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WYSTAWA CZASOWA

POWSTANIE
WIELKOPOLSKIE 1918/1919

czas trwania: 24 października 2008 – 8 marca 2009
Począwszy od 24 października br. można zwiedzać
w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie wystawę czasową poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu, upamiętniającą niepodległościowy zryw Wielkopolan
w 90. rocznicę tamtych wydarzeń. Zaprezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych
Eligiusza Tomkowiaka – historyka, regionalisty i kolekcjonera – oraz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stęszewie, a także ze zbiorów własnych Muzeum. Zobaczyć można między innymi umundurowanie kombatanckie, odznaczenia przyznawane za udział w Powstaniu i walkę o niepodległość,
militaria, sztandary i chorągwie, plakaty, pocztówki,
obrazy, liczne fotografie, legitymacje i przepustki
powstańcze, dyplomy oraz patenty. Został pokazany szczególnie bogaty i interesujący zbiór fotografii. Prócz tradycyjnych portretowych i grupowych
zdjęć powstańców oraz zdjęć przedstawiających
oddziały i pułki, wyróżnić można także dwa inne
nietypowe, aczkolwiek charakterystyczne tematy fotografii: fotografie przedstawiające personel
medyczny i powstańców przebywających w szpitalach oraz portrety pośmiertne powstańców poległych w czasie walk. Wśród zaprezentowanych zabytków znajdują się również unikalne pozycje, takie jak chorągiew z czasów Powstania wykonana
podczas oblężenia Chełmży czy odznaka „Wielkopolska Matkom Poległych”. Ciekawostką wystawy
są także banknoty wydane przez Magistrat Miasta
Poznania w 1919 r., po odzyskaniu niepodległości. Współorganizatorami ekspozycji są Urząd Miasta i Gminy Stęszew, Urząd Gminy Komorniki oraz
Urząd Gminy Dopiewo. Wystawę można zwiedzać
do 8 marca 2009 r.

Serdecznie zapraszamy

Orzeł Wojsk Wielkopolskich
na czapkę (E.T.)

Chorągiew wykonana
w 1919 roku podczas
oblężenia Chełmży (E.T.)

Czapka z haftowanym orłem
na tarczy (E.T.)

Odznaka Wielkopolska
Matkom Poległych nr 58
(E.T.)

Szabla pruskiej kawalerii
wzór 1873, używana podczas
Powstania Wielkopolskiego
w 3 pułku ułanów (E.T.)

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie
Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629
fax: 0-61 81 07 642
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl
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Z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarą Kudrycką rozmawia Mariola Zdancewicz

Jakie wyższe uczelnie?

wywiad
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We wszystkich uczelniach w Polsce wybrano nowe
władze. Czy można
dostrzec jakieś generalne tendencje
i w jakim kierunku
dokonują się zmiany?
Obserwuję, że coraz więcej uczelni odpowiada na współczesne wyzwania, dostosowuje się do zachodzących zmian. Jestem
przekonana, że nowe
władze na polskich
uczelniach będą nadal
podążać w tym kierunku, i to w sposób jeszcze bardziej zdecydowany. Zapowiadane
programy działań rektorów są bardzo obiecujące. Ja z kolei chcę
czynić wszystko, aby
odpowiednimi regulacjami ułatwiać im pracę dla dobra polskich
uczelni. Z całą pewnością niż demograficzny to jeden z ważnych
czynników wpływających na kształt systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Z jednej strony stanowi coraz większy problem
dla uczelni, ale jednocześnie staje się przy-

czynkiem do niezbędnych zmian i przekształceń, które w dłuższej perspektywie
mogą okazać się korzystne dla systemu,
a przede wszystkim dla studentów. Niż jest
oczywiście ściśle związany z systematycznie wzrastającą konkurencją w przestrzeni
edukacyjnej, a wręcz ją stymuluje. Uczelnie
muszą przecież uczestniczyć w konkurencji już nie tylko wewnętrznej – lokalnej czy
polskiej – ale i międzynarodowej, aby także pozyskiwać studentów zagranicznych.
Sukces w tej swoistej batalii o studenta zapewni tylko odpowiednia jakość kształcenia
i coraz lepsza oferta edukacyjna, a w konsekwencji zaś marka uczelni. Także pracodawcy od pewnego czasu przyglądają się
z uwagą dyplomom absolwentów, których
chcą zatrudnić, i wówczas marka uczelni
jest nie bez znaczenia.
Co przede wszystkim należy
zmienić w szkolnictwie wyższym i czego się Pani Minister spodziewa po wprowadzeniu reformy?
W reformie szkolnictwa wyższego
wprowadzimy regulacje pozwalające lepiej oceniać jakość kształcenia i rzeczywistą
wiedzę absolwentów, a nie tylko wymogi
formalne spełniane przez uczelnie. Będziemy motywować, także początkujących naukowców, do prowadzenia badań, do korzystania z grantów, zamiast koncentrowania się tylko na dydaktyce. Dopiero dydaktyka oparta na własnych odkryciach naukowych przekazywanych studentom, angażowanie ich w takie projekty spowoduje
inną jakość kształcenia. Znaczące finansowanie przez nas tzw. kierunków zamawianych, czyli strategicznych dla gospodarki,
jest sygnałem i zachętą do zmiany struktury studiowania w Polsce na bardziej ade-

kwatną do potrzeb rynku
pracy. W części na te potrzeby zaczynają odpowiadać uczelnie, które myślą o przekształcaniu własnych struktur, konsolidacji z innymi podmiotami.
Tego typu procesy chcemy ułatwiać przez odpowiednie zapisy w przygotowywanej ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Czy dodatkowa suma (1 mld
40 mln z budżetu państwa,
prawdopodobnie 240 mln z prywatyzacji oraz 1 mld z funduszy europejskich), która zasili około
4 mld przekazywane rocznie na naukę,
pozwoli w pełni zrealizować projekt reformy? Czy może jest to na razie krok do
przodu w dalszej drodze ku modernizacji i rozwojowi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego?
Zdaję sobie sprawę z tego, że są to
środki ciągle niewystarczające. Myślę jednak, że tak znaczący wzrost nakładów
w ciągu roku dowodzi tego, że nauka stanowi dla nas priorytet i jest warunkiem rozwoju Polski i wykonania prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Trzeba przy tym pamiętać, że środki finansowe to nie jedyny
warunek. Aby były one efektywnie wydatkowane potrzebne są rzeczywiste zmiany
systemowe, które proponujemy w reformie
nauki. Mieszczą się one w pakiecie ustaw
„Budujemy na wiedzy”. Chcemy wprowadzić
mechanizmy motywujące do intensywnej,
aktywnej i innowacyjnej działalności naukowej. Motywację można kreować poprzez szybsze procedury, uczciwie prowadzone konkursy, a także zachęty materialne wynikające z praw autorskich i patentów. Obecny system finansowania nauki
charakteryzuje się wieloma wadami. Jedną
z nich jest scentralizowany model dystrybucji środków sprowadzający się do finansowania przede wszystkim działalności statutowej jednostek naukowych zamiast działalności badawczej. Do tej pory większość
środków przekazywanych do jednostek badawczych była przekazywana jednoosobowo przez ministra nauki na podstawie algorytmu, który w niewystarczającym stopniu
uwzględniał osiągnięcia badawcze indywidualnych naukowców i zespołów badawczych. Powyższą sytuację ma poprawić cał-

runkach technicznych, matematycznych
i przyrodniczych wpływa na niższą atrakcyjność inwestycyjną Polski. Szacuje się,
że za kilka lat będzie brakować w Polsce
70 tysięcy inżynierów. Pogram kształcenie
zamawiane ma służyć zapewnieniu pracodawcom odpowiednio wykwalifikowanych
absolwentów kierunków studiów istotnych
dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej
gospodarki.
Podkreśla Pani, iż Ministerstwu bardzo zależy na tym, by sektor
prywatny w coraz większym stopniu
finansował projekty badawcze uczelni. Czy nie grozi to zbyt dużym uzależnieniem się uczelni od poszczególnych
firm? Czy reforma miałaby polegać właśnie na tym, że uczelnia przygotowuje
pracowników dla potrzeb określonych
placówek (student na zamówienie)?
Obecnie prawie 70 proc. środków na
badania pochodzi z budżetu państwa, pozostała część to środki pozabudżetowe.
W strukturze nakładów na B+R w Polsce
udział biznesu jest jednym z najniższych
wśród 27 państw UE, dla której wskaźnik
ten wynosi 54,1%. Struktura finansowania
badań w Polsce wymaga więc zmiany jakościowej tak, by zwiększony został udział
sektora gospodarczego w finansowaniu
badań, zwłaszcza badań stosowanych, prac
rozwojowych i wdrożeniowych. Poprzez
wprowadzaną reformę chcemy te proporcje w Polsce odwrócić. Państwo musi oczywiście inwestować w naukę, aby zachęcić
do tego przedsiębiorców i tą swoją kroplą
uruchomić szeroki strumień finansowania
badań i innowacji przez biznes. Dlatego tak
znacząco zwiększyliśmy budżet na naukę
w 2009 roku. Nie widzę więc żadnych niebezpieczeństw w postaci zbytniego uzależnienia uczelni od biznesu, a wręcz przeciwnie, bo są już w Polsce znakomite przykłady współdziałania nauki z gospodarką, jak
choćby Dolina Lotnicza w Rzeszowie. Dzięki lokalnej inicjatywie przedsiębiorców powstał wzorcowy klaster, gromadzący wiele firm, które współpracują z Politechniką
Rzeszowską i szeregiem innych wyższych
uczelni oraz jednostek naukowych. Studenci uczestniczą w stażach i stypendiach organizowanych przez firmy. W laboratoriach
naukowo-badawczych znajdują zatrudnienie pracownicy naukowi uczelni. Podstawą
ich pracy są nowoczesne technologie pozyskiwane za granicą, ale dostosowanie ich
do potrzeb produkcji i modernizacja jest
już w rękach polskich naukowców.

wywiad

pewnić lepszy dostęp do kariery naukowej
poprzez także, jak wspomniałam, stymulowanie mobilności, uproszczenie przepisów
w zakresie wymiany kadry pomiędzy instytucjami naukowymi – sektor nauki i szkolnictwa wyższego oraz wprowadzenie spójnego ze szkolnictwem wyższym systemu
stanowisk naukowych
30 września br. w Warszawie
nastąpiło podpisanie „Paktu dla wiedzy”.
Pani intencją jest połączenie ponad podziałami jak największej liczby środowisk z korzyścią dla rozwoju nauki. Co
jest zawarte w tym pakcie?
Bardzo zależy mi na zaangażowaniu jak
najszerszych kręgów społecznych do dyskusji o przyszłości polskiej nauki. Zaprosiłam więc do takiej debaty przedstawicieli
środowisk opiniotwórczych, ludzi mediów,
biznesu, organizacje pozarządowe i doradcze, aby określić wspólne postulaty dla nauki w kontekście rozwoju Polski. I wszyscy
obecni podczas spotkania inicjującego Pakt
dla Wiedzy zgodzili się, że nauka jest warunkiem sukcesu Polski, że warto ją wspierać, że warto ją promować. I takie wspólne
działania, na zasadzie społecznych inicjatyw służących polskiej nauce, chcemy prowadzić w tym gronie, sukcesywnie, mam
nadzieję, poszerzającym się. To rodzaj społecznej koalicji na rzecz nauki XXI wieku,
która ma spowodować, że Polska stopniowo przestanie być krajem tylko importującym nowe technologie czy innowacyjne
produkty, a eksportującym wykwalifikowaną, znakomitą kadrę pracowniczą i naukową. Nie może być tak, że polskie grupy badawcze zdobywają w UE najmniej
pieniędzy w przeliczeniu na poziom PKB.
Dla przykładu w 6. Programie Ramowym
(lata 2002 – 2006) badacze z Polski „odzyskali” najmniejszą część funduszy, którymi
proporcjonalnie do PKB poszczególne kraje Unii zasiliły ten program. Z naszego proporcjonalnego wkładu odzyskaliśmy jedynie 53,6 %. Dla porównania, w przypadku
Czech było to 75%, Węgier 96%, a Słowenii 155%.
Proponowana reforma w dużej mierze nastawiona jest na promowanie kierunków technicznych (np. poprzez stypendia związane z tzw. „kształceniem zamawianym”). Czy nie dyskryminuje to kierunków humanistycznych,
czy też jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku?
Obecna niewystarczająca liczba specjalistów z wykształceniem wyższym na kie-

Szkolnictwo wyższe

kowita zmiana modelu finansowania. Dzięki tym zmianom wysokość przekazywanych
środków finansowych będzie w większym
stopniu uzależniona od osiągnięć badawczych. Jednocześnie nasza Ustawa o zasadach finansowania nauki gwarantować będzie przekazywanie znaczących strumieni
finansowych na badania i wdrożenia do
instytucji niezależnych merytorycznie od
decyzji politycznych, których zadaniem
będzie optymalna dystrybucja środków na
najlepsze projekty badawcze.
Statystyki wskazują, że będzie rosła liczna studentów wyjeżdżających na zagraniczne studia, staże i praktyki. Czy myśli się o większym wsparciu
finansowym tych studentów?
Mobilność studentów i naukowców
to jeden z istotnych czynników stymulujących wzrost jakości kształcenia. Już teraz
wspieramy tego typu procesy. Prowadzimy programy stypendialne, wymiany studenckie, a także proponujemy naszym naukowcom wymierne wspieranie mobilności zagranicznej. Zachęcam do korzystania
w większym stopniu niż dotychczas z tych
możliwości. To jedna z dróg do zmiany niekorzystnych dla Polski wskaźników w pozyskiwaniu środków europejskich na badania.
W obszarze badań poznawczych, w pierwszej edycji konkursów Europejskiej Rady
Badań dla młodych naukowców, na ponad
200 wniosków z Polski, żaden nie otrzymał
dofinansowania w przeciwieństwie do
wniosków z Węgier, Czech czy Bułgarii. To
bardzo niepokojące zjawisko, które różnymi
sposobami chcemy zmieniać.
W swoich działaniach zwraca
Pani szczególnie dużą uwagę na młodych i dobrze zapowiadających się naukowców. Czy jest Pani zdania, że specjalne programy z grantami spowodują,
że zamiast wyjeżdżać za granicę, ci zdolni ludzie zapragną pozostać, wspierając
ośrodki naukowe w kraju? Czy taki jest
cel tych działań?
Istotnym celem reformy nauki jest zdecydowane zwiększenie liczby młodych naukowców w Polsce oraz otwarcie ścieżek
kariery naukowej dla studentów i absolwentów. Zmiany przewidują specjalne konkursy dla młodych naukowców w ramach
środków przyznawanych przez Narodowe
Centrum Nauki. Minimum 15% wszystkich
grantów na badania przyznawane będzie
osobom rozpoczynającym karierę naukową
(nie posiadającym tytułu doktora lub do 5
lat po doktoracie). Ponadto zmiany mają za-
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Z Rektorem Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisławem
Marciniakiem rozmawia Mariola Zdancewicz

O strategii,
inwestycjach
i jubileuszu

Zmiana warty na większości
stanowisk na Uniwersytecie powoduje
zawsze chęć przyjrzenia się bliżej przez
przejmujących władzę dotychczasowym
dokonaniom i zaproponowania własnych rozwiązań. Jakie będą Pana, Panie
Rektorze, pierwsze pociągnięcia?
Mimo iż podkreślam wszędzie, że program rozwoju Uczelni na najbliższe lata
będzie twórczą kontynuacją dokonań po-

nów, dyrektorów Instytutów, kierowników
działów administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych, poświęcone procesowi zarządzania strategicznego. Odbyliśmy ponadto szereg spotkań na poziomie
ministerialnym, a także parlamentarnym,
dotyczących waloryzacji i kontynuowania
naszego ambitnego programu inwestycyjnego, w tym dokończenie zaplanowanych
w Programie Wieloletnim budów, pomimo
drastycznych zmian cen w tej branży. Jeśli
zaś chodzi o uroczystości jubileuszowe to
powołałem pełnomocnika do spraw tych
obchodów oraz Komitet Honorowy i Organizacyjny. W większości zatwierdzony jest
już bogaty program uroczystości, a jednym
z elementów będzie uroczysty przemarsz
Senatów Uniwersytetów Polskich oraz pu-

przedników, władze rektorskie przygotowały sobie szczegółowy plan nowych zamierzeń na najbliższy rok akademicki. Trzy
najważniejsze w naszym przekonaniu zagadnienia to przygotowanie Strategii Rozwoju UAM na lata 2009-2019, aktualizacja
Programu Inwestycyjnego UAM oraz przygotowanie atrakcyjnego programu Obchodów Jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu. W tym celu powołaliśmy rektorską Komisję ds. Strategii Rozwoju UAM, a także
Zespół ds. Przygotowania Projektu Strategii Rozwoju, który rozpoczął regularną
pracę nad przygotowaniem dokumentu.
W grudniu br. odbędzie się „seminarium
strategiczne” dla dziekanów, prodzieka-
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blicznych szkół wyższych Poznania z Katedry Poznańskiej na Uniwersytet oraz historyczne przedstawienie oddające pierwsze
posiedzenie Senatu uczelni w odrodzonej
Polsce. Na tę okoliczność przygotowaliśmy
wiele przedsięwzięć naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych, tak by pierwsze dni maja w Poznaniu zapisały się jako
wielkie święto Uniwersytetu. Szczegółowe
zamierzenia rektorskie na rok akademicki
2008/2009 obejmują cztery najważniejsze
obszary funkcjonowania Uczelni, tj. badania naukowe, kształcenie, zarządzanie oraz
relacje z otoczeniem, a w ich obrębie szereg konkretnych zadań, będących dla nas
priorytetowymi.

