegorz Konieczny, jest pasjona-
tem; od 2004 roku zbiera stare urządze-
nia gorzelnicze i dokumenty. Powstała 
sala degustacyjna i piękna ekspozycja. 

... z dala od linii  
komunikacyjnych...
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Obchody 100-lecia rozpoczęła uro-
czysta msza święta w   przypałacowej 
kaplicy – w intencji pracowników gorzelni, 
firmy Top Farms oraz mieszkańców Turwi. 
Po części oficjalnej – powitaniu gości 
oraz prezentacji publikacji zatytułowa-
nej „Gorzelnia Turew. Sto lat wielkopol-
skiej tradycji” autorstwa Emiliana Prałata 

– przyszła pora na  występ zespołu Ture-
wianki. Zgromadzeni mogli także zwie-
dzić fabrykę oraz poznać zasady działania 
znajdującego się w niej sprzętu, a jedną 
z  atrakcji był przejazd parowej lokomo-
bili ze szreniawskiego muzeum. Całości 
dopełnił kolejny koncert oraz poczęstu-
nek dla przybyłych.

Wśród 300 zaproszonych gości nie 
zabrakło przedstawicieli Krajowej Rady 
Gorzelnictwa, prezesa Wyborowej S.A. 
Andrzeja Szumowskiego oraz prezesa 
Top Farms Macieja Pietrzaka i  Toma-
sza  Zdziebkowskiego. Zjawili się także: 
senator Marian Poślednik,   wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego Woj-
ciech Jankowiak, burmistrz Kościana 
Michał Jurga, starosta Kościana Bernard 
Turski, wójt gminy Kościan Andrzej Przy-
była, burmistrz Czempinia Konrad Malicki, 
zastępca burmistrza miasta i gminy Krzy-
wiń Bartosz Kobus, przewodniczący Rady 
Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz 
oraz poseł Wojciech Ziemniak, dyrektor 
Muzeum Narodowego w  Szreniawie dr 
Jan Maćkowiak. Nie zabrakło też  potom-
ków wielkiego generała, Stanisława Chła-
powskiego z żoną.

Gorzelnia w  Turwi jest unikatem 
w  naszym regionie – jako jedyna jest 
czynna nieprzerwanie od stu lat, dlatego 
kierownik Grzegorz Konieczny za swoje 
zasługi otrzymał wiele podziękowań, gra-
tulacji i atencji.

Było dużo miłych spotkań, rozmów 
i toastów... i my tam byliśmy... 

 /przygotowała Oliwia J./
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O Janie Baptyście wspominamy zazwy-
czaj przy okazji opowieści o poznańskim 
ratuszu. Mało kto zadaje sobie pytanie, jak 
wyglądałby Poznań, gdyby nie pojawił się 
tu architekt z Lugano. 

Co tak naprawdę wiemy o Janie Bapty-
ście Quadro? Na to pytanie możemy odpo-
wiedzieć jednym słowem: niewiele. Posia-
damy niepełny obraz z  wieloma lukami, 
tworzony na podstawie przesłanek. Fak-
tem jest, że jego nazwisko zostało zapo-
mniane, a postać architekta odkrył ponow-
nie Józef Łukaszewicz – poznański historyk 
i archiwista, który opublikował kontrakt na 
przebudowę ratusza zawarty między Radą 
Miasta Poznania a  architektem. Dzięki 
temu odkryciu oraz późniejszym bada-
niom możemy dziś w części odtworzyć losy 
włoskiego mistrza.

Jan Baptysta Quadro pochodził 
z  pogranicza włosko-szwajcarskiego 

– okolic Lugano, leżącego nieopodal 
jeziora Como. Nie wiemy, kiedy przyszedł 
na świat. Zaliczał się do grupy artystów – 
architektów zwanych Komaskami, któ-
rzy wykształcenie zdobywali w miastach 
północnych Włoch, następnie wyruszali 
w świat w poszukiwaniu pracy.  Osiadali 
w  miejscach, w  których zdobyli angaż, 
zakładali rodziny i stawali się częścią lokal-
nej społeczności.

