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Fakty 24|Blisko Poznania
Młodzi ludzie
poznają tajniki klisz

b Piłka jest jedyną
taką konstrukcją
na świecie
b Projektmożebyć
teżwykorzystany
naOlimpiadzie
Błażej Dąbkowski
Oborniki

FOT.MUZEUMŚREMSKIE

Wepocepowszechnejcyfryzacji
pracownicy Muzeum Śremskiegoodkrywająprzeddziećmi
imłodzieżąurokitradycyjnejfotografii,wdodatkunietejznanej
jeszcze średniemu pokoleniu,
ale tej, którą pamiętają ich pradziadkowie.Wtymceludlanajmłodszychmieszkańcówzorganizowano zajęcia pod hasłem
„Zabawawkolorzesepii”.Dzieci
zaproszonododawnegoatelier,
w którym tworzono fotografie,
„jakzalbumuprababki”.Wtrakcie zajęć ich uczestnicy mają
możliwość zapoznania się
z dawnymi technikami fotograficznymi. Nie lada gratką dla

dzieci była możliwość skorzystania z zasobów muzeum
iprzebieraniasięwstrojezepoki
oraz możliwość zobaczenia historycznego już sprzętu do robienia zdjęć. Historię fotografii
isposobyuzyskiwaniapodobizn
za pomocą tego sprzętu przedstawiał gościom muzeum Szymon Majewski.
Ostatnie zajęcia odbyły się
w piątek (17.02). Po wszystkim
uczestnicy zdobyli pamiątkę
w postaci własnych fotografii
właśnie w tytułowych kolorach
i stylizowane na dawne zdjęcia.
To nie koniec zajęć dla najmłodszych śremian. Dziś i jutro
zorganizowane grupy wyruszą
narajdhistorycznyulicamimiasta.

Szymon Majewski (z lewej) w trakcie zajęć

Jest ponad 20 razy większa
od tych używanych na boisku,
ma blisko 5 metrów wysokości
i jest z... drewna. Tak wygląda
„piłka”, a raczej konstrukcja
stworzona przez obornicką
firmę „Brzechwa”.
– Chcąc wypromować nasze
przedsiębiorstwo, postanowiliśmy wykonać coś innego,
może nawet szalonego, czego
nikt do tej pory na świecie jeszcze nie stworzył. Wszyscy jesteśmy miłośnikami piłki nożnej, więc Euro 2012 było idealną okazją – wyjaśnia Michał
Brzechwa, menedżer firmy.
Choć oborniczanie na swój
niecodzienny pomysł wpadli
w połowie ubiegłego roku, dopiero teraz można podziwiać
misternie wykonaną z drewna
klejonego konstrukcję. Jak mó-

Nowy projekt herbu powiatu wągrowieckiego
Wągrowiec

Przedstawiono kolejny projekt
herbu powiatu wągrowieckiego. Tym razem zrezygnowano z kontrowersyjnego
odcięcia ogona i nóg orłu.
Wcześniej to właśnie to posu-

nięcie wzbudzało najwięcej
kontrowersji wśród mieszkańców powiatu, jak i radnych
powiatowych.
Aktualna wersja, podobnie
jak wcześniejsza, to połączenie
orła z herbu Wielkopolski
z toporem rodu Pałuków. Tym

razem połączenia dokonano
przecinając orła w pionie, nie
jak wcześniej odcinając mu
ogon. Władze powiatu apelują
o opinie mieszkańców
na temat herbu. Można je
przesyłać na adres mailowy:
powiat@wagrowiec.pl. ADE
1337944/01
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Adrian Domański
Śrem

Piłka z drewna zrobi
furorę na Euro 2012?