124 tys. m2 nowych obiektów
uniwersyteckich pokazuje ogrom inwestycji, jakie będą dalsze poza tymi,
o których już wiemy - m.in. księgarnia
akademicka w Collegium Maius?
Uniwersytet rzeczywiście realizuje
ogromny program inwestycyjny. Wynika
on przede wszystkim z wcześniej wspomnianego przeze mnie przyjętego ustawą sejmową Programu Wieloletniego na
lata 2004-2011. Program ten obejmuje budowę Wydziału Chemii i Historycznego na
Morasku, obiektów sportowych i domów
studenckich, też na Morasku, obiektów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, kompleksu naukowo-dydaktycznego
w Pile. Poza Programem Wieloletnim realizujemy jeszcze budowę Wydziału Prawa
i Administracji, rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach, budowę
Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz adaptację pomieszczeń Collegium Maius.
Jak ocenia Pan ośrodki zamiejscowe, których jest 8 i studiuje tam
4000 studentów. Mówi się, że najbardziej sprawdzają się i opłacają ośrodki w Gnieźnie i Słubicach. Czy chcecie
Państwo nadać bardziej wyrazisty charakter tym dwóm ostatnim placówkom?
Oczywiście dyskutujemy o przyszłości
ośrodków zamiejscowych, a szczególnie
o Kolegium Europejskim i Collegium Polonicum, które w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wymagają pewnego uporządkowania formalno-prawnego. Chcielibyśmy, by Gniezno było naszymi wrotami na
szeroko rozumianą Europę Wschodnią, a Słubice – by pełniły rolę takiej otwartej bramy
na zachód. W ten sposób Uniwersytet zostanie jeszcze mocniej osadzony w kontekście
europejskim. Sama bowiem infrastruktura,
która w przypadku tych dwóch jednostek
naukowo-dydaktycznych jest doskonała, nie
wystarczy, by kwitła tam ożywiona działalność, jeśli nie nadamy tym miejscom szczególnej misji i charakteru, rozwijając oryginalne kierunki studiów i badań.
Czy nowy Wydział Prawa i Administracji koło hotelu Polonez oznacza
zmianę planów UAM budowy Campusu
na Różanym Potoku?
Nie, Wydział Prawa i Administracji „pozostający” w ścisłym centrum to wierność
koncepcji, według której większość wydziałów humanistyczno-społecznych Uniwersytetu lokuje się w mieście, natomiast nauki
przyrodnicze rozwijają się na Morasku.
Kiedy wejdzie w życie koncepcja makrokierunków/studiów międzykierunkowych w ramach planowanej Szkoły Nauk Przyrodniczych i Ści-

W jakim procencie wykorzystano środki europejskie? Wiadomo, że
będzie ich coraz mniej, co Państwo zrobicie w tym kierunku?
Wykonaliśmy olbrzymi wysiłek, aby
z użyciem środków europejskich realizować potężny program inwestycyjny – część
zadań zostało dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE. I będziemy te wysiłki kontynuować. Środki europejskie służyć
mogą wsparciu badań, dydaktyki, wymiany osobowej, czy też zarządzania uczelnią.
Aby to w pełni zrealizować utworzyliśmy
nowy Dział – Dział Programów Europejskich, powołaliśmy sieć wydziałowych Koordynatorów ds. programów europejskich,
Komisję Rektorską ds. Programów Europejskich. Wydaliśmy specjalny informator dla
społeczności UAM. Planujemy też nowe
regulacje wewnętrzne motywujące pracowników w staraniach o fundusze europejskie. Wierzę, że w niedługiej perspektywie zaowocuje to wzrostem liczby aplikacji
zarówno do 7 Programu Ramowego Badań
i Rozwoju UE, jak i do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013). Budujemy duży uczelniany projekt, który umożliwi wsparcie tworzenia nowych kierunków
studiów, studiów podyplomowych i doktoranckich na naszej Uczelni. Konkurencja
w pozyskiwaniu tych środków rośnie, ale
wierzymy w sukces. Bez wsparcia procesu aplikacji nie możemy liczyć na fundusze europejskie dla Uczelni.
W planach macie Państwo
kształcenie w języku angielskim. Ilu studentów z zagranicy studiuje na Uniwersytecie i jak to jest w porównaniu z innymi uczelniami? Czy oferta kształcenia
w języku angielskim będzie dotyczyła tylko studentów zagranicznych, czy
również polskich? W związku z 10-leciem Erasmusa na UAM proszę powiedzieć, na ile ten projekt zmienił Uniwersytet?
Jeśli zsumujemy studentów przyjeżdżających w ramach wymiany Erasmusa
oraz studentów obcokrajowców o polskich korzeniach, dofinansowanych przez
rząd polski, mamy ich prawie pięciuset. To
jednak wciąż za mało, jeśli chcemy konkurować z Uniwersytetem Jagiellońskim czy
Warszawskim i stać się prawdziwie uczelnią europejską. Dlatego właśnie będziemy
bardzo rozwijać działalność Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej
i motywować do tego, by każdy Wydział
przygotował nie tylko pojedyncze wykłady
w językach kongresowych, ale całe pakiety zajęć, pozwalających uzyskać studentowi z zagranicy odpowiednią ilość punktów
kredytowych. Mamy również ideę, by każ-

dy student zamierzający wyjechać w ramach wymiany studenckiej obowiązkowo
uczestniczył w zajęciach prowadzonych
w języku obcym.
10-lecie Erasmusa to jednocześnie uzyskanie przez UAM prestiżowego wyróżnienia „Uniwersytet przyjazny mobilności”.
Przez ten czas bardzo rozwinęła się wymiana studencka, dopracowaliśmy się sprawnego systemu obsługi studentów Erasmusa. Mamy też informacje, że owi studenci,
wracając na macierzyste uczelnie, promują
naszą markę, dobrze mówiąc o uczelni i jej
wykładowcach.
W maju 2009 r. będzie obchodzona 90-lecie powstania Uniwersytetu.
Czy uświadamiamy sobie znaczenie powstania Uczelni dla naszej niepodległości?
Trudno przecenić znaczenia reaktywacji naszej Uczelni w 1919 roku dla polskości naszego miasta i regionu, dlatego też
nadaliśmy wysoką rangę majowym uroczystościom. Będą obejmowały cały zespół różnorodnych przedsięwzięć dostępnych dla
każdego: pracowników, studentów, społeczności Poznania i Wielkopolski, i odbiją
się echem w całym akademickim przecież
Poznaniu. Sesjom naukowym towarzyszyć
będzie piknik naukowy, specjalny koncert
i bal, a nawet rajd jubileuszowy. Głównym
punktem obchodów będzie wspomniany,
planowany na 7 maja 2009 roku przemarsz
Senatów – tak wyglądały uroczystości 90
lat temu! Aktywizują się społeczności wydziałowe, planując organizację imprez towarzyszących.
Co dla Pana Rektora oznacza
akademickość Poznania?
Akademicki Poznań to dla mnie miasto
nie tylko żyjące ze studentów, ale otwarte na studentów oraz potrzeby wyższych
uczelni. Akademicki Poznań to współpraca
władz uczelni oraz włodarzy Poznania przy
rozwiązywaniu wielu problemów, to także współdziałanie rektorów w ramach Kolegium Rektorów Miasta Poznania, służące
integracji środowiska naukowego miasta.
W naszych uczelniach mamy tak ogromny
potencjał, że podjęcie działań w celu jego
lepszego wykorzystania jest niezbędne.

uczelnie

słych oraz Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych? Proszę o krótkie
posumowanie projektu.
Trudno podsumować coś, co jest dopiero wstępem do przygotowania śmiałej
koncepcji, na co dajemy sobie ten rok akademicki.
Czym jest E-learning czyli
kształcenie na odległość? Czy Pan Rektor uważa, że to ma sens?
Uważam, że kształcenie na odległość
ma sens, choć nie traktowałbym tego jako
podstawowej formy edukacji oferowanej
przez uczelnię. Za pośrednictwem Internetu można uzupełniać wiedzę pozyskaną w
murach uczelni, lub też wykorzystać zdobycze techniki, by móc wysłuchać wykładu w czasie rzeczywistym jakiegoś wykładowcy, np. zza oceanu. E-learning może być
wykorzystany szczególnie w ośrodkach zamiejscowych, co przyniesie duże oszczędności finansowe. Wadą takiego kształcenia
jest oczywiście brak bezpośredniego kontaktu wykładowca-student. W najbliższym
czasie zapadnie decyzja, czy będziemy budować ten system sami, czy z pomocą firmy zewnętrznej.
Czym jest wewnętrzny system
sprawdzania jakości kształcenia?
W największym skrócie to taka wewnętrzna Państwowa Komisja Akredytacyjna, dbająca o jakość kształcenia według
ujednoliconych procedur. Jej wprowadzenie poprzedzimy analizą stanu kształcenia.
Wnioski z raportu posłużą do budowania
tego systemu zgodnie z procesem bolońskim.
Czy przymierzacie się Państwo
do wydania pozycji o potencjale intelektualnym UAM, tak jak zrobiła to Akademia Ekonomiczna?
Tak, prowadzone są na uczelni badania
„Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM”. Mam nadzieję, że wynikiem projektu będzie pożyteczna publikacja.
Czy środowisko akademickie
UAM jest aktywne, ile projektów naukowopedagogicznych realizuje Uniwersytet?
UAM realizuje kilkaset projektów badawczych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kwotę ponad 60 mln zł, a także coraz intensywniej włącza się w pozyskiwanie środków finansowych z projektów Unii Europejskiej.
Uczestniczymy ponadto w dwóch wielkich
projektach inwestycyjnych dla nauki, a ściślej w tworzeniu Wielkopolskiego Centrum
Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Nano-Bio-Medycznego na Morasku.
Realizowanych jest także kilkanaście europejskich programów badawczych.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Mam 57 lat. Urodziłem się w Pleszewie. Całe
moje dorosłe życie związałem z UAM, poczynając od studiów, poprzez kolejne etapy awansu:
doktorat, habilitację, tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego. Moje zainteresowania naukowe obejmują fotochemię, fotofizykę i
chemię radiacyjną związków organicznych i metaloorganicznych, ważnych dla biologii i chemii
materiałowej, a w szczególności fotoindukowane reakcje przeniesienia elektronu. Stan cywilny: żonaty (Aleksandra mgr chemii, pracownik
ZOZ Poznań Stare Miasto) troje dzieci (Piotr lat
31, Michał lat 28 i Anna lat 22), dwie wnuczki.
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Sprostać wszystkim wyzwaniom
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Z prof. Grzegorzem Skrzypczakiem,
Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

Czy formuła Uniwersytetu Przyrodniczego wyczerpuje,
a może przekracza cele i założenia Akademii Rolniczej?
Bardzo dobrze funkcjonujemy
w nowej formule związanej ze zmianą nazwy uczelni. Jest to wynikiem
szerokiego zakresu badań naukowych, dobrej kadry naukowej i wielu kierunków studiów, które oferujemy naszym studentom. Chciałbym
dodać, że nowa formuła nie zamyka
drogi do prowadzenia badań podstawowych, tym bardziej praktycznych,
tych o aspekcie utylitarnym, czyli
przeniesienia wyników do praktyki.
Dzieje się tak zarówno w naukach
rolniczych, leśnych, technologii żywności czy technologii drewna. Nie
musimy uczyć się „uniwersyteckości”, bo ona zawsze tu była.
Światowa Konferencja
Klimatyczna uświadamia znaczenie ekologii, a w jaki sposób UP
zamierza kontynuować te tendencje?
Chciałbym przekazać czytelnikom Merkuriusza, że Konferencja Klimatyczna idealnie wpisuje się w nasze działania na uniwersytecie. Nasi
pracownicy naukowi są członkami
komitetu organizacyjnego i będą
czynnie brać udział w konferencji. To
ma bardzo duże znaczenie. W ostatnich latach zainteresowania naukowców poszły w kierunku zmian klimatycznych. Rozpoczęliśmy badania dzięki możliwości ubiegania się
o granty z Unii Europejskiej. Zatem
wchodzimy w europejską przestrzeń
badawczą. Rozpoczęliśmy od różnego typu badań zmian klimatycznych w ekosystemach rolniczych.
A ostatnio poszerzyliśmy je o badania w ekosystemach leśnych.
Specjalizuje się Pan
w uprawie roli i roślin. Jak Pan
odnosi się do żywności modyfikowanej, która wzbudza różne
emocje? Kiedyś się mówiło, że pomidory jemy z genami skorpionów. Czy jest w tym choć odrobina prawdy?