Prawdopodobnie tak samo było 
w przypadku Jana Baptysty Quadro. Nie 
znamy odpowiedzi na pytanie, gdzie uczył 
się zawodu, ani jak to się stało, że przybył 
do Poznania. Nie wiemy także, co i gdzie 
robił, zanim trafił do stolicy Wielkopolski. 
Być może Jan Baptysta był jednym z tych 

Komasków, którzy osiedlili się na 
Śląsku. Wspomniawszy na trady-
cyjne kontakty Poznania z Wro-
cławiem, możemy zakładać, że 
to właśnie tamtejsi budowni-
czowie polecili Quadrę poznań-
skiej Radzie Miejskiej. Jedno jest 
pewne: Jan Baptysta Quadro tra-
fił do Poznania na zaproszenie 
Miejskiej Rady, która zleciła mu 
przebudowę poznańskiego ratu-
sza. Takiego zadania nie powie-
rzono by nieznanemu architek-
towi,  musiał więc  mieć bardzo 
dobre referencje.

Ratusz to najważniejsze 
i  najwybitniejsze dzieło, jakie 
stworzył Jan Baptysta, i to wła-
śnie z  nim wiążą się pierwsze 
odnalezione w  Poznaniu wia-
domości dotyczące architekta. 
Kontrakt na przebudowę ratu-
sza został podpisany w  marcu 
1550 roku. Kiedy włoski archi-
tekt zaczynał swoją działalność, 
Poznań miał charakter średnio-
wiecznego miasta położonego 
na północy Europy. Jedno-
cześnie był miastem bogatym, 
a członkowie Rady Miejskiej byli 
ludźmi wykształconymi, bywa-
jącymi w  świecie, którzy znali 
najnowsze trendy w architektu-
rze.  Quadro był dla nich kandy-
datem idealnym. Jego pomysł 

ZNANY/nie/ZNANY 
ARCHITEKT POZNANIA 
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28 kwietnia w Muzeum 
Literackim Henryka 
Sienkiewicza odbył 
się wernisaż wystawy 
ZNANY/nie/ZNANY 
ARCHITEKT POZNANIA 
– Jan Baptysta Quadro 
z Lugano. Wystawę 
można oglądać do 
końca września.

Kuratorzy wystawy: 
Monika Dobek  

i Maria Niestrawska
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na ratusz spotkał się ze zrozumieniem 
i akceptacją.

Nie był on pierwszym włoskim imi-
grantem, który osiedlił się w Wielkopolsce. 
Wiemy, że na początku kariery towarzyszyli 
mu w Poznaniu bracia, jednak wsławili się 
wyłącznie pijatykami i bijatykami, bardzo 
szybko opuścili miasto. Jan był za to pier-
wszym i jedynym Włochem, przed którym 
postawiono zadanie tak prestiżowe, jak 
budowa siedziby władz miejskich. Budowa 
ratusza przysporzyła architektowi sławy 
i  uznania, bardzo szybko zaczęły napły-
wać kolejne zlecenia. Pracował dla miasta, 
mieszczan, szlachty i duchowieństwa. Spę-
dził w Poznaniu około czterdziestu lat, był to 
czas realizacji artystycznej i zawodowej. Czas, 
w którym bardzo szybko wspiął się na szczyt 
sławy i równe szybko znalazł się na dnie.

O tym, że władze miejskie wysoko ceniły 
sobie zdolności włoskiego mistrza, świadczy 
fakt, że podpisano z nim kolejny kontrakt. 
Został powołany na stanowisko miejskiego 
architekta. Posada ta była jedną z ważniej-
szych w mieście. Quadro był zależny tylko 
od swoich mocodawców. Podjęcie pracy 
na stanowisku miejskiego architekta niosło 
za sobą, pomijając korzyści takie jak stały 
dochód czy popularność, obowiązek wyko-
nania wszystkich zleconych robót budow-
lanych w  mieście. Dlatego obok realiza-
cji takich jak m.in. budowa i remont Wagi 
Miejskiej czy, być może, remont kolegiaty 
św. Marii Magdaleny musiał wybudować 
postrzygalnię – dział fabryki włókienniczej, 
czy zamtuz – dom publiczny.

Z  prac, jakie wykonywał na rzecz 
duchowieństwa, najważniejszą była prze-
budowa kaplicy św. Trójcy w  poznań-
skiej katedrze, związana z  pochówkiem 
biskupa Adama Konarskiego i  ustawie-
niem jego pomnika nagrobnego autor-
stwa Hieronima Canavesiego. Janowi Bap-
tyście przypisuje się również m.in. budowę 
pierwszych gmachów klasztoru Jezuitów 
w Poznaniu. Prace dla mieszczan polegały 
przede wszystkim na budowie i  przebu-
dowywaniu kamienic. Dwie z  przebudo-
wywanych kamienic, przy ul. Wrocławskiej 
11 i przy Rynku 84, wykupił na własność. 
W tej ostatniej, w której dziś znajduje się 
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, 
mieszkał wyżej wymieniony. 