Blisko 5 metrów wysokości. Tak ogromną „piłkę” stworzyli przedsiębiorcy z Obornik

wią właściciele przedsiębiorstwa, ogromna „piłka” może
mieć zastosowanie podczas
tworzenia biur prasowych,
punktów informacyjnych, gastronomicznych, stoisk w centrach handlowych, a nawet...
przebieralni przy boiskach.
– W tej chwili zainteresowanie klientów jest spore, także
władze miast zastanawiają się
nad wykorzystaniem piłki

w organizowanych przez nich
strefach kibica na Euro 2012.
Każda osoba, która ją zobaczyła, miała inny pomysł na jej
wykorzystanie – dodaje Michał
Brzechwa.
Ale piłkarskie Mistrzostwa
Europy to nie jest jedyna
wielka, sportowa, impreza,
na której zastosowanie może
znaleźć konstrukcja. Właściciele prowadzą już bowiem

wstępne rozmowy nad rozmieszczeniem nowatorskiej
budowli w Londynie, gdzie
w tym roku pod koniec lipca
rozpocznie się olimpiada.
– To dopiero pierwsza nasza
tak nietypowa konstrukcja, ale
będzie ich więcej w przyszłości
– już zapowiada menedżer.
Ta „wizytówka” Brzechwy
od kilku już dni stoi przed siedzibą firmy z Obornik.

Maluj pod okiem ilustratorki
Iza Budzyńska
Gniezno

W najbliższy czwartek i piątek
w Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie odbędą się
warsztaty plastyczne, prowadzone
przez
Elżbietę
Binkowską. Przyjść może
każdy, nie tylko osoby, które
brały udział w poprzednich
spotkaniach.
Zajęcia są bezpłatne, trzeba
jedynie wziąć własne materiały: wszelkiego rodzaju farby,
palety (można użyć na przykład jednorazowych talerzyków), pędzle, słoiczki do wody,
papier akwarelowy, brystole,

papiery kolorowe, kleje i kolorowe gazety, a także – przede
wszystkim – zdjęcie i szkice
wybranego obiektu architektonicznego w Gnieźnie. Bowiem
temat warsztatów to: „Gniezno
widziane oczami młodych
twórców”.
Prowadząca warsztaty Elżbieta Binkowska jest ilustra-

Zajęcia są
bezpłatne,
trzeba jedynie
wziąć własne
materiały

torką i autorką podręcznika
do nauki plastyki. Jej prace ilustrowaływydaniautworówmiędzy innymi Wisławy Szymborskiej,JanaKochanowskiego,Stanisława
Wyspiańskiego,
Czesława Miłosza, Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Haliny Poświatowskiej, Agnieszki Osieckiej, Zbigniewa
Herberta. Jej obrazy, inspirowane sztuką niderlandzką i flamandzką, ale „przełożoną”
na typowe dla malarki kolory
i techniki, mają swoich wielbicieli na całym świecie. Chętnie
prowadzi warsztaty plastyczne.
Z„eSTeDe”współpracujejużkolejny rok.

Region w skrócie
WĄGROWIEC

Młodzi o pożarach
W wągrowieckiej OSP odbyły
się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”,
w których uczestniczyła młodzież z wągrowieckich placówek oświatowych. Największą
wiedzą w kategorii gimnazjalnej wykazali się: Daria Wabich,
Daria Witkowska i Przemysław
Szcześniak (gimnazjum miejskie w Wągrowcu). Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prym wiedli: Dawid
Twardowski z ZSP nr 2, drugą
lokatę zajęła Małgorzata Smyk
z I LO, a na trzeciej pozycji

uplasowała się Iwona Lewandowska z ZSP nr 2. Komisji
konkursowej przewodniczył
kpt. Marek Piekutowski. IZA
GNIEZNO

Co z targowiskiem
Otwarte spotkanie z handlującymi na targowisku przy placu
21 Stycznia odbędzie się
w środę o 16.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. We
wrześniu tego roku rozpocznie
się rewitalizacja tej przestrzeni. Na czas trwania prac – czyli
dwa lata – miasto zaproponowało dwie lokalizacje, gdzie
mają być tymczasowo przeniesione stragany. Nowe boksy

handlowe będą oświetlone
i zadaszone wraz z alejkami
między nimi. Nie wiadomo
jeszcze, ile będzie kosztować
ich wynajem. IB
ŚREM

Pomoc od policji
Od dziś przez tydzień
w komendzie policji w Śremie
w godzinach od 7.30–15.30
można uzyskać porady prawne. W punkcie recepcyjnym
KPP będzie można otrzymać
przewodniki z poradami prawnymi i wzorami pism procesowych. Wszystko w ramach
Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw. AD