Trochę się uśmiecham przy tego
typu stwierdzeniach, aczkolwiek dzisiaj w nauce jest wszystko możliwe.
Z punktu naukowego, tj. inżynierii
genetycznej, transfer genów z jednego organizmu do drugiego jest praktycznie możliwy.
Czy my to przeżyjemy?
Z jednej strony są to sprawy możliwości nauki, a z drugiej są związane
z aspektami społecznymi i etycznymi.
Te dyskusje się toczą. To, co Pani powiedziała, odpowiada mojemu postrzeganiu tych zagadnień od strony zawodowej. Jako pracownik naukowy pracuję
w Katedrze Uprawy Roli i Roślin, czyli jestem związany z produkcją roślinną i specjalizuję się w ochronie roślin, a dokładniej zajmuję się biologią
i zwalczaniem chwastów, czyli regulacją zachwaszczenia w roślinach uprawnych. Jedną z metod, która szczególnie
mnie interesuje, jest stosowanie herbicydów, czyli chemiczna kontrola stanu
i stopnia zachwaszczenia w roślinach
uprawnych. A na świecie największą
grupę stanowią rośliny z modyfikacjami genetycznymi dotyczącymi tolerancji na herbicydy lub genami odporności na różne patogeny.
Proszę powiedzieć, czy
przez rośliny modyfikowane genetycznie nie zostaje zakłócony podstawowy łańcuch biologiczny?
Badania są prowadzone również
pod tym kątem. Jeżeli w łańcuchu pokarmowym pojawi się jakaś nieprawi-

dłowość, to wtedy ulega
on przerwaniu. Biotechnologia jest nam potrzebna do produkcji pewnych
enzymów, białek, substancji odżywczych, które są
w naszej diecie lub w żywieniu zwierząt w deficycie. Dzisiaj żywienie zwierząt opiera się na bardzo
dokładnym wyliczeniu
potrzeb energetycznych,
zapotrzebowania na białka i witaminy, zbilansowanych w dawce żywieniowej. Wynika z tego, że
możemy produkować
określoną ilość produktów
o ustalonej jakości dla poszczególnych gatunków
zwierząt. Przyzwalamy na
to, bo jest to coś niezbędnego.
Panie Rektorze, pisze Pan
książki, ma Pan na koncie liczne publikacje naukowe. Może Pan bardziej przybliżyć tę sferę Pańskiej pracy zawodowej?
I jakie są Pana plany w tej dziedzinie?
Muszę się przyznać, że troszeczkę żałuję, iż mam obecnie mniejszy kontakt z laboratorium i biurkiem profesorskim. Ale
staram się być nadal aktywny, uczestniczę
w badaniach, które są prowadzone w katedrze i w zakładzie, współpracuję z zespołami zewnętrznymi, a także nie odchodzę od kształcenia młodej kadry naukowej.
Wydałem już 8 książek. W całym dorobku
mam prawie 300 publikacji naukowych,
ale najbardziej liczą się dla mnie podręczniki akademickie, książki. Pracuję w jednostce, która jako jedna z nielicznych w kraju ma upoważnienie do badań rejestracyjnych środków ochrony roślin. To nam pozwala na bieżąco śledzić to, co się dzieje na
świecie w tej dziedzinie. W ostatnim czasie uczestniczę wspólnie z kolegami w komitetach monitorujących programy rolnośrodowiskowe. Musimy mieć dużą wiedzę
o tym, co się w rolnictwie dzieje, odnieść
się do tego, jak to robią rolnicy w innych
krajach, żeby móc powiedzieć, że spełniamy wymagania, a zatem możemy się ubiegać o płatności na tym samym poziomie co
inni w Europie.
W jakim kierunku będzie rozwijać się uczelnia?
Mamy już 18 kierunków studiów, które dają szeroką paletę wyboru dla studentów poprzez nauki rolnicze, leśne, biolo-

Studia rolnicze i leśne w Wielkopolsce mają prawie 140-letnią tradycję. Dzięki usilnym staraniom Augusta hr. Cieszkowskiego, wielkiego filozofa i przyrodnika, już w 1870 roku w Żabikowie pod
Poznaniem powstała Szkoła Rolnicza im.
Haliny (dla upamiętnienia imienia zmarłej żony Cieszkowskiego). Była to jedyna
szkoła wyższa na ziemiach polskich pod
zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, w 1919 roku została powołana w Poznaniu Wszechnica
Piastowska, przemianowana w 1920 roku
na Uniwersytet Poznański. W jego strukturze znalazł się Wydział Rolniczo-Leśny,
który przetrwał aż do 1939 roku. Został
on reaktywowany po zakończeniu II wojny światowej wraz ze wznowieniem działalności Uniwersytetu. Następnie w 1949
roku wydzielono samodzielne Wydziały
– Rolniczy oraz Leśny. W 1951 roku utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą, a w 1972
roku zmieniono nazwę na Akademię Rolniczą. Od 1996 roku Uczelnia nosiła imię
Augusta Cieszkowskiego, a od 11 kwietnia 2008 roku, po uprawomocnieniu się
ustawy o zmianie nazwy, jest Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Uniwersytet Przyrodniczy kształci na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III (doktoranckich) stopnia oraz
17 studiach podyplomowych. Obecnie
edukuje się prawie 13 tysięcy studentów
na 8 wydziałach, w tym około 8 tysięcy
na 18 kierunkach studiów stacjonarnych.
Szeroki wachlarz edukacyjny obejmuje wiele interesujących specjalności, od
agronomii, gospodarki leśnej, ochrony
środowiska leśnego, przedsiębiorczości
leśnej, poprzez agroturystykę, meblarstwo, architekturę krajobrazu, gospodarkę przestrzenną do biotechnologii, dietetyki, towaroznawstwa, biologii stosowanej oraz specjalności społeczno-ekonomicznych. W ramach programu ERASMUS i innych projektów unijnych studenci mają możliwość odbywania czę-

ści studiów na uczelniach zagranicznych.
Studenci mogą realizować swoje zainteresowania, działając w 15 kołach naukowych. Swoje pasje kulturalne mogą rozwijać w trzech zespołach artystycznych:
Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, Chórze Kameralnym „Coro Da Camera” i Zespole
Trębaczy Myśliwskich „Venator”. Dla miłośników sportu otworem stoi Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego z kilkunastoma sekcjami.
Kształceniem i działalnością naukowo-badawczą zajmuje się 800 nauczycieli
akademickich, w tym 136 profesorów tytularnych. Uczelnia współpracuje z około 100 ośrodkami akademickimi oraz instytucjami badawczymi na całym świecie.
Praktyczna działalność badawcza prowadzona jest także w 12 własnych Rolniczych i Leśnych Zakładach Doświadczalnych oraz 5 Centrach Doskonałości. Znakomita kadra, nowoczesne laboratoria
i wysokie standardy nauczania gwarantują absolwentom interesującą pracę po
ukończeniu edukacji.
Opracował dr inż. Cezary Beker
RP Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

fot. Urszula Mojsiej i Krystyna Madelska-Pawlak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Mam 57 lat. Od 32 lat jestem z żoną Barbarą. Mamy 2 dorosłych synów prowadzących własne firmy oraz wnuka Tymona, który niebawem skończy rok. Z kolegami z uczelni gram w siatkówkę, a ze
studentami w tenisa stołowego. Zimą
natomiast jeżdżę wraz z żoną na nartach. Moje hobby to filatelistyka.

uczelnie

gię i hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, ekonomię, ale i techniczne:
technologia żywności, technologia
drewna, wydział melioracji i inżynierii środowiska, na którym otworzyliśmy bardzo interesujący kierunek – gospodarkę przestrzenną. Na
technologii żywności mamy towaroznawstwo i dietetykę, gdzie przy realizacji programu nauczania współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym. Chcemy otworzyć również nowe kierunki, które będziemy
mogli zaoferować studentom. Najpierw jednak trzeba spełnić formalne wymagania kadrowe, żeby móc
dany kierunek prowadzić. Myślimy
o rozwoju nauk technicznych, również o nauczaniu na tzw. makrokierunkach. Jeden z nich: informatyka
i agroinżynieria będzie funkcjonował od następnego roku. Myślimy
także o studiach międzywydziałowych, np. leśnictwo i technologia
drewna – to dziś dwa wydziały, ale
pewien kierunek studiów mogłyby stworzyć wspólnie. Rolnictwo
i ogrodnictwo, rolnictwo i hodowla z biologią zwierząt także dobrze
się w ten plan wpisują. Ponadto myślimy o studiach w językach obcych,
na razie poprzez rozbudowę modułów, czyli poszczególnych przedmiotów w danej dziedzinie, a później
całych kursów na wydziale.
Z jakim przesłaniem
startował Pan do funkcji rektora?
W kampanii wyborczej poruszałem wiele aspektów. Najważniejsze
to dalszy rozwój kadry naukowej.
Na 800 pracowników naukowych
naszego uniwersytetu ponad 250
to samodzielni pracownicy naukowi,
w tym 136 profesorów tytularnych.
Myślimy o kolejnych profesorach.
Z mojego pola widzenia nie umyka konieczność nowych inwestycji.
Jednakże dydaktyka, nauka i kadry,
to są sprawy najważniejsze.
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Będzie czwarty
doktorat h.c.
Rozmowa z prof. Bogumiłem Nowickim,
Rektorem Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
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Nie można nie zapytać o największą inwestycję, chlubę Akademii
i Poznania, wspaniały budynek dydaktyczno-koncertowy. Jest on światowego
formatu, a kiedy na podobnym poziomie będą się tutaj odbywać koncerty?
One już się odbywają. Tylko w ostatnim
czasie odwiedziło nas wiele muzycznych
sław, jak Maxim Vengerov – światowej klasy
skrzypek, Olga Pasiecznik – wokalistka (występowała tu z siostrą Natalią), Marek Tomaszewski ze słynnego duetu fortepianowego
Marek i Wacek, Joanna Kozłowska, Barbara
Kubiak, Iwona Hossa – nasze poznańskie sopranistki, Łukasz Kuropaczewski – gitarzysta
zaliczany do ścisłej światowej czołówki, Katarzyna Myćka – wybitna marimbistka, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Angela Hewitt
i Tigran Alikhanov – pianiści najwyższego
lotu, Agata Szymczewska – zdobywczyni
I nagrody na ostatnim Międzynarodowym
Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, a ponadto European Fine Arts Trio, w którego składzie gra François Kilian, w swoim
czasie uczestnik Konkursu Chopinowskiego.
Zakończył się I Europejski
Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-

Stefańska in Memoriam”. Czy jest to konkurencja dla słynnego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie?
Konkurs Chopinowski jest monograficzny, więc stawia wymagania zupełnie
innego rodzaju. Ktoś może być znakomitym beethovenistą, ktoś może świetnie
grać Liszta, Schuberta czy Mozarta, ale niekoniecznie musi posiadać zdolność wejścia w klimat Chopinowski zbudowany na,
z jednej strony pewnej nostalgii, z drugiej
zaś – szerokiej gamie typowych dla Polaka odczuć. Konkurs Chopinowski ma poza
tym wieloletnią tradycję, więc, tak czy inaczej, o rywalizowaniu z nim nie ma mowy,
a co się tyczy I Europejskiego Konkursu
Pianistycznego „Halina Czerny-Stefańska in
Memoriam”, to jego uczestnikom zapewniliśmy optymalne warunki startu, dając cztery
koncertowe fortepiany i bazę kilkudziesięciu instrumentów do ćwiczeń. Jestem pewien, że drugi konkurs, który odbędzie się
w 2010 r., czyli w nasze 90-lecie, przyniesie jeszcze większe zainteresowanie i jeszcze większą liczbę uczestników.
Nie każdy wybitny pedagog
jest wybitnym artystą, ale w Akademii
Muzycznej bywa tak często...
Istotnie: wśród wielu doskonałych pedagogów mamy też wielu wybitnych artystów. Od lat obowiązuje u nas taka zasada,
że młodzi asystenci dużo koncertują wy-

jazdowo i nie ma powodu, by to zmieniać.
W końcu dobrze pamiętam, że jeszcze nie
tak znowu dawno z Bartoszem Bryłą i Pawłem Frejdlichem w Chopin Trio koncertowałem w 26 państwach na czterech kontynentach. Zdobyty wtedy kapitał doświadczenia
estradowego przełożył się potem na pracę
pedagogiczną.
Pośród wielu wydziałów Akademii Muzycznej jest również Wydział
Lutniczy. Wiem, że jest to ewenement
na skalę europejską.
To nie Wydział Lutniczy, ale Katedra Lutnictwa, jeszcze do niedawna Zakład. Mamy
tam kilku wspaniałych profesorów, a nasi
studenci odnoszą wielkie sukcesy w rywalizacji z najlepszymi w międzynarodowych
konkursach lutniczych, by wspomnieć Konkurs im. Piotra Czajkowskiego w Konserwatorium Moskiewskim albo konkurs w Cremonie, mieście Stradivariego.
Wszystkie uczelnie się otwierają na studentów obcokrajowców, a czym
chce przyciągnąć cudzoziemców nasza
poznańska Akademia Muzyczna?
Zaczynaliśmy od bardzo skromnych
kontaktów, które ograniczały się do kilkunastu uczelni. W tej chwili w grę wchodzi
ich bodaj 256, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wyższych Szkół Muzycznych i Akademii Muzycznych. Zajmujemy V miejsce
w Europie pod względem intensywności

Królestwo muzyki

Prof. zw. Bogumił Nowicki, pianista, 54 lata,
żonaty, dwoje dzieci (Łukasz – 26 lat, Agata –
11). Hobby: szachy i pływanie. Żona, Anna Organiszczak, pianistka, jest profesorem Akademii
Muzycznej. Urodził się w Opolu, ale w Wielkopolsce jest od 1969 r., gdy zaczął naukę w Technikum Budowy Fortepianu w Kaliszu i w tamtejszej Średniej Szkole Muzycznej. Studia ukończył w Poznaniu w 1979 r.

Uczelnia rozpoczęła działalność w 1920 r.
jako Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna (od 1922 – Państwowe Konserwatorium
Muzyczne). Pierwszym jej dyrektorem był
kompozytor Henryk Opieński, a po nim
funkcję tę sprawował wiolonczelista Zygmunt Butkiewicz (1926-1929), następnie
zaś skrzypek Zdzisław Jahnke (1930-1939).
W skład kadry pedagogicznej wchodzili
wówczas tak wybitni specjaliści, jak Feliks
Nowowiejski i Stanisław Piechowicz (kompozytorzy), Gertruda Konatkowska i Józef
Turczyński (pianiści), Maria Trąmpczyńska
i Michał Prawdzic (śpiewacy), Łucjan Kamieński i ks. Wacław Gieburowski (muzykolodzy) oraz Adam B. Ciechański (kontrabasista) i Dezyderiusz Danczowski (wiolonczelista). Konserwatorium było nie tylko wysoko cenioną placówką dydaktyczną, ale także ważnym ośrodkiem życia koncertowego.
Do roku 1939 dyplom ukończenia studiów
w Uczelni otrzymało 130 absolwentów, którzy, jako wysoko kwalifikowani muzycy różnych specjalności, mieli w swoim czasie znaczący wpływ na kształt polskiej kultury.