Włoch z Poznaniem związał nie tylko 
swoje życie zawodowe, ożenił się z  Bar-
barą Sztametówną – córką poznańskich 
patrycjuszy. Fakt ten w połączeniu z posia-
daniem kamienicy mieszkalnej przy Rynku 
84 spowodował, że  stał się pełnoprawnym 
mieszczaninem i obywatelem miasta.

Działał nie tylko w  stolicy Wielkopol-
ski – za zgodą Rady Miasta odbywał podróże 
w  celach zawodowych. Najbardziej presti-
żowym – poza poznańskim angażem – było 

kierowanie pracami budowlanymi przy prze-
budowie Zamku Królewskiego w Warszawie.

Poznański architekt był człowiekiem 
interesu, rozwinął działalność jako przed-
siębiorca budowlany. Kupował i  przebu-
dowywał kamienice, miał cegielnię, łaźnię, 
a  nawet winiarnię. Od początku pobytu 
w  Poznaniu miał też problemy. Biskup 
Benedykt Izdbieński pozwał go do sądu 
za niewywiązanie się z kontraktu budow-
lanego. Z czasem w każdym ze swoich inte-
resów ponosił fiasko. Stopniowo zapląty-
wał się w procesy o długi. Tracił majątek 
równie szybko, jak wcześniej go zdoby-
wał. Z powodu długów musiał sprzedać 
należące do niego kamienice, również tę 
przy Rynku 84. Utrata majątku spowodo-
wała, że Quadro pozostawał na łasce władz 
miejskich, które przyznały mu zapomogę 
i lokum w wykuszu przy ul. Masztalarskiej.

Wiemy, że ostatnią dekadę życia spę-
dził  w samotności – oznacza to, że jego 
małżeństwo nie przetrwało próby czasu. 
Być może przyczynił się do tego brak 
potomstwa i bankructwo architekta.

W ostatnich latach życia Jan Baptysta, 
poza majątkiem, zaprzepaścił  też swoją 
pozycję i dobre imię. Dziś nie znamy daty 
jego śmierci. Wiemy tylko, że nastąpiła ona 
między 1590 a 1591 rokiem. Nie znamy  też 
miejsca jego pochówku.

Jedno jest pewne – dzięki muratorowi 
Janowi Baptyście Quadro z Lugano  Poznań 
stał się zupełnie innym miastem. Ratusz 
jest najwybitniejszym dziełem tego archi-
tekta, które najwięcej o nim mówi i które 
uważa się za najpiękniejszy przykład rene-
sansowej architektury na północ od Alp. 
To oryginalne dzieło stało się ponadczaso-
wym symbolem Poznania.

Tekst na podstawie:
T. Jakimowicz, Jan Baptysta Quadro, 

artis cementarie magister, w: „Kronika Mia-
sta Poznania” 1998, nr 1, Budowniczowie 
i architekci, s. 168 – 174.

T. Jakimowicz, Jan Baptysta Quadro 
z Lugano – architekt, Poznań 1998.

Fot. Monika Dobek
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Ile trwa era? Zdania są 
podzielone, natomiast wia-
domo, że Era Jazzu w  Pozna-
niu ma już 20 lat i ciągle zaska-
kuje, ewoluuje i  przyciąga 
wierną publiczność. W  edy-
cji z  2018 roku na pięciu kon-
certach mogliśmy usłyszeć 

wszystko, co we współczesnym jazzie 
jest grane, począwszy od standardów po 
eksperymentalne poszukiwania. Współ-
czesna muzyka improwizowana nie gar-
dzi popularnym rapem, sięga po elektro-
niczne instrumentarium, odwołuje się do 
rockowej stylistyki. Dzisiejszy jazz nie jest 
tak ortodoksyjny w definiowaniu nurtów 
i  w  osadzeniu w  tradycji, jednak nadal 
jego znakami są instrumenty takie jak: 
trąbka, motoryka, improwizacja. Krótko 
mówiąc, nadal liczą się emocje, kompeten-
cja i inwencja. Nie było inaczej i tym razem, 
tego wszystkiego pod dostatkiem dostar-
czył melomanom Dionizy Piątkowski, szef 
tego całego zamieszania. 