Po wojnie, w październiku 1945 r., Konserwatorium wznowiło działalność w swojej obecnej siedzibie przy ul. Św. Marcin 87.
Dwa lata później nastąpiło przemianowanie na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną,
a dzisiejsza nazwa, Akademia Muzyczna im.
Ignacego Jana Paderewskiego, obowiązuje
od roku 1981. W okresie powojennym pracami Uczelni kierowali: muzykolog Zygmunt
Sitowski, pianista Wacław Lewandowski, dyrygent chóralny Edmund Maćkowiak, dyrygent Stefan Stuligrosz, pianista Waldemar
Andrzejewski, dyrygent chóralny Stanisław
Kulczyński, oboista Mieczysław Koczorowski
i wiolonczelista Stanisław Pokorski; od 2005
r. rektorem jest pianista Bogumił Nowicki.
Kształcenie w Akademii opiera się na
strukturze wydziałowej; aktualnie działa
siedem wydziałów, w tym dwa w szczecińskiej Filii otwartej jeszcze w 1961 r. (początkowo jako Punkt Konsultacyjny). Obok
takich specjalności, jak kompozycja, dyrygentura symfoniczna i operowa, dyrygentura chóralna, teoria muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka i edukacja muzyczna,
w Uczelni można studiować rytmikę, muzykę kościelną i lutnictwo artystyczne, które
na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce są specjalnością unikatową.
W ścisłym związku z dydaktyką Akademia prowadzi aktywną i różnorodną działalność artystyczną. Adresowane do poznańskich melomanów recitale oraz wieczory
symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie i wokalne odbywają się w murach samej Uczelni (od niedawna głównie w przepięknej uczelnianej Auli Nova)
i w reprezentacyjnych salach koncertowych miasta. Wieloletnim i niezmiennie
wysokim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe – „Arcydzieła kameralistyki”, „Poniedziałki w Akademii”, „Pedagodzy
i studenci”, „Pedagodzy i ich chóry”, „Wtorki wokalne”, „Studenci Studentom”, „Akademia – Młodym” i „Letnie Koncerty Ratuszowe”. Bardzo szczególne i wierne grono odbiorców mają również spektakle operowe
przygotowywane przez Wydział Wokalny.
W ostatnich latach poniekąd specjalnością Uczelni stała się wielce atrakcyjna, ale
i trudna forma, znana jako speaking-concert. Rok temu, w wieczór Święta Niepodległości, studencka orkiestra symfoniczna
ze specjalnie zaproszonym Krzysztofem Jabłońskim zaprezentowała ją w Filharmonii
Narodowej w Warszawie; koncert poświęcony był Patronowi Akademii i skończył się
owacjami na stojąco.

uczelnie

wymiany zarówno pedagogów, jak i studentów, więc tutaj jesteśmy w absolutnej czołówce. Mamy liczną grupę studentów zagranicznych, a co ich przyciąga?
Przede wszystkim poziom edukacyjno-artystyczny. Stanowimy niewątpliwe „zagłębie” w zakresie muzyki skrzypcowej. Jeżeli
na ostatnim Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu nasi studenci zdobywają I, III i V nagrodę, a na dodatek żaden z naszych profesorów nie zasiada w jury, to znaczy, że ten
poziom naprawdę jest bardzo wysoki, a to
przyciąga. Skrzypce nie są jedynym atutem
Akademii. Podobnie wysoki, bardzo wysoki poziom reprezentują perkusiści, pianiści,
wokaliści, chórmistrzowie i kompozytorzy.
Możemy się pochwalić około 70 laureatami
prestiżowych, międzynarodowych konkursów rocznie. To o czymś świadczy.
Wspomniał Pan Rektor o 90.
rocznicy powstania Akademii Muzycznej. Czego poznaniacy mogą się spodziewać?
Do jubileuszu przygotowujemy się bardzo poważnie. Zaczynamy świętować od 16
stycznia 2010 roku, kiedy to odbędzie się
pierwszy koncert symfoniczny. Poprowadzi go prof. Marek Pijarowski, dyrektor artystyczny Filharmonii Poznańskiej, a wystąpi Przemysław Witek, zdobywca pierwszej nagrody wspomnianego już konkursu
pianistycznego „Halina Czerny-Stefańska
in Memoriam”, student V roku naszej Uczelni. Ostatni z cyklu jubileuszowych koncertów zaplanowano na 16 października 2010
roku; poprowadzi go prof. Jerzy Salwarowski. W ciągu dziesięciu miesięcy wystąpią
wybitni polscy artyści i goście z zagranicy.
Nasi profesorowie, studenci i absolwenci
już żyją rocznicą. Będziemy starali się pokazać wszystko, co mamy najlepszego, a wygląda też na to, że Akademia nada swój
czwarty doktorat honoris causa. Nie powiem, kto go otrzyma, ale to będzie ozdoba obchodów 90-lecia.
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Kształcimy osobowość
Z prof. Marcinem Berdyszakiem, Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu rozmawia Mariola Zdancewicz i Kazimierz Brzezicki
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Chcielibyśmy zacząć trochę
przewrotnie, miał Paryż swoją École de
Paris, Poznań ma swoją ASP, jak Panu
podoba się takie porównanie?
Rozumiem intencje. École de Paris to
przede wszystkim wielokulturowy tygiel,

nie tylko sławni i wybitni pedagodzy, ale
przede wszystkim znaczący artyści. Wyliczyłbym tutaj Izabellę Gustowską, Jarosława Kozłowskiego, Jana Berdyszaka, Włodzimierza Dudkowiaka, Piotra Szurka, Mirosława Pawłowskiego, Wojciecha Mullera, Bogdana Wegnera, Piotra Kurkę, Jana
Świtkę, Hannę Łuczak, Grzegorza Marszałka, Mirosława Adamczaka, Andrzeja Zdanowicza, Jacka Jagielskiego, z młodszego
pokolenia to Monika Sosnowska, Hubert

który fermentował i oddziaływał na konkretne środowisko. I tylko w tym kontekście mogę tę sytuację w sztuce porównać z ASP. Bo są, bo muszą być kolosalne
różnice. Inną pozycję miała École de Paris
w tamtym czasie, inną sytuację ma jakakolwiek akademia w jakimkolwiek mieście
na świecie. Bo to, co w Paryżu na przełomie
XIX i XX wieku zdarzyło w sztuce, zdarzyło
się poza akademią w sensie uczelni.
Panie rektorze, Akademia
Sztuk Pięknych w Poznaniu w przyszłym roku będzie obchodzić już 90 lat.
Z waszej uczelni wywodzą się znakomici artyści i wykładowcy, jak na przykład
Magdalena Abakanowicz. Czy to dlatego młodzi przyszli artyści chcą studiować właśnie na ASP w Poznaniu?
Pani profesor Abakanowicz była pierwszą, która dostała doktorat honoris causa
naszej uczelni. Poznańska ASP to jednak

Czerepok, Kuba Bąkowski, Piotr Kurak. Młodzież przyciąga do nas kilka spraw. Przede
wszystkim otwartość uczelni. Trzeba podkreślić, że tutaj pozwala się na to, aby studenci mogli sami sobie wybrać pracownie,
do których chcą uczęszczać i jednocześnie
studiując np. kierunki projektowe, spotykać
się ze studentami kierunków artystycznych
w tych samych pracowniach, uczestnicząc
w zajęciach z rysunku, malarstwa, rzeźby
itd. Ta dydaktyka nie odbywa się osobno.
Tutaj wszystko się przenika. Wracając do
Magdaleny Abakanowicz, osobiście bardzo żałuję, że jej rzeźby w Poznaniu stoją
na uboczu. To mnie naprawdę boli. Artysta
tego formatu powinien być prezentowany
w mieście.
A jak wygląda rynek pracy dla
absolwentów?
To chyba jest źle postawione pytanie.
Musimy sobie jasno powiedzieć, że stu-

diując w Akademii zwłaszcza kierunki artystyczne (nie mówię tutaj np. o edukacji
artystycznej czy krytyce i promocji sztuki),
nie myślimy o późniejszym etacie, o zatrudnieniu. Tutaj powstają tylko możliwości
do autoedukacji i każdy coś dla siebie musi
wypracować. Jedni interesują się rynkiem
sztuki i interesuje ich zaistnienie w sztuce,
innych interesuje praca dydaktyczna. Czasami to uda się połączyć. Co nie oznacza, że
tacy twórcy zaistnieją jakościowo. Niektórzy mogą zaistnieć komercyjnie, a inni tylko jakościowo i wówczas może się okazać,
że nikt ich nie odkrywa, nikt ich nie chce,
co nie znaczy, że to, co tworzą, jest mało
interesujące. Dzisiaj oczywiście jest sytuacja trochę inna, bo młode pokolenie bardzo poważnie traktuje rynek sztuki. Z tym,
że młodzi ludzie muszą uświadomić sobie,
że może to być trochę tak, jak z gwiazdami
muzyki. Przez jakiś czas jest się eksploatowanym, jest świetnie, a potem przychodzą
następni. I ta wymiana jest coraz szybsza.
Który z kierunków cieszy się
największa popularnością?
Corocznie zdaje do nas między 630
a 750 kandydatów na 138 miejsc na studia
stacjonarne. Oczywiście są kierunki bardziej lub mniej oblegane, od 4 do 10, maksymalnie 20 osób na jedno miejsce (tak się
zdarzało na kierunki projektowe, grafikę, architekturę wnętrz szczególnie). Najbardziej
popularne są, jeśli weźmiemy pod uwagę
statystykę, architektura wnętrz, grafika, fotografia, intermedia, malarstwo, edukacja artystyczna, na końcu jest rzeźba. Ale
z tym kierunkiem jest tak, że przyjmujemy
raptem 6 osób, więc kiedy do akademii zdaje ponad 20 osób, jest to sytuacja normalna,
nie tylko w Poznaniu.
Czy zgodzi się Pan, że akademickość Poznania jest wartością nadrzędną?
Na pewno tak. W sensie potencjału
naukowo-dydaktycznego i ilości studentów. Tylko, może zabrzmi to brutalnie, i co
z tego, że sobie to stwierdzimy.
Co Poznań jako miasto ma
z tego, że jest tu ASP?
Jako akademia jesteśmy skłonni, przychylni nawet, żeby pomóc w wygenerowaniu jakiegoś sensownego programu współpracy. Odbywają się wielkie spektakle jak
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Festiwal Teatralny Malta, ale to za mało.
Skoro chcemy być postrzegani jako metropolia, musimy zaprezentować rzeczywiście
bardzo szeroki wachlarz propozycji i nasza uczelnia może w tym pomóc. A może
w tej materii osobiście do czegoś się przydam, gdyż jestem zaproszony przez władze
miasta do rady programowej projektu „Poznań stolicą kultury”.
Według naszych czytelników
aleja wiodąca do pomnika Karola Marcinkowskiego pomiędzy Muzeum Narodowym a Akademią Sztuk Pięknych
winna być Aleją Sztuki, a nie jest. Dlaczego?
Jest to propozycja na bardzo poważną
rozmowę, na opracowanie pewnego programu współpracy i myślę, że również propozycja zastanowienia się nad ideą miasta.
Powinniśmy spróbować pomyśleć, co z tym
potencjałem, który tu istnieje, zrobić. To pytanie przede wszystkim do władz miasta.
Czym Państwo będziecie nas
raczyć z okazji swojego 90-lecia?
W tej chwili nie zdradzę, pracujemy nad
program już od dłuższego czasu....
Będzie coś wielkiego w Poznaniu, będzie jakiś szum artystyczny?
Z tym szumem to zobaczymy. Wszystko
zależy od naszych możliwości finansowych.
Plany obchodów są krótkoterminowe natomiast tak naprawdę myślimy o idei uczelni,
na której mogliby studiować ludzie rekrutujący się z całego świata. Jeżeli uda nam
się zrealizować wszystkie plany, to tak jak
École de Paris rozsławiali głównie emigranci z naszej części Europy, to nowy ton poznańskiej ASP nadadzą nie emigranci, ale
studenci napływający z innych kultur.
Prof. zw. Marcin Berdyszak
Mam 44 lata. Studiowałem na tej uczelni w latach 1983-1988. Uzyskałem dyplom z malarstwa
oraz z rzeźby. W 1989 r. rozpocząłem pracę, wtedy jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych. I od tego roku jestem z tą uczelnią związany, czyli w przyszłym roku będzie to
20 lat, łącznie ze studiami 25 lat, z roczną przerwą na służbę wojskową. Zajmuję się instalacjami,
obiektami, działaniami, rysunkiem, działaniami
o charakterze multimedialnym. Nie mam hobby,
bo moim hobby jest to, czym się zajmuję. Moja
żona jest socjologiem, mamy małą córeczkę, Melanię, która ma dokładnie rok i 8 miesięcy.

Spod znaku pędzla i dłuta

artysty
Akademia Sztuk Pięknych
w przyszłym roku obchodzić
będzie jubileusz 90-lecia istnienia. Jej historia sięga 1919 roku,
kiedy to utworzono w Poznaniu
Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształconą później w Instytut
Sztuk Plastycznych.
W 1946 roku z Instytutu powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Tej nazwy
Uczelnia używała przez pięćdziesiąt kolejnych lat. We wrześniu 1996 roku PWSSP uzyskała
status Akademii Sztuk Pięknych.
Zmianom nazwy Uczelni towarzyszyły działania zmieniające jej
strukturę i reformy programowe.
Pielęgnowaniu najlepszych tradycji Akademii towarzyszył proces wprowadzania niezbędnych
przemian, w wyniku których
ukształtowała się nowoczesna
uczelnia artystyczna o elastycznej, otwartej na ciągłe zmiany
strukturze. Również obecnie poznańska Akademia wciąż poszukuje nowych wartości artystycznych i intelektualnych. Charakteryzuje ją wyjątkowa otwartość
programowa oraz tradycje tolerancji dla różnych programów
i postaw artystycznych. Uczelnia
była w przeszłości i jest dzisiaj miejscem
konfrontacji wielu różnych poglądów artystycznych, dając możliwość twórczego
rozwoju wielu dyscyplinom artystycznym.
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu jest
obecnie największą uczelnią artystyczną
w Polsce i kształci blisko 1500 studentów
na sześciu wydziałach: Malarstwa, Grafiki,
Rzeźby i Działań Przestrzennych, Architektury i Wzornictwa, Komunikacji Multimedialnej oraz Edukacji Artystycznej. Studenci
mają możliwość wyboru spośród następujących kierunków studiów: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, edukacja artystyczna w zakresie sztuk

Konkurs o stypendium M. Dokowicz
w Galerii Arsenał. Praca dyplomowa
absolwenta Wydziału Rzeźby i Działań
Przestrzennych Przemysława Siwka
plastycznych, realizacja obrazu filmowego
i telewizyjnego oraz fotografia. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych pozwolił wprowadzić w ostatnich latach do
oferty dydaktycznej nowe, unikatowe kierunki studiów: intermedia i sztuka rejestracji obrazu. ASP prowadzi studia w systemie
stacjonarnym, niestacjonarnym oraz studia
podyplomowe. Wśród pracujących w Akademii blisko 100 profesorów jest wielu wybitnych artystów i projektantów. Akademia
prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z wieloma uczelniami artystycznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.
O wysokim poziomie kształcenia artystycznego w poznańskiej ASP świadczą
również sukcesy jej studentów i absolwentów, którzy zdobywają nagrody w wielu
prestiżowych konkursach międzynarodowych. W 2006 roku Szymon Skrzypczak wygrał konkurs na logo 50 rocznicy podpisania
Traktatu Rzymskiego, a w tym roku w konkursie Epson Art Photo Award wśród laureatów, zdobywając pierwszą nagrodę, znalazł się Paweł Dziemian.

Członkowie Senatu ASP przeglądają
najlepsze, zrealizowane w tym roku
akademickim prace dyplomowe kandydatów ubiegających się o stypendium
M. Dokowicz, Galeria Arsenał

Najlepsi tegoroczni absolwenci ASP.
Laureaci konkursu o stypendium M.
Dokowicz
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Rozmowa z prof. Jackiem Wysockim, Rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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Panie Rektorze, chcemy pogratulować Panu wyboru. Zdobył Pan 126
mandatów na 200 możliwych, a więc
miażdżącą przewagą....
Było trzech kandydatów, jeden z nich
w ostatniej chwili zrezygnował. Ta przewaga
pozwala mi bezpiecznie podjąć obowiązki,
bo daje poczucie poparcia środowiska, a to
jest ogromnie ważne. Wielu ludzi z zewnątrz
postrzega rektora jako człowieka, który pełni
przede wszystkim funkcje reprezentacyjne.
Natomiast rektor musi często podejmować
niepopularne decyzje. W jednej z uczelni
medycznych nowej kadencji rektor, aby ratować finanse uczelni, zwolnił z pracy ok. 300
ludzi. Jeśli się nie ma poparcia społecznego,
to lepiej się za to nie brać. Ludzie muszą ufać,
że to, co rektor robi, ma sens, nawet jeśli nieraz jest bolesne.
Wybory nie odbyły się jednak
bez pewnych perturbacji...
Tegoroczne wybory były pełne emocji
w wielu uczelniach. U nas dotyczyły przede
wszystkim środowiska studenckiego i sposobu wybierania elektorów studenckich. Te
sprawy oddaliśmy w ręce studentów, jednak to środowisko zgłosiło zastrzeżenia do
tego sposobu wybierania. A jeśli to znowu
władze Uniwersytetu Medycznego będą organizować kolejne wybory, to możemy być
podejrzewani o manipulowanie składem
kolegium elektorów. Uczelnie wprowadzają różne rozwiązania. Moja prywatna opinia
jest taka, że ogólna podgrzana atmosfera
polityczna przyczyniła się do tego, że wybory wywoływały tyle emocji.
Obiecał Pan, że problem zostanie rozwiązany.
Propozycja będzie, być może wybory
elektorów pozostawimy studentom. Ale
rektor nie podejmuje sam takich decyzji,
zgłasza tylko propozycję, nad którą głosuje Senat.
Zawód lekarza od lat plasuje się w czołówce zawodów z pewnym
społecznym prestiżem, mimo wszystkich politycznych zawirowań. Czy ma
Pan wrażenie, że Pańska uczelnia zapewni, iż jej absolwenci-lekarze nadal
utrzymają ten prestiż?
Miałbym wątpliwości co do tego utrzymującego się prestiżu. Pamiętajmy, że przez

kilka ostatnich lat mamy w mediach nieprzerwaną kampanię pokazywania negatywnych rzeczy o lekarzach. Nadal będą
pojawiać się informacje o strajku lekarzy,
wywożeniu pacjentów do innych szpitali
czy przekupstwie, korupcji. Przykre jest to,
że media nie widzą, że są lekarze, którzy
spędzają 48 godzin na dyżurze bez przerwy,
bo nie ma ich kto zastąpić, albo że dyżurują lekarze powyżej 80 roku życia. To jest dla
mediów mało atrakcyjne. Myślę, że dużo się
zmienia w naszym zawodzie, jest bardziej
stechnicyzowany, niż był kiedyś. Dziś ubolewamy nad tym, że lekarz ma mniejszy kontakt z pacjentem, bo ma na to mniej czasu.
Sadzę również, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że reforma związana z kasami chorych i NFZ spowodowała, iż kilkukrotnie zwiększyła się liczba obowiązków
administracyjnych lekarzy. Każda czynność
jest opisywana, rozliczana, fakturowana. To
wszystko powoduje, że lekarz ma mniej
czasu dla pacjenta. Pacjenci odbierają to
negatywnie i odczuwają boleśnie, bo lekarz ma zaledwie 7-8 minut na załatwienie
ich sprawy. Ale tak to niestety jest. Dodajmy,
że lekarz jest małym trybikiem w maszynie
opieki zdrowotnej.
Czy musi tak być? Może konieczne są zmiany na zapleczu technicznym? Przecież pani po maturze wypisze
taką dokumentację?
Ale tak nie jest. Tych pań po maturze
chętnych do pracy za pensje budżetowej
służby zdrowia nie ma, a poza tym wszedł
nowy system rozliczania, jest długa lista
kategorii rozliczeniowych, z którymi niefachowcy mieliby ogromny problem. Dlatego musi to robić lekarz. A przez to zabiera się mu czas, który mógłby spędzić z pacjentem. Drugą sprawą jest zjawisko, które mamy w Polsce od 2-3 lat, związane po
części z regulacjami unijnymi, a mianowicie niedobór lekarzy. Normy unijne zabraniają tego, by lekarz pracował 300-400 godzin miesięcznie, efektem tego jest to, że
brakuje lekarzy, a także to, że lekarz często
pracuje w jeszcze większym pośpiechu.
W związku z tym chciałbym
zapytać, czy kształcimy lekarzy tak, by
umieli wszystko, czy decydujemy się
kształcić specjalistów już na etapie studiów?
To byłby błąd, gdybyśmy kształcili specjalistów na etapie studiów, ponieważ nie
jesteśmy w stanie nauczyć ich całej specja-

listyki. Założenie jest takie, że kształcimy lekarza rodzinnego, który oczywiście będzie
musiał robić dalej specjalizację, ale staramy
się dać mu podstawy ogólnej wiedzy, która pozwoli mu kształcić się specjalistycznie.
Droga lekarza do specjalizacji jest bardzo
długa. To sześć lat studiów, następnie rok
stażu podyplomowego. Następnie ubiega
się o specjalizację. Przyjmijmy optymistycznie, że dostanie się od razu na specjalizację, która trwa 5 lub 6 lat. To będzie razem
13 lat, a jak chce być wąskim specjalistą, to
dodać jeszcze trzy. To daje nam razem 16.
Powoduje to napięcia, wielu lekarzy z tych
wąskich specjalności domaga się większego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę długą drogę, jaką musieli przejść, aby osiągnąć
swoje kwalifikacje. Można to wytłumaczyć
jeszcze bardziej obrazowo. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba się uczyć, żeby wykonać
operację na otwartym sercu czy usunąć guz
mózgu. Problemem nierozwiązanym nadal
jest finansowanie zdobywania wiedzy. Jest
to bardzo kosztowne. Lekarz zobowiązany jest w okresie specjalizacji do odbycia
licznych kursów w różnych miastach Polski. Pewną tradycją środowiska lekarskiego
było to, że kształciło się młodszych za darmo. Ta tradycja w jakieś mierze dzisiaj upada, gdyż nauczający nie chcą tego robić bez
jakiejkolwiek zapłaty.
Czy nasza baza techniczna
i technologia umożliwi naszym absolwentom, żeby byli na tyle kompatybilni,
aby podjąć współpracę z zagranicznymi lekarzami? Czytając wycinki z gazet
dowiadujemy się, że lekarze ze wschodu
otrzymują dyplom, ale błądzą jak dzieci we mgle.
To proszę zobaczyć, jak wielu lekarzy
z Polski wyjeżdża, i to powinna być odpowiedź na to pytanie. Nawiązując do kontaktu z zagranicą, możemy sobie powiedzieć

fot. Mirosław Baryga
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Lekarz jest też
pacjentem

uczelnie

w cudzysłowie, że lekarze są sobie winni, że
wyjeżdżają. Pewnym dowodem na dobrą
jakość naszego kształcenia jest fakt, że nasza uczelnia kształci od piętnastu lat w języku angielskim i liczba tych studentów nadal wzrasta. Oni nie przyjeżdżaliby, gdyby
jakość kształcenia była niska. Na przykład
studenci z USA wracają i zdają egzaminy
nostryfikacyjne. Pozytywny wynik egzaminów I poziomu osiąga nawet 70% naszych
studentów. Znamy jednak swoją słabą stronę, którą jest nauczanie praktyczne. To wiąże się z wieloma problemami, m.in. z tym,
czy pacjent zechce zaakceptować, że iluś
studentów będzie się na nim uczyło.
Czy to prawda, że jest pewien
podział na studentów polskojęzycznych
i angielskojęzycznych? Czy ci drudzy są
lepiej traktowani?
To jest mit. Ciekawa dyskusja toczyła się
na łamach naszej gazetki uczelnianej, gdzie
studenci debatowali na ten temat. Jeszcze
raz potwierdzam, że to jest wyłącznie mit.
Ci studenci mają podobny program, mają
zajęcia w tych samych szpitalach i salach.
Wyjątkiem jest czasami kadra, ze względu
na barierę językową.
Jak lekarz powinien odnosić
się do pacjenta?
Każdy z nas bywa też pacjentem
i chciałby mieć w osobie lekarza przyjaciela, który pochyla się nad jego problemem. Tak właśnie staramy się wychowywać naszych studentów. Jednak pamiętajmy o tym, że znajdują się oni później
w określonych realiach, pracując zbyt
wiele godzin, gdzie czasami przemęczenie bierze górę. Czy po 20 godzinach bezsennego dyżuru zawsze starcza cierpliwości i uśmiechu dla pacjenta? Myślę, że
często nie. Dlatego między innymi, a także ze względu na bezpieczeństwo chorego normy Unii Europejskiej ograniczają
czas pracy lekarza. Kiedy obserwuję moich uczniów wyjeżdżających za granicę, np.
do Anglii lub Norwegii, to stwierdzam, że
nie zarabiają tam żadnych kokosów, jednak pracują tam po 30 lub 40 godzin tygodniowo. Wówczas mają czas na wszystko, na rodzinę, spacer, książki, i to jest dla
nich najwyższą wartością.
A czy Pan uważa, że w Polsce
może być tak samo jak w Szwecji, Norwegii i we Francji?
Kraje Skandynawskie mają niewątpliwie bardzo dobry model opieki zdrowotnej. Wynika to z wieloletniej tradycji, ale
tam jest inny lekarz i inny pacjent, a zatem
inne relacje między nimi. Pacjent jest bardzo zdyscyplinowany. Dam Państwu przykład. Walczymy obecnie o lepszą realizację
programu badań przesiewowych, cytolo-

gicznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. Do naszych ośrodków wzywa się
pacjentki do wykonania badań z określonych grup ryzyka, a zgłasza się około 10 %.
Niedawno na jednym z naszych kongresów
występował specjalista z Finlandii i przedstawiał sytuację w jego kraju. Tam odsetek
zgłoszeń do badań profilaktycznych przekraczający 95% osiąga się bez większych
kłopotów. Jakość służby zdrowia buduje
kadra medyczna i pacjenci. O końcowym
wyniku decydują obie strony.
Pierwszy raz spotykam się
z takim poglądem, że pacjent również
jest odpowiedzialny za obecny stan
służby zdrowia.
Moim zdaniem tak jednak jest. Uważam, że przy obecnym poziomie nakładów
na ochronę zdrowia, to i tak oferujemy pacjentowi stosunkowo dużo i w miarę szyb-

ko. Jeśli ktoś nie wierzy, niech sprawdzi, jak
to wygląda np. w Wielkiej Brytanii.
Zatem sugeruje Pan mniej polityki a więcej fachowców?
Ochrona zdrowia nie powinna podlegać gwałtownym zmianom z powodów
politycznych. Po prostu powinna być dobrze zarządzana, funkcjonując w mądrych
ramach prawnych.
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Mam 54 lata, jestem pediatrą, zajmuję się chorobami
zakaźnymi u dzieci. Moje największe osiągnięcia naukowe dotyczą szczepionek, ponieważ zajmuję się wakcynologią. W związku z tym jestem przewodniczącym
Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, ale także
jestem członkiem Komitetu Doradczego ds. Szczepień
Ochronnych dla Europy Środkowej i Wschodniej. Jestem poznaniakiem z krwi i kości, absolwentem III Liceum im. św. Jana Kantego i oczywiście mojej uczelni.
Żona jest pediatrą, syn dziennikarzem, córka biotechnologiem. Moje hobby to muzyka, przede wszystkim jestem
słuchaczem różnych jej gatunków, ale także sam trochę
muzykuję, grając na fortepianie.
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Z Rektorem Politechniki Poznańskiej
prof. Adamem Hamrolem rozmawia Mariola Zdancewicz
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Dedal to najprawdopodobniej pierwszy znany z nazwiska inżynier.
Nadał marzeniom realną formę, zmieniając tym samym rzeczywistość. Jak
Pan Rektor postrzega świat na styku
nauk humanistycznych i technicznych?
Nauki humanistyczne i techniczne istniały od wieków w ścisłej relacji ze sobą.
Dedal i jego następcy muszą orientować
się na podstawowe potrzeby ludzi, a myśl
humanistyczna dominować przy projektowaniu wszelkich wyrobów. Tylko w ten
sposób będziemy otaczani przez wytwory
myśli technicznej, które są z jednej strony
praktyczne i bezpieczne, a z drugiej piękne.
PP uruchomiła Projekt: Era inżyniera. Czemu on służy?
Projekt realizowany od sierpnia 2008
roku zakończy się w grudniu 2012 roku.
Narodził się w związku z naszymi obserwacjami, że młodzież wybiera studia techniczne rzadziej niż inne. Powody tego są różne.
Młodzi ludzie postrzegają studia techniczne jako trudne, gdyż jest na nich dużo matematyki i fizyki, a do tego dochodzą inne,
specjalistyczne przedmioty, jak mechanika,
elektrotechnika, konstrukcja maszyn, auto-

matyka, które samą nazwą trochę odstraszają przyszłych studentów. W szkole godzin matematyki i fizyki jest mało, przez
co uczniowie poznają ich tajniki nie tak
gruntownie, jak należałoby tego oczekiwać. W konsekwencji na rynku pracy brakuje jakże potrzebnych gospodarce inżynierów. Dlatego też zgłosiliśmy projekt Era
inżyniera i uzyskaliśmy dla niego istotne
środki. Zakłada on rozwój nowoczesnych
kierunków związanych z mechatroniką, informatyką i energetyką. Ten ostatni szczególnie, gdyż świat stoi przed wyzwaniami
związanymi z niedostatkami energii. W ramach projektu studenci otrzymają bogatą
ofertę praktyk i staży, które w przyszłości
pozwolą znaleźć im dobrą pracę. Dodatkowo projekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz kadry zarządzającej
uczelnią.
Od kilku lat PP kształci w systemie ECTS. Można uczyć się w języku
angielskim. Czego jeszcze przyszli studenci mogą się spodziewać?
Wszystkiego mogą się spodziewać
(śmiech). Mówiąc poważnie, to pytanie ma
szeroki zasięg. W tej chwili mamy dwadzieścia trzy kierunki studiów. Szczególną popularnością cieszą się: informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, mechatronika, logistyka. Ale wszystkie
kierunki prowadzone przez Politechnikę
Poznańską są nowoczesne i zapewniają
ich absolwentom dobrą pracę. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia także dlatego, że mamy bardzo dobrych studentów.
Każdy z nich może realizować u nas swoje zainteresowania. Mam na myśli naukę
języków obcych, zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe. Mamy świetny
zespół folklorystyczny, ponad czterdzieści
kół naukowych. Jesteśmy też bardzo mocni
w sporcie. Nasz uczelniany AZS należy do
czołowych w kraju, zatem każdy może trenować dyscyplinę, która mu odpowiada.
Za rok Politechnikę czeka jubileusz 90-lecia. Czy w tym roku Poznań
będzie stać Politechniką, macie konkurencję ze strony innych uczelni, które też
powstały w 1919 roku.
Rzeczywiście w 1919 roku powstała
Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i uznajemy, że był to początek PP i fakt ten będziemy świętować. Planujemy zorganizować
otwarte wykłady pod hasłem „Politechnika
dla wszystkich” skierowane do dzieci, młodzieży i osób w starszym wieku, mające na
celu przybliżenie im nowoczesnej techniki.
Nasz jubileusz zbiega się z jubileuszem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, przy czym nie
będziemy ze sobą konkurować, a raczej organizować wspólne imprezy jubileuszowe.