 Do Poznania w ostatnim czasie zawi-
tało trzech czołowych trębaczy z Nowego 
Orleanu, Terence Blanchard, Wynton Mar-
salis, a  cykl koncertów Era Jazzu otwie-
rał Nicholas Payton z  zespołem. Rozcza-
rował się ten, kto spodziewał się typowej 
dla miejsca pochodzenia trębacza muzyki. 
Nawiązywał jedynie do tradycji nowoorle-
ańskich w kilku cytatach i klimacie happy 
jazz, radosnego grania, znanego z  miej-
skich parad. Uczestniczyliśmy w muzycznej 
podróży od Karaibów po ulice amerykań-
skich miast, na których króluje rap. W szalo-
nych improwizacjach, którym towarzyszył 
niemal wyłącznie perkusista, odwoływał 
się do free jazzu. Innym razem pulsująca 
maszyna rytmiczna, ozdabiana elektro-
nicznymi brzmieniami wprowadzała kli-
maty fusion. Czuło się tu zasłuchanie Mile-
sem Davisem. 

W  drugiej odsłonie zanurzyliśmy się 
w  klimaty znane spod szyldu ECM. Tin-
gvall Trio prezentuje muzykę zaliczaną do 
idiomu skandynawskiego jazzu, o  boga-
tej harmonii  nastawionej na sonorystykę, 
mniej na wirtuozerię. Plejada pianistów 
spod tego znaku zbliża się do współcze-
snej muzyki klasycznej, ale i eksperymen-
talnej, z tą różnicą, że kompozycje to led-
wie szkice pisane w trakcie improwizacji. 

Kacper Smoliński, poznański wirtuoz 
harmonijki chromatycznej, laureat ostat-
niej edycji konkursu organizowanego 
przez Erę Jazzu dla młodych muzyków, 
przedstawił bogaty program klasycznego 
jazzu. Od standardów po własne kompozy-
cje, błyskotliwie zaaranżowane. Zaimpono-
wał jako lider i solista Tony’emu Stricklan-
dowi do tego stopnia, że ten postanowił 
zaprosić go w charakterze gościa na swój 
występ w klubie Blue Note. 

Kwintet perkusisty Tony’ego Stric-
klanda to współcześnie najlepiej rozpozna-
walny reprezentant nowojorskiego jazzu 
spod znaku legendarnej wytwórni Blue 
Note. Publiczność poznańskiego klubu 
pod tym samym szyldem ceni taką muzykę, 
więc w dniu koncertu szczelnie wypełniła 
klub. Wyjątkowo żywiołowo reagowała na 
solówki saksofonisty, brata lidera – Mar-
kusa, i Kacpra Smolińskiego, który wystą-
pił w dwóch standardach. 

Nic nie zapowiadało katastrofy. 
Gwiazda czwartego koncertu – Sarah 
McKenzie, czekała na swój występ, gdy 
Dionizy Piątkowski odebrał wiadomość, 
że towarzyszący jej muzycy utknęli na 
lotnisku we Frankfurcie z powodu opóź-
nienia lotu. Nie pozostało mu nic innego, 
jak zorganizować zastępstwo. Zwrócił się 
o pomoc do poznańskich muzyków, lau-
reatów jednego z poprzednich konkursów 
Ery Jazzu. Gitarzysta Dawid Kostka, basi-
sta Damian Kostka i  perkusista Mateusz 

Brzostowski mieli kilka godzin na przejrze-
nie nut i przećwiczenie akompaniamentu. 
Na szczęście na program Sarah McKenzie 

„From Standards With Love” składały się 
głównie standardy. 

Album „Paryż w deszczu” – nawiązanie 
do „Deszczowej piosenki” nie jest tu przy-
padkowe – został entuzjastycznie przyjęty 
przez krytykę. Wszyscy powtarzali: „Być jak 
Diana Krall”. Obie są śpiewającymi pianist-
kami, chętnie sięgają po standardy i pro-
ponują własne stylowe aranżacje popular-
nych piosenek, ale moim zdaniem na tym 
podobieństwo się kończy. Diana jest zmy-
słowa, oszczędna we frazowaniu, zwraca 
uwagę  na nastrojowość, brzmienie forte-
pianu, podczas gdy Sarah jest żywiołowa, 
radosna, nie ukrywa, że przy tym świet-
nie się bawi, i nawiązuje do tradycji chan-
son, w mniejszym stopniu do klasycznych 
jazzowych wzorców. Na program poznań-
skiego koncertu złożyły się autorskie kom-
pozycje „Paris in the Rain”, „Blues Tonight” 
i standardy Franka Sinatry, Antonia Carlosa 
Jobima, Raya Hendersona i Morta Dixona. 
Nastrój udzielił się publiczności i wprawił 
ją w euforię. 