Tegoroczna Noc Naukowców
sprowadziła tłumy. Jak tę imprezę ocenia sama uczelnia?
Cieszy nas ogromnie zainteresowanie
techniką. Ludzie lubią pokazy w konwencji show i widowiska. Przy tej okazji mogli
dowiedzieć się wiele ciekawych nowości
o technice, o funkcjonowaniu urządzeń,
jak zbudowany jest świat, czym jest natura.
Miło nam, że Poznaniacy tak chętnie biorą
w tym udział.
Rozmawiamy w przeddzień
otwarcia Światowej Konferencji Klimatycznej, to przecież także wielkie wyzwanie dla inżynierów...
Nasi inżynierowie zajmują się tym na co
dzień. Budowlaniec, który projektuje dom
dzisiaj chce, by był on energooszczędny. Ci,
którzy budują urządzenia, maszyny, starają
się robić wszystko tak, aby one w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko. Zawód inżyniera wpisany jest w aktualnie dostępny poziom
techniki. Sama konferencja jest raczej skierowana do ekologów i polityków, którzy
będą o tym dyskutować, lecz muszą jeszcze znaleźć się środki, żeby mogli swoje
wnioski i obserwacje realizować. W przeciwnym wypadku wszystko skończy się tylko na rozmowach. Cieszymy się jednak, że
dzieje się to w Poznaniu, gdyż będzie on
bardziej rozpoznawalny w świecie i jest to
dla nas świetną promocją.
Jest to moda, czy też potrzeba, żeby przekształcać wyższe uczelnie
na uniwersytety. Proszę mi powiedzieć,
czy Państwo zrobicie też krok w tym kierunku?
Nie zamierzamy tego robić. Przeprowadziliśmy badania sondażowe wśród studentów i zdecydowanie przeważała opcja pozostania przy tradycyjnej nazwie. Tak postępują wszystkie uczelnie techniczne w Polsce. Od wielu lat moglibyśmy już wystąpić
o zmianę nazwy uczelni. Związane to jest
z liczbą uprawnień do nadawania stopnia
naukowego doktora. Żeby zostać Uniwersytetem Technicznym, tych uprawnień trzeba
mieć dwanaście, a moja uczelnia ma ich już
ponad dwadzieścia. Nie wystąpiliśmy o to ze
względu na tradycję, by zachować jej rozpoznawalność i utrwaloną dobrą renomę.
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Rocznik 1952, rodem z Wolsztyna.
Absolwent Politechniki Poznańskiej.
Profesor w zakresie nauk technicznych.
Obszar zainteresowań: nadzorowanie procesów wytwarzania, inżynieria jakości i zarządzanie jakością.
W latach 1999-2005 Dziekan Wydziału Budowy
Maszyn i Zarządzania.
Od roku 2005 rektor Politechniki Poznańskiej.
Żonaty, troje dzieci.
Hobby: muzyka i ogród.

uczelnie
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Z Dziekanem Prawa i Administracji
Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. Tomaszem
Sokołowskim rozmawia Kazimierz
Brzezicki

W tym
roku wmurowano
akt erekcyjny pod
budowę nowego
budynku Wydziału Prawa i Administracji. A co ze
starym Collegium
Iuridicum, miejscem kultowym
dla tysięcy prawników?
Po wybudowaniu nowego gmachu cały Wydział
Prawa i Administracji UAM przeprowadzi się do nowego
budynku, a Collegium Iuridicum pozostanie do dyspozycji Władz UAM.
Od kilku lat trwa prawdziwa
batalia o zawodowe aplikacje prawnicze, czy wyższe uczelnie nie „produkują”
za dużo prawników?
Nowoczesne państwo, jakim jest Polska, nadal potrzebuje większej ilości prawników, nie tylko jako sędziów, prokuratorów,
adwokatów, notariuszy i radców, ale także
na wielu innych stanowiskach w licznych
urzędach i placówkach państwowych i samorządowych. Część absolwentów podejmuje także inną działalność, np. jako dziennikarze, politycy czy twórcy.
Moim zdaniem uczelnie prywatne obiecują, że wykształcą magistrów prawa, którzy potem przegrywają batalię o aplikacje. Może jednak ograniczyć się do magistrów prawa kształconych przez uniwersytety?
Liczba osób ubiegających się o indeks
studenta na naszym Wydziale nie uległa
zmniejszeniu, a w trosce o dalszy los naszych absolwentów staramy się o uzyskanie znacznie większego wpływu na zakres
i treść pytań zadawanych na egzaminach
decydujących o przyjęciu na aplikacje
prawnicze.

Czy obecnie zawód prawnika,
czy też magistra administracji zapewnia
zatrudnienie po studiach?
O zatrudnieniu decyduje instytucja
przyjmująca nowego pracownika i nawet
najlepsze wykształcenie uzyskane na studiach nigdy nie daje gwarancji przekonania potencjalnego pracodawcy.
Wydział Prawa i Administracji
jako pierwszy zaczął kształcenie międzywydziałowe, ba międzyuczelniane, przystąpił do systemu Erasmus, a co z tego
mają studenci?
Obecnie praktycznie każdy student
znający dobrze język obcy i osiągający dobre wyniki może wyjechać na półroczne
lub roczne studia zagraniczne, i to z zasady z możliwością ich przedłużenia lub zapewnienia sobie później zagranicznych studiów podyplomowych.
Czy studia prawnicze powinny
nadal przygotowywać tylko fundament
wiedzy przed przyszłym kształceniem
zawodowym na aplikacjach, czy też absolwent prawa powinien zdawać od razu
egzamin państwowy, czyli winny być to
studia o dużym stopniu specjalizacji?
Bez wątpienia program uniwersyteckich studiów prawniczych ma na uwadze

kształcenie różnych specjalistów, nie tylko praktyków stosujących prawo, ale także
najróżnorodniejszych specjalistów, w tym
także badaczy prawa lub osoby uczestniczące w procesie jego tworzenia, zarówno
na szczeblu lokalnym jak i centralnym, co
przemawia za przekazaniem pewnej ogólnej wiedzy. Jednak wszyscy nasi studenci
studiują w systemie punktowym i mogą
sami wybierać sobie znaczną część przedmiotów, decydując w ten sposób o swojej
specjalizacji i zdobywając wiedzę potrzebną z punktu widzenia swojej, określonej
przez siebie przyszłości.
Egzamin państwowy powinien być –
moim zdaniem – tylko zorganizowany
i przeprowadzany przez urzędników, natomiast ustalenie zakresu materiału i zagadnień egzaminacyjnych, a także samo ustalenie wiedzy egzaminowanych powinno
być dokonywane poprzez przedstawicieli
uczelni we współpracy z przedstawicielami samorządów zrzeszających praktyków
w danej dziedzinie.
Pytanie zapewne banalne, ale
czy w takim razie studia prawnicze i administracyjne będą cieszyć się tak wielkim zainteresowaniem jak teraz?
To w dużej mierze zależy od nas. Studia prawnicze i administracyjne będą cieszyć się nadal tak dużym zainteresowaniem
jak dotąd, jeżeli potrafimy łączyć przekazywanie wiedzy ogólnej z umiejętnością rozwiązywania zagadnień szczegółowych, czyniąc to w ramach jednej formacji.
Czy absolwenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać sie
o zatrudnienie w Unii Europejskiej i co
Wydział robi, aby pomóc w realizacji takich zamierzeń?
Tak, jest to już możliwe, a nasz Wydział –
mający przecież kierunek Europeistyki, prowadzący studia na Uniwersytecie Europejskim w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
oraz rozwinięty system praktyk zagranicznych – daje szansę uzyskania dobrego przygotowania na tym polu. Staramy się jednak
zarówno utrzymać i doskonalić te kierunki
działania, jak i poszukiwać na tym polu nowych sposobów.

Prof. dr hab.Tomasz Sokołowski –
specjalista z zakresu prawa cywilnego,
adwokat, ekspert sejmowy oraz uczestnik prac kodyfikacyjnych polskich i zagranicznych.

bohaterskich czynów. Jednak jest śmierć,
skomplikowane relacje międzyludzkie
oraz przerażający niepokój i strach wręcz
krzyczący z ekranu. Bohaterowie tracą
najbliższych, karmią wszy, by zdobyć
środki na życie, niepewni swoich losów,
swoich działań i decyzji… Pojawiające
się pomiędzy dialogami słowa Apokalipsy św. Jana i budząca grozę muzyka
Andrzeja Korzyńskiego potęgują u widza poczucie niepewności i strachu,
oddając atmosferę tamtych ciężkich
czasów.
Jednym z najgłośniejszych
i najbardziej kontrowersyjnych filmów Żuławskiego jest Opętanie
nakręcone po rozpadzie związku
Andrzeja Żuławskiego z Małgorzatą Braunek. Opętanie to horror łączący w sobie zatrważający obraz ludzkich
emocji z fantastyką i groteską. Andrzej Żuławski stworzył w nim postać schizofreniczki, kobiety modliszki, która owładnięta chorobą i dziwnymi żądzami niszczy swoją rodzinę, morduje mężczyzn i oddaje się w akcie seksualnym przerażającemu potworowi,

sztuka

W ostatnich miesiącach Poznań stał się
miejscem prawdziwej uczty dla kinomanów.
Kino Muza z okazji 100 lat swej działalności
serwuje widzom wybitne filmy takich twórców, jak Woody Allen, Carlos Saura, Federico Fellini, Ingmar Bergman czy dzieła polskiego, wielokrotnie nagradzanego reżysera filmów dokumentalnych – Marcela Łozińskiego. Klub Eskulap w ramach projektu SoffA CINEMA proponuje comiesięczne
pokazy filmów artystycznych w luźnej klubowej atmosferze (tzw. kino arthausowe).
Niezwykłym wydarzeniem dla kinofilów był
odbywający się w dniach od 4 do 6 listopada w CKM Zamek pokaz filmów Andrzeja
Żuławskiego oraz spotkanie z tym kontrowersyjnym, jakże interesującym artystą.
Andrzej Żuławski to nie tylko reżyser filmowy, ale też pisarz i scenarzysta. Studiował na wydziale reżyserii IDHEC-u w Paryżu,
filozofię na Sorbonie i nauki polityczne na
UW. Był asystentem Andrzeja Wajdy (m.in.
II reżyser przy Popiołach, 1965). Żuławski to
człowiek kochający literaturę, kino, operę,
mocno doświadczony przez życie, spoglądający na egzystencję bardzo krytycznym
okiem. W swojej twórczości reżyser zawarł
wiele wątków osobistych. Wykorzystał, często traumatyczne, doświadczenia licznych
związków z kobietami takimi jak Małgorzata Braunek czy Sophie Marceau, a także
przeżycia związane z polityką w czasach
PRL-u i dwukrotnym przymusowym opuszczeniem kraju.
Przegląd filmów Żuławskiego odbył się
w ramach imprezy „Żuławski Fest” organizowanej przy współudziale Krytyki Politycznej. Spotkanie połączone było z promocją
książki pt. Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przede wszystkim jednak poznańscy widzowie mieli okazję obejrzeć pięć filmów tego wybitnego, lecz nieco zapomnianego, czy też mało znanego przez polską
publiczność reżysera.
Podczas trwającego przez trzy dni „ Żuławski Fest” widzom zaproponowano takie
filmy jak: Błękitna Nuta, Trzecia część nocy,
Na srebrnym globie, Opętanie oraz Wierność.
Po projekcji ostatniego z prezentowanych
filmów w zamkowej Sali Kameralnej odbyło się spotkanie z reżyserem.
Trzecia część nocy to debiut reżysera,
film o czasach okupacji, zrealizowany na
podstawie rodzinnej historii Żuławskiego.
Jest to film opowiadający o wojnie, nie wykorzystujący jednak typowych dla tego gatunku motywów. Nie ma w nim scen z pola
walki, z obozów koncentracyjnych, nie ma

Kino Żuławskiego to twórczość ciężka, emocjonalna, wręcz gwałtowna. Jego
ekspresyjne filmy, poruszające kwestie
polityczne i społeczne ukazują trudne
relacje międzyludzkie, całkowicie, często

Marta Garczyńska

Kształtowanie

gustów

który w efekcie staje się sobowtórem jej
męża. Niezwykle emocjonalna, wspaniała gra pięknej Isabelle Adjani sprawia, że
oglądający, patrząc na jej stany histerii, czy
wręcz fizyczne męki, sam doznaje tego nieprzyjemnego uczucia.
Warto wspomnieć także o ostatnim
z nakręconych dzieł Żuławskiego, mianowicie o Wierności. Film to niezwykły w całej niepokojącej galerii reżysera, gdyż w porównaniu do innych produkcji Żuławskiego
bez wahania można stwierdzić, że jest obrazem naprawdę pięknym. Przez dwie godziny i czterdzieści minut seansu oglądający są poddawani działaniu przejmującej historii zmagań ludzi z własną namiętnością,
z czystym uczuciem w imię wierności do
wcześniej spotkanej osoby, w imię wierności zasadom, które powinny jednak w jakiś
sposób panować nad naszym życiem.

w bardzo wulgarny sposób obnażają naturę człowieka. Jego filmy, tak jak pojawiające się w nich postacie, są w pewien
sposób histeryczne, nawet schizofreniczne. Bez wątpienia jest to kino wywołujące
skrajne emocje.
Na spotkaniu z widzami zapytano reżysera o to, w jaki sposób kino, przede
wszystkim jego filmy mają wpływać na
ludzką świadomość. Żuławski odniósł się
do niedawnych wyborów na prezydenta
w USA, dał do zrozumienia, że po wyborze
kandydata widać, jak wielki wpływ na ludzi ma kino hollywoodzkie, że zwycięstwo
czarnoskórego Obamy to w pewnym sensie spełnienie amerykańskiego snu. Żuławski powiedział, że kino nie kształtuje świadomości, ono kształtuje gusta, ale to właśnie opierając się na gustach, dokonujemy
często ważnych wyborów.
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Nowe kierunki

Z prof. Andrzejem Molskim, Dziekanem
Wydziału Chemii UAM w Poznaniu rozmawia Merkuriusz

chemia

Gratulujemy objęcia stanowiska dziekana Wydziału Chemii. Specjalizuje się Pan w chemii fizycznej. To najbliższy fizyce i najbardziej zmatematyzowany dział chemii. Proszę o przybliżenie nam tego kierunku.
Dziedziną, którą zajmuję się zawodowo, jest teoretyczna chemia fizyczna. Chemia fizyczna to dział chemii, w którym metody fizyki stosowane są do opisu i analizy przebiegu reakcji chemicznych. Dzięki
temu potrafimy lepiej kontrolować reakcje chemiczne i sprawiać, że przebiegają
one w pożądanym kierunku, dając więcej
oczekiwanych produktów, a mniej substancji ubocznych. Badania teoretyczne porządkują istniejącą wiedzę w postaci modeli
i zmierzają do przewidywania przebiegu
zjawisk chemicznych.
W ostatnich latach tematyka moich badań koncentruje się na analizie procesów
związanych z nanotechnologią, a w szczególności nad możliwością wykrywania pojedynczych cząsteczek w roztworze. Są to
badania teoretyczne bliskie chemii analitycznej, której metody, dzięki postępowi technicznemu, pozwalają oznaczyć ilo-
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ściowo coraz mniejsze stężenia substancji.
Zdolność do wykrywania pojedynczych
cząsteczek to „granica” chemii analitycznej, której osiągnięcie otwiera nowe perspektywy zastosowań, np. w biotechnologii. Sygnał, który pojedyncza cząsteczka
wysyła do obserwatora, jest jednak ukryty
w szumie pochodzącym od sąsiednich cząsteczek. Wyizolowanie właściwego sygnału,
oczyszczenie z szumu i wykorzystanie zawartej informacji jest trudne, ale pozwala
poznać procesy zachodzące w skali nanometrów. Dla przypomnienia jeden nanometr to jedna miliardowa część metra, lub
inaczej długość jednego milimetra to dziesięć milionów nanometrów. Obiekty o tak
małych rozmiarach są przedmiotem zainteresowania współczesnej nanotechnologii.
Studia o profilu kosmetycznym to nowość. Co spowodowało otwarcie tego kierunku?
Wydział nieustannie pracuje nad poszerzeniem oferty dydaktycznej i dostosowaniem jej do oczekiwań rynku pracy. Jednym
z wyróżników tego procesu jest dążenie do
zapewnienia naszym studentom nie tylko
solidnego wykształcenia, ale i umożliwienie im kariery zawodowej odpowiadającej
ich zainteresowaniom. Chemia kosmetyczna jest propozycją skierowaną do młodzieży, która chce wiązać swoją karierę zawo-

dową z rozwijającym się przemysłem kosmetycznym.
W roku akademickim 2005/6
otwarto profil chemia biologiczna i studium nauczycielskie. Czy to znaczy, że
otwiera się rynek na te specjalizacje?
Mam na myśli szczególnie studium nauczycielskie, które moim zdaniem, nie
budzi szczególnego zainteresowania.
Chemia biologiczna to specjalizacja
związana z rozwojem naszej gospodarki
w kierunku „gospodarki opartej na wiedzy”.
Jest to inwestycja w przyszłość, w której
technologiami wytyczającymi rozwój nowoczesnej gospodarki będą technologie info-bio-nano, tzn. technologie informatyczne, szeroko rozumiane technologie „biologiczne”, wliczając w to medycynę, a także
nanotechnologia.
Studia nauczycielskie to oferta dla
naszych studentów, którzy chcą zdobyć
uprawnienia do wykonywania zawodu.
Zainteresowanie zawodem nauczyciela
jest w chwili obecnej ograniczane przez
warunki płacy oraz niepewność związaną
z niżem demograficznym roczników szkolnych. Należy jednak pamiętać, że rozwój
nowoczesnego państwa jest w znacznej
części uwarunkowany istnieniem dobrego
systemu edukacyjnego, którego podstawą
są nauczyciele. Jestem przekonany, że wraz

z rozwojem kraju rola systemu edukacyjne- środowiska. Z kim współpracujecie i czy
go, w tym szkolnictwa wyższego, zostanie są to też firmy zagraniczne?
doceniona także w postaci wynagrodzeń
Prowadzimy różne formy współpracy
dla nauczycieli.
z zakładami przemysłowymi, od wykonyStawiacie Państwo na rozwój wania badań na indywidualne zlecenie, powymiany zagranicznej i jesteście współ- przez praktyki przemysłowe, do wykładów
organizatorem 2-letnich międzynarodo- na studium doktoranckim prowadzonych
wych studiów magisterskich w zakresie przez ekspertów z przemysłu. Współprachemii fizycznej w ramach konsorcjum cujemy także firmami zagranicznymi. Bęczterech uniwersytetów europejskich: dziemy te kontakty aktywnie rozwijać, gdyż
w Paryżu, Genui, Porto i Poznaniu. Pro- współpraca z gospodarką jest wyznaczniszę przybliżyć ten projekt.
kiem dalszego rozwoju Wydziału.
Międzynarodowa grupa studentów
Program Mundus z pakiebędzie studiować po jednym semestrze na tu Erasmusa daje możliwość studiowakażdym z wydziałów chemicznych wcho- nia za granicą w krajach trzecich. Statydzących w skład konsorcjum. W tym roku styki mówią, że w 2000 roku na świecie
rozpoczęli pierwszy semestr w Paryżu. 1,8 mln studentów kształciło się za graW skład tej grupy wchodzi jedna studentka nicą, w roku 2004 już 2,5 mln i prognoz naszego wydziału. Po zakończeniu seme- zuje się, że w 2025 roku będzie to aż 7,2
stru grupa przyjedzie na semestr letni do mln, w tym 70% stanowić będą studenci
Poznania. Studenci będą mogli wybrać wy- z Azji. Jak u nas podchodzi się do tego
dział, na którym napiszą pracę magisterską. problemu i czy Polska przygotowuje się
Będziemy chcieli kontynuować i rozszerzyć na napływ studentów i wyjazdy naszej
tę inicjatywę w przyszłych latach i zwięk- młodzieży chcącej kształcić się za graniszyć udział naszych studentów.
cą?
Z powyższego powodu rozStudenci naszego Wydziału aktywnie
szerzacie Państwo propozycję zajęć uczestniczą w wymianie międzynarodow języku angielskim. Czy cieszą się one wej, w szczególności w ramach programu
zainteresowaniem wśród studentów?
Erasmus. Liczba wyjeżdżających jest ograPlanujemy uruchomienie zajęć fakulta- niczona przez kompetencje językowe oraz
tywnych prowadzonych wyłącznie w języ- stosunkowo niskie stypendia. Staramy się
ku angielskim, co ma ułatwić międzynaro- usuwać te bariery, zwiększając obecność
dową wymianę studencką. Będziemy tak- języka angielskiego w programie studiów
że promowali pisanie prac magisterskich oraz oferując dodatkową pomoc finansową
i doktorskich w języku angielskim, tak aby dla wyjeżdżających studentów.
mogły one zaistnieć w obiegu międzyna15-17 października odbyło się
rodowym. Zainteresowanie tymi zajęciami święto nauki i sztuki. Co roku chemicy
wskaże, w jakim punkcie integracji euro- prezentują swoje pokazy efektownych
pejskiej jesteśmy.
doświadczeń. Do jakiego przedziału wieDuże znaczenie w Państwa kowego adresowane były tym razem?
projektach mają praktyki w zakładach
Są to pokazy dla wszystkich lubiących
przemysłowych i placówkach ochrony „kolor i dźwięk” pokazów chemicznych,

a w szczególności dla uczniów gimnazjów
i liceów.
Przenoszą się Państwo na Morasko. Czy uda się zabrać wszystkich,
bo jak się okazało, liczba studentów
na Państwa wydziale zwiększyła się do
1000 osób?
Przeprowadzka na kampus Morasko
to kwestia kilku lat. Właśnie rozpoczął się
pierwszy etap budowy, który jest zaplanowany na dwa lata. Trwają starania o zapewnienie środków na kolejne etapy, a także
na wyposażenie nowego Collegium Chemicum. Dokładna data przeprowadzki jest
trudna do przewidzenia, ale mam nadzieję, że nowo przyjęci studenci rocznika 2008
będą kończyli studia w nowym budynku.
W nowym Collegium Chemicum na pewno wystarczy miejsca dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników.
Co Panem powodowało, że
chciał Pan zostać dziekanem? Jakie ma
Pan pomysły na przyszłość?
Ubieganie się o stanowisko dziekana było naturalną konsekwencją zaangażowania w życie Wydziału. Przez ostatnie
dziewięć lat pełniłem różne funkcje administracyjne na Wydziale. Przez dwie kadencje byłem prodziekanem do spraw nauki,
a następnie kierownikiem Studium Doktoranckiego. Pozwoliło mi to przyjrzeć się
z bliska pracy Wydziału i zdobyć doświadczenie pomocne w sprawowaniu funkcji
dziekana.

uczelnie

chemia

Prof. dr hab. Andrzej Molski, profesor nauk chemicznych, od września 2008 dziekan Wydziału
Chemii UAM w Poznaniu. Specjalność naukowa:
teoretyczna chemia fizyczna. Aktualna tematyka
naukowa: modelowanie i symulacje detekcji pojedynczych cząsteczek. Zainteresowania: współczesne malarstwo polskie.

R E K L A M A

Hotel EDISON

Twój patent na konferencje i wypoczynek
your choice for conferences and recreation

53 pokoje

53 rooms

30 pokoi jednoosobowych
23 pokoje dwuosobowe
1 apartament hotelowy
pokoje są klimatyzowane,
wyposażone w sejf, TV

30 single rooms
23 double rooms
1 hotel suite
rooms are air-conditioned
equipped with a safe
and TV

6 apartamentów wolnostojących

Dogodna lokalizacja – tylko 12 km do centrum Poznania
Convenient localization – only 12 km to the centre of Poznań
Gwarantowany wypoczynek – sąsiedztwo jeziora, malowniczy pejzaż
Relaxation guaranteed – close vicinity to the lake and picturesque view

nowocześnie urządzone sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny
Zapraszamy do:
Restauracji hotelowej,
Drink baru, “Grillowiska”
– obiektu z kamienia
i drewna

6 guest houses
each house is equipped with 2 bedrooms
living room with a terrace, separated bathroom
We invite you to the:
Hotel Restaurant,
Drink bar, „Grillowisko”
– a structure of stone
and wood
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JAZZOWE
NUTY
azzoweBluenuty
Note Poznań Jazz Club prezentuje:

jazz

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

N a z i m o we
chłody klub Blue Note przygotował
gorącą dawkę jazzowych propozycji,
spośród których na szczególną uwagę zasługują trzy koncerty.
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2.12.2008 r., godz. 20.00
KASIA WILK
Koncert promujący debiutancką płytę „Unisono”

DOUG JOHNSON TRIO

Pierwszy z nich to koncert nowojorskich mistrzów muzycznych eksperymentów: DOUG JOHNSON TRIO, które zaprezentuje repertuar jazzowych standardów w... niestandardowych, nowoczesnych aranżacjach. Lider grupy – znakomicie odnajdujący się zarówno w przestrzeni klasyki jak i jazzu – to niewątpliwie jeden z najważniejszych pianistów młodej, amerykańskiej sceny. Studiował
pod czujnym okiem Dave’a Hollanda, George’a Russela i Thomasa McKinnley’a,
obecnie zaś współpracuje z takimi osbowościami jazzu jak Chiara Civello, Terry-Lynne Carrington, Hal Cook, Luciana Souza, Jerry Bergonzi, Mili Bermejo, Ed
Schukker, Grace Kelly.
Kolejną, wartą uwagi propozycją jest koncert kwartetu ANDRZEJA OLEJNICZAKA, uznanego na świecie saksofonisty, współzałożyciela zespołu
ANDRZEJ OLEJNICZAK QUARTET
Sun Ship, oraz jednej z najlepszych
grup jazzowych ostatnich dekad,
String Connection. Tworzący go muzycy – mieszkający obecnie w Hiszpanii – pochodzą z Kamerunu, Kuby,
USA i Polski. Ta kulturowa różnorodność ma istotne znaczenie dla muzyki kwartetu, którą można określić
jako współczesną wersję hard-bopu,
wzbogaconą elementami etnicznymi. Lider zespołu to artysta, o którym można śmiało powiedzieć, że
tworzył historię polskiego jazzu. W Polsce współpracował bowiem niemalże
ze wszystkimi wielkimi jazzmanami – na festiwalu Jazz Jamboree 80’ można go
było usłyszeć aż w 9 różnych formacjach! Nic więc dziwnego, że do projektu
zaprosił czołówkę hiszpańskich muzyków. Ich nieprzeciętny talent, wirtuozeria,
ale i umiejętność nawiązywania dialogu z publicznością sprawiają, że koncerty
kwartetu to zawsze intensywna muzyczna akcja, która bez reszty wciąga każSUSAN dego wrażliwego na dźwięki słuchacza.
Pod szyldem Jazz
WEINERT
Top w Blue Note w kobiece okolice jazzu
zabierze Państwa trio SUSAN WEINERT –
jednej z najwybitniejszych gitarzystek europejskiej sceny jazzowej, mającej na swoim koncie współpracę z grupą Steps Ahead, Jimmym Earlem, Rachel Z, Michael’em
Ruffem. Oryginalne kompozycje i aranżacje Susan nawiązują do najlepszych jazz-rockowych wzorców (Weather Report,
Bill Chase, Chick Corea, Alphonse Mouzon), a ekspresja, wirtuozowska technika,
styl wykonawczy i brzmienie budzą nieodparte skojarzenia z Larry Coryell’em
i Johnem McLaughlin’em. Jak wyznaje sama artystka, podczas komponowania
najważniejsza jest dla niej zawsze melodia, harmonia i ekspresja. Właśnie przez
to jej muzyka jest bardzo komunikatywna i budzi żywe zainteresowanie nie tylko wśród miłośników jazzu., w których sercu niekoniecznie króluje jazz.

3.12.2008 r., godz. 20.00
DOUG JOHNSON TRIO (USA)
5.12.2008 r., godz. 20.30
ANDRZEJ OLEJNICZAK QUARTET (Hiszpania/USA)
7.12.2008 r., godz. 20.00
RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO
Znane i lubiane utwory wokalistki w akustycznych aranżacjach
8.12.2008 r., godz. 20.00
NAIL QUARTET feat. LIDIA KOPANIA
(voc.)
Kobiecy kwartet w repertuarze jazz-funkfusion z gościnnym udziałem obiecującej
wokalistki
9.12.2008 r., godz. 20.00
OKTAWIA KAWĘCKA
Reprezentantka młodego pokolenia wokalistów jazzowych na koncercie promującym
debiutancką płytę „Oktawia”
12.12.2008 r., godz. 20.30
BOHEMIAN JAZZ QUARTET (Czechy/
Polska)
13.12.2008 r., godz. 20.30
COMBO LATINO
gościnnie: OMNIS TOLEDO & ARIEL SILVA (Kuba)
Gorące, afrokubańskie brzmienia – koncert
i impreza taneczna
14.12.2008 r., godz. 20.00
THE WATCH (Włochy)
B ra w u r o we w y ko n a n i a ko m p oz y cji z wczesnych płyt zespołu Genesis
15.12.2008 r., godz. 20.00
SONIC LAKE
Radość, naturalność i pozytywna, muzyczna energia
19.12.2008 r., godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note
SUSAN WEINERT TRIO

I M P O R T E R Ó W
E K S P O R T E R Ó W
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Nowa usługa Polskiej Izby Gospodarczej
– podpis elektroniczny
Od listopada br. przedsiębiorcy pragnący
zakupić zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (podpis elektroniczny) mogą to uczynić
w biurze ściśle współpracującej z WKK Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, które mieści się w CK Zamek w Poznaniu (II piętro, pok. 206). Serdecznie zapraszamy!
W dniu 11 lipca 2008 roku Prezydent
podpisał nowelizację Ustawy o Informatyzacji Podmiotów Świadczących Zadania Publiczne dotyczącą obowiązku stosowania
przy składaniu deklaracji ZUS-u bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowelizacja wydłuża okres przejściowy z certyfikatów dotychczasowych wydawanych w inspektoratach ZUS-u na certyfikaty kwalifikowane. Po
21 lipca 2008 roku certyfikaty dotychczasowe ZUS-u nie będą wydawane. Wszyscy płatnicy składek ZUS-u, którym kończy się okres
ważności certyfikatu ZUS-u, zobligowani są
do zakupu zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Tak więc np. firma, która posiada certyfikat
ZUS-u i jego data ważności upływa 22 września 2008 roku, nie otrzyma już nowego certyfikatu ZUS. Powinna więc we wrześniu zakupić
zestaw z certyfikatem kwalifikowanym.
Podpis elektroniczny – co to jest?
Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku (Dz. U. Nr
130, poz. 1450, z dnia 15.11.2001 r.):
Podpis elektroniczny – to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi,
do których zostały dołączone lub z którymi
są logicznie powiązane, służą do identyfikacji
osoby składającej podpis elektroniczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporządkowany wyłącznie do
osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej
podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń
służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego niezbędny jest zestaw, który składa się z certyfikatu kwalifikowanego, karty
kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych oraz oprogramowania. Powyższy zestaw
oferuje Sigillium PCCE, który jest jednym z dostawców usług certyfikacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa, odpowiadających normom polskiego
prawa oraz międzynarodowym standardom.

Nierozerwalnie z podpisem elektronicznym łączy się pojęcie certyfikatu, który jest
elektronicznym zaświadczeniem, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane
do osoby składającej podpis elektroniczny
i które umożliwiają identyfikację tej osoby. Tak więc, odpowiednikiem podpisu odręcznego w komunikacji elektronicznej jest
elektroniczny podpis kwalifikowany weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Gwarantuje on, że podpisany nim dokument dotrze do adresata w niezmienionej
formie, a każda, nawet przypadkowa zmiana
w treści dokumentu będzie zasygnalizowana
odbiorcy. Certyfikaty kwalifikowane oprócz
elektronicznego rozliczania z ZUS-em posiadają inne szerokie zastosowanie, takie
jak: składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
korespondencji z Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, do urzędów
skarbowych, wystawianie faktur elektronicznych, wymiana informacji z urzędami administracji publicznej, podpisywanie dokumentacji medycznej celem ich archiwizacji, podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności firm, udział w aukcjach i licytacjach na elektronicznych platformach
zakupowych.

Jak zakupić podpis elektroniczny?
W celu zakupienia usług certyfikacyjnych
przyszły właściciel podpisu elektronicznego
powinien:
• wypełnić formularz zgłoszeniowy i certyfikacyjny (wzór formularzy jest zamieszczony na stronie internetowej: www.sigillum.pl )
• osobiście stawić się w Punkcje Potwierdzenia Tożsamości (np. w biurze PIGIEiK)
z dowodem osobistym, poprawnie wypełnionymi formularzami i dokumentami określającymi zamawiającego (w zależności od formy prawnej prowadzonej
działalności wymagane są różnego rodzaju dokumenty określające zamawiającego, dlatego sugeruje się wcześniejszy kontakt z PPT celem ustalenia wymaganych dokumentów).
Po podpisaniu umowy w ciągu 14 dni
klient otrzymuje kartę kryptograficzną z wygenerowanym certyfikatem.