Na koniec w muzyczną podróż zabrali 
nas kubański pianista Omar Sosa i  wło-
ski  trębacz  Paolo Fresu. Duet wspomagał 
się elektronicznymi instrumentami, dzięki 
czemu brzmiał jak duży zespół. Swoista 
suita, którą dedykowali Erosowi, w której 
przeplatały się motywy karaibskie, kubań-
skie, amerykańskie, afrykańskie i włoskie. 
W  rezultacie uczestniczyliśmy w  spekta-
klu z pogranicza etno jazzu i muzyki eks-
perymentalnej. Jeszcze syntetyzatory grały, 
gdy muzycy się kłaniali, ale poznańska 
publiczność nie odpuszczała, konieczny 
był bis. Omar Sosa zaintonował kubańską 
piosenkę, a  Paolo Fresu zszedł ze sceny 
do publiczności i zachęcał ją do wspólnej 
zabawy. 
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Andrzej Wilowski

32



1. 
Izabella Działyńska, wła-

ściwie: Izabella Elżbieta 
z  Czartoryskich Działyń-
ska, urodziła się 14 grud-
nia 1830 w Warszawie, 
zmarła 18 marca 1899 
w Mentonie we Fran-
cji. Była córką księcia 
Adama Jerzego Czar-
toryskiego i  Anny 
Zofii z domu Sapieha. 
Wychowywała się 
w  Paryżu, w  konser-
watywnej atmosferze 
Hotelu  Lambert, gdzie 
prowadzi ła  Instytut 
Polski. Odbywała liczne 
podróże po Europie, a także 
Algierii, Egipcie i Ziemi Świę-
tej. Przez większość życia miesz-
kała w Paryżu. Od młodości kolek-
cjonowała dzieła sztuki. W 1857 roku 
poślubiła wielkopolskiego ziemianina 
Jana Działyńskiego i od tego czasu mieszkała 
także w  Gołuchowie, który w  1872 roku prze-
jęła od męża za pożyczone mu na cele powsta-
nia styczniowego pieniądze. Zainicjowała między 
innymi kolekcję waz antycznych, grafik, obrazów, 
mebli artystycznych. Zamek w Gołuchowie prze-
budowała – częściowo według własnej koncep-
cji – na muzeum, a za pomocą utworzonej w 1893 
roku ordynacji gołuchowskiej zapewniła muzeum 
środki na utrzymanie. Dążyła do odtworzenia 
dawnej świetności rezydencji gołuchowskiej, sta-
nowiącej niegdyś siedzibę rodu Leszczyńskich.

Po śmierci spoczęła w mauzoleum – kaplicy 
grobowej w parku w Gołuchowie.

Na zamku w Gołuchowie w powiecie pleszew-
skim umieściłam zbiór dzieł sztuki różnego rodzaju,  
który zbierałam w długim lat szeregu. Życzeniem jest 
moim, aby te dzieła sztuki się nie rozproszyły i aby zbiór ten zachował 
się pełny i cały po wieczne czasy.  Spodziewam się, że zbiór powyż-
szy ogółowi pożytek przyniesie, wywołując i podnosząc upodobania 
do sztuki i zmysł piękna; oglądanie tych zbiorów ma być dostępne 
dla każdego pragnącego znaleźć tam źródło pomocnicze do badań 
naukowych i w zakresie sztuki.

Zamek w Gołuchowie, gdzie mieści 
się oddział MNP, jest jednym z najpięk-

niejszych polskich zabytków, chętnie 
odwiedzanym nie tylko ze względu 
na walory architektoniczne, ale rów-
nież z powodu wyśmienitej kolekcji 
dzieł sztuki w jego wnętrzach. 

Obecnie to właśnie Muzeum 
Narodowe w  Poznaniu jest suk-
cesorem wielkiego dzieła Izabeli 
Czartoryskiej. 

Celem wystawy jubileuszowej 
jest przedstawienie kolekcji zgro-

madzonej na zamku w  Gołuchowie 
przez księżną Izabelę z Czartoryskich 

Działyńską – jedną z najwybitniejszych 
kolekcjonerek drugiej połowy XIX wieku 

na ziemiach polskich. Zgromadziła kolek-
cję dorównującą rangą największym zbiorom 

europejskim prezentowanym w  ówczesnych 
muzeach publicznych i kolekcjach prywatnych we 

Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Kolekcja hrabiny 

jest niezwykle różnorodna, znalazły się w niej zarówno zabytki 
archeologiczne z czasów antycznych, dzieła średniowieczne: jak 
emalie i rzeźby drewniane, a także przykłady malarstwa, grafiki 
oraz sztuki użytkowej. 

Pierwsze dokumenty poświadczające nabytki kolekcjoner-
skie Izabeli Czartoryskiej pochodzą z lat 50. XIX wieku. Z czasem 

Życie sztuką
Gołuchów Izabeli 

z Czartoryskich 
Działyńskiej

27 maja – 19 sierpnia 2018

Muzeum Narodowe 
w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 9

2. 

1. Hr. Izabela z Czartoryskich Działyńska
2. Bal w Hotelu Lambert w Paryżu
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to zamiłowanie przerodziło się 
w  pasję, która 
towa r z ys z y ł a 
hrabinie  do 

końca jej życia. 
Kolekcja, groma-

dzona początkowo 
w  Hotelu Lambert, 

po zawarciu związku 
małżeńskiego Izabeli 

z  Janem Kantym Działyń-
skim została przeniesiona 

do zamku w  Gołucho-
wie. Izabela Czartory-
ska zadbała o odpo-

wiednią dla niej 
oprawę, przysto-

sowując na potrzeby 
ekspozycji zgromadzonych obiektów 
kilka pomieszczeń w gołuchowskim 
zamku,  takich jak Sala Waz Greckich, 
Sala Starożytności, Sala Muzealna, Sala 
Polska. Chcąc zapewnić środki na utrzyma-
nie kolekcji, zabezpieczyć jej trwanie i inte-
gralność zbiorów, utworzyła w 1893 roku 
w Gołuchowie ordynację. 

Dramatyczne losy kolekcji podczas II 
wojny światowej skutkowały rozprosze-
niem dzieł, które obecnie przechowywane są 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum 
Zamku w Gołuchowie; znaczna część obiek-
tów zabezpieczona została w Muzeum Naro-
dowym w  Warszawie i  Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie. Podczas II wojny 
światowej zaginęło wiele cennych obiektów. 
Część zabytków odnaleziona w muzeach lub 

w rękach prywatnych w ostatnich latach powróciła do Polski. Inne 
traktowane są jako straty wojenne. 

Na wystawie jubileuszowej zbiory gołuchowskie 
zostaną przypomniane fragmentami kolekcji  z Muzeum 
Narodowego w  Poznaniu, Warszawie i  Krakowie oraz 

z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, pokazując róż-
norodność zbioru od zabytków archeologicznych  z cza-

sów antycznych, ze słynnymi wazami greckimi, przez dzieła 
średniowieczne, jak emalie i rzeźby drewniane, a także przy-

kłady malarstwa, aż po grafiki oraz sztukę użytkową.
Kuratorkom przyświecała chęć odtworzenia  dawnej 

przestrzeni i atmosfery w gołuchowskim zamku. Stało się 
to możliwe dzięki fotografiom przedstawiającym wnę-
trza zamku z 1905 i 1912 roku, niezwykle barwnemu 

opisowi Gołuchowa Mariana 
Sokołowskiego z  1885 roku, 
a także przewodnikowi po 

muzeum autorstwa 
Nikodema Pajzder-
skiego z 1913 roku. 

Autor aranża-
cji stworzył prze-

strzeń symbo-
liczną. Goście 
o d w i e d z a j ą c y 

wystawę k luczą 
labiryntem wykre-

owanych pokoi z  cza-
sów księżnej Izabeli. 

Kuratorki:  Inga Głuszek  
i Paulina Vogt-Wawrzyniak

Aranżacja plastyczna: Rafał Górczyński

4. 

7. 

3. 

5. 

6. 
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9. 

10. 

8. 

3. Wzory ubiorów
4. Grassi – Portret Tadeusza Kościuszki
5. Hydria
6. Św. Urszula

7. Waza
8. Portret Henryka Walezego – Quesnel
9. Portret mężczyzny Lorenzo de Medici
10. Gołuchów – widok na zamek od strony północnej
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