Razem na rzecz zdrowia
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym posłowie zawarli
uwagi do przedstawionej w ubiegłym roku strategii Komisji Europejskiej na
rzecz zdrowia. Zdaniem posłów szczególny nacisk należy położyć na profilaktykę, wczesne wykrywanie i natychmiastowe leczenie oraz zwalczanie wzrastającej oporności na antybiotyki. Posłowie przyjęli poprawki, w których nawołują do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia ilości chorób zawodowych.
Parlamentarzyści zwracają uwagę, że na zapobieganie chorobom przeznacza się tylko 3% budżetu służby zdrowia, mimo że dzięki polityce zapobiegawczej można osiągnąć o wiele lepsze wyniki, skoro 40% chorób wiąże się
z niezdrowym trybem życia, zaś jednej trzeciej zachorowań na raka można
zapobiec. Dlatego Parlament uważa, że należy wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania chorobom oraz wykonywania szczepień i wezwał Komisję do
opracowania planu działań zapobiegawczych na pięć lat. Wydatki na opiekę zdrowotną, szczególnie zapobieganie i wczesne diagnozowanie chorób,
stanowią nie tylko koszt, lecz także inwestycję, którą można by oceniać w odniesieniu do wskaźnika „lat zdrowego życia” (HLY).
MAZ
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Urządzenia skanujące na lotniskach naruszają podstawowe prawa
obywateli. Pod koniec października Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą urządzeń skanujących do prześwietlania pasażerów na lotniskach. Posłowie krytycznie odnieśli się do propozycji uzupełnienia dozwolonych metod kontroli o urządzenia prześwietlające pasażerów oparte na
technologii fal milimetrowych. W uzasadnieniu, posłowie zwrócili między
innymi uwagę na to, że umożliwiają one „uzyskanie obrazu ludzi, jakby
byli oni nadzy, co jest równoznaczne z wirtualnym przeszukiwaniem rozebranych do naga osób“. Parlamentarzyści uznali, że zaliczenie tego środka
do dozwolonych metod kontroli pasażerów na lotniskach Unii Europejskiej
ma poważny wpływ na podstawowe prawa człowieka – jak prawo do prywatności, do ochrony danych i do godności osobistej. Wzięto pod uwagę
fakt, że środek ten ma charakter daleko odbiegający od czysto technicznego i dlatego powinny mu towarzyszyć mocne i odpowiednie gwarancje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do najbliższego PPT, mieszczącego się w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Importerów,
Eksporterów i Kooperacji na ulicy Św. Marcin
80/82, 61-809 Poznań, pokój 206, II piętro, osoby kontaktowe: Janetta Sałek (tel.0618542192),
Maria Narożniak (tel. 0618542190), Beata Paszkiewicz (tel. 061 8542186).
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Podpis elektroniczny
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Z prof. Józefem Barnasiem z Wydziału
Fizyki UAM rozmawia Mariola Zdancewicz
Zjawisko odkryte przez Grünberga i Ferta jest odkryciem doświadczalnym. Potrzebne było zbudowanie
teorii wokół tego odkrycia. Uczestniczył
Pan od początku w pracach nad wyjaśnieniem tego zjawiska. Pana ogromny
wkład potwierdzają wszyscy, którzy są
specjalistami w tej dziedzinie. Jaka była
Pana droga do współpracy przy tym wynalazku?
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Od przeszło dwudziestu lat zajmuję się
fizyką mezoskopową, to jest fizyką układów o rozmiarach rzędu nanometrów. Interesują mnie głównie układy magnetyczne,
przede wszystkim transport elektronowy
w tych układach. Są one o tyle ważne, że
mają istotne zastosowanie w nanoelektronice. Problemami tymi zacząłem zajmować
się właściwie od 1985 r., a rok później opublikowałem pierwszą pracę naukową z tej

tematyki. Bodźcem do zainteresowania się
tą dziedziną były dwie konferencje – pierwsza w 1985 r. w Budapeszcie, a następnie
w 1986 r. w Jaszowcu, gdzie poznałem Petera Grünberga. Tam też zaprezentowałem
pierwszą swoją pracę, dotyczącą fal spinowych w sztucznie wytwarzanych wielowarstwowych strukturach magnetycznych.
Z dostępnej mi wówczas literatury zorientowałem się, że tematyka ta dopiero się zaczyna. To właśnie prace Grünberga zafascynowały mnie na tyle, że półtora roku później współpracowałem z nim w jego laboratorium w Jülich. W tym też okresie został

odkryty gigantyczny magnetoopor (w skrócie GMR) w wielowarstwowych układach
magnetycznych.
Był Pan głównym teoretykiem
objaśniającym doświadczenia Petera
Grünberga z 1988 r., za które niemiecki uczony otrzymał Nagrodę Nobla. Dlaczego Pan nie znalazł się wśród laureatów? Można powiedzieć, że był Pan na
wyciągnięcie ręki od tej nagrody.

Ubiegłoroczną Nagrodą Nobla
w dziedzinie fizyki wyróżniono odkrycie zjawiska gigantycznego magnetooporu, które jest wykorzystywane w elektronice do odczytywania danych z twardych dysków.
Dokonali go Francuz Albert Fert
oraz Niemiec Peter Grünberg.
Jak napisała w uzasadnieniu Komisja Noblowska, dzięki badaniom laureatów możliwa stała się
radykalna miniaturyzacja twardych dysków, stosowanych m.in.
w laptopach oraz w niektórych
odtwarzaczach muzycznych. Innymi słowy – na coraz mniejszych
urządzeniach możemy zmieścić
coraz więcej danych. Fert i Grünberg odkryli efekt gigantycznego
magnetooporu (GMR) niemal jednocześnie, choć niezależnie od siebie – w roku 1988.
Moim zadaniem i jednocześnie celem
było wyjaśnienie fizycznej natury i mechanizmu odkrytego efektu. Miałem po prostu
okazję współpracować z tymi, którzy to odkryli. Chciałbym dodać, że ważnym czynnikiem przy nominacji do Nagrody Nobla jest
odpowiednia reklama i marketing. Zarówno Peter Grünberg jak i Albert Fert mieli też
szerokie poparcie swoich środowisk naukowych.
Odkrycie to zrewolucjonizowało świat twardych dysków.
Można tak powiedzieć. Dziś efekt ten
stosowany jest praktycznie we wszystkich komputerach nowej generacji, ściślej
w głowicach odczytujących. Okazało się,
że słabe pole magnetyczne (takie jakie jest
wytwarzane przez komórki pamięci na dysku) może zmieniać opór elektryczny układu zbudowanego z kilku warstw różnych
materiałów o grubości odpowiadającej zaledwie kilkunastu do kilkudziesięciu płaszczyzn atomowych. Pole magnetyczne sprawia, że zmienia się wzajemna konfiguracja
magnetyczna warstw układu, co powoduje znaczną zmianę jego oporu elektrycznego. Głowice odczytujące GMR zbudowane
są właśnie z takich struktur wielowarstwowych. Można je uznać za jedno z pierwszych zastosowań tzw. elektroniki spinowej (spintroniki). Oprócz twardych dysków

Proszę mi powiedzieć, czy
z tymi nagrodami wiążą się jakieś korzyści finansowe?
Jeśli chodzi o Nagrodę Marii Skłodowskiej-Curie, to jest to bardziej prestiżowa
nagroda aniżeli finansowa, aczkolwiek była
z nią związana pewna gratyfikacja rzędu
dwóch/trzech miesięcznych pensji.
Jeżeli natomiast chodzi o Medal Mariana Smoluchowskiego, to po prostu nie
wiem, ale sam medal jest tutaj najważniejszym elementem.
A inne korzyści?
Dodatkową stroną badań są korzyści
z różnych patentów. Profesor Grünberg
jest przykładem, jak można na nauce zrobić
również karierę finansową. Poza tym, jest
coś, co nazywamy satysfakcją wewnętrzną.
I ta jest dla mnie najważniejsza.
Czy Pańska wiedza jest wykorzystana przez polską naukę? Sam Pan
wspomniał, że te odkrycia dają jeszcze
wiele możliwości.
Miałem wiele możliwości, by zostać za
granicą, gdzie byłbym bardziej wykorzystany. Zdecydowałem się jednak wrócić do
Polski. W kraju ta tematyka dopiero się wtedy zaczynała rozwijać.
Mając taką osobę jak Pan,
można by szybko i skutecznie pchnąć
do przodu te badania?
Realia polskie są, jakie są, nie chcę
wchodzić w szczegóły. To lepiej zostawić
na boku.
Czy nie ma Pan pewnego żalu,
że wrócił Pan do Polski, a mógł Pan zostać za granicą i zrobić tam karierę. Miał
Pan ugruntowaną pozycję naukową

i pomysły, które potem zrealizowali inni.
Bo jest taka kolej rzeczy, że jak się coś
wymyśli, to za tym idą jeszcze inne pomysły, tym bardziej w tej dziedzinie.
Gdybym wtedy został za granicą, z pewnością pracowałbym w takim ośrodku,
gdzie miałbym bezpośrednio kontakt z eksperymentem i wiele moich pomysłów mogłoby być wtedy zrealizowanych. Miałem
otwartą drogę. Prawie dwa lata współpracowałem z Peterem Grünbergiem w Jülich
a blisko półtora roku z Albertem Fertem
w Orsay, z którymi do dziś współpracuję
i utrzymuję kontakt. Dwa lata spędziłem
również na Uniwersytecie Leuven w Belgii,
gdzie pracowałem w zespole prof. Bruynseraede, który również zajmował się tą tematyką. Łącznie spędziłem ponad pięć lat za
granicą. Nie żałuję jednak, że wróciłem do
Polski, wydawało mi się, że tutaj jest moje
miejsce.

uczelnie

technikę tę zastosowano również w innych
czujnikach pola magnetycznego nowej generacji. Wspomniane dyski twarde z głowicami GMR pojawiły się na rynku w roku
1997, a dzisiaj jest to dominująca technologia, wykorzystywana nie tylko w komputerach stacjonarnych i przenośnych, ale
i w konsolach do gier, kamerach, nagrywarkach rejestrujących setki godzin programu telewizyjnego czy kieszonkowych
odtwarzaczach muzycznych mieszczących
tysiące piosenek.
Tak ogromny skok technologiczny i zastosowanie w praktyce generuje duże pieniądze. Czy Pan coś z tego
ma?
Profesor Grünberg opatentował wynalazek i niewątpliwie czerpie z tego korzyści
finansowe. Rzeczywiście są to duże pieniądze.
Czy w związku z ogromnym
Pana wkładem naukowym w zdobycie
Nagrody Nobla posypały się jakieś wyróżnienia w Polsce?
W roku 1990 Wydział Trzeci Polskiej
Akademii Nauk przyznał mi nagrodę Marii
Skłodowskiej-Curie, głównie za prace dotyczące magnetooporu i teorii tego efektu. Natomiast cały wkład do tematyki obejmującej elektronikę spinową został także
w pewnym sensie doceniony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, które w bieżącym roku przyznało mi Medal Mariana Smoluchowskiego, będący najwyższym odznaczeniem tego Towarzystwa. Nie odebrałem
go jeszcze, ponieważ będzie on wręczony
na posiedzeniu zarządu PTF w lutym 2009 r.
w Warszawie.

prof. dr hab. Józef Barnaś
Pochodzę z Podkarpacia, dokładnie z miejscowości Borowa koło Dębicy. Mieszka tam moja rodzina, którą często odwiedzam. Mam żonę i dwójkę
dzieci – córkę i syna. Żona pracowała jako adiunkt
w Instytucie Socjologii, potem w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli. Ukończyłem studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w 1974 roku. Początkowo
podjąłem pracę w Instytucie Fizyki Politechniki
Poznańskiej, później przeniosłem się na Wydział
Fizyki UAM. Tak się złożyło, że zostałem na stałe
w Poznaniu. Teraz oprócz pracy naukowej zajmuję
się kształceniem studentów i doktorantów na Wydziale Fizyki UAM. Moje hobby to fizyka (trzeba być
hobbystą, aby coś osiągnąć) i działka ogrodowa.

R E K L A M A

UBEZPIECZENIA

(m.in.: komunikacyjne, majątkowe, finansowe,
odpowiedzialności cywilnej, osób fizycznych i firm)

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH
NOWO OTWARTE

REGIONALNE PRZEDSTAWICIELSTWO W POZNANIU
61-719 POZNAŃ, UL. GEN. T. KUTRZEBY 12A/101
e-mail: przedstawicielstwo.poznań3@uniqa.pl
CZYNNE 8 – 18
TEL. (0 61) 852 36 41
ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY
W CHARAKTERZE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO (CV NA W/W ADRES)
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Dominik Górny

Tożsamością literatury
jest tradycja

poezja
26

Kultura poetycka odnajduje tożsamość na
gruncie międzynarodowym, który umożliwia
przenikanie się literackich wartości „małych ojczyzn” – taką myśl udowodnił Międzynarodowy
Listopad Poetycki, który odbył się w naszym mieście w dniach 4-7 listopada. Głównym organizatorem imprezy był poznański oddział Związku Literatów Polskich. Rangę festiwalu podkreślił honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W mapę spotkań z poezją wpisała się większość
miejscowości powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Poezja stała się w nich chlebem powszednim dzięki lekcjom poetyckim, które jako „lekcje wrażliwości” pokazały, w jaki sposób
kształtować osobowość literatury. Dialog uczuć z rozumem roznieciła poezja lokalnych i światowych
ośrodków twórczych, w tym: Krakowa, Wrocławia,
Warszawy, Niemiec, Wilna, Etiopii, Iraku, Wietnamu,
i po raz pierwszy – Gwatemali. Nowością był „Wieczór prozy i muzyki klasycznej” z udziałem Aleksandra Machalicy i filharmoników poznańskich.
Literackie tropy opanowały Cichowo „Najazdem
poetów na Soplicowo”. Każdy bronił swoich racji orężem słów, mówiąc fraszkę albo wiersz. Inwokacją
spotkania był polonez z „Pana Tadeusza”. Festiwal
nie mógł się odbyć bez przyznania nagrody za najlepszą książkę poetycką (otrzymał ją Leszek Żuliński
za tom Ja, Faust). W kanonie listopadowych imprez
zagościł także Turniej Jednego Wiersza i Maraton
Poetycki. Kolacja u Aleksandra Tecława uwidoczniła, że literatura najlepiej czuje się w towarzystwie
wykwintnych rozmów i dobrego wina.
Międzynarodowy Listopad Poetycki przez wielu jest uważany za „najlepszą i najbardziej znaczącą
imprezę w kraju, a to oznacza, że również na świecie”. Zakulisowe rozmowy literatów zdradzają, że „takiego Listopada nie byłoby dziś”, gdyby nie determinacja i zaangażowanie twórców pionierskiego festiwalu, którzy wywodzili się z grupy literackiej „Wierz-

bak”. Historia nie zapomni takich nazwisk, jak Ryszard Danecki, Konrad Sutarski i Marian Grześczak.
Losy „Wierzbakowców” są nie tylko przykładem dla
współczesnego wizerunku festiwalu. Okazują się
być historycznym faktem, że poezji nie można rozpatrywać tylko w aspekcie literackim, ale również
społecznym, medialnym, a nawet politycznym. Dowodem tego są dzieje Listopada.
Pierwszy po wojnie ogólnopolski zjazd poetów,
który nosił miano Poznańskiego Listopada Poetyckiego, odbył się ponad pół wieku temu – w 1957 r.
Ogólnopolski Festiwal Młodej Poezji był ukoronowaniem przedsięwzięć literackich w kraju. W maratonach, przedstawieniach, recitalach i wieczorach autorskich uczestniczyły takie sławy literackie, jak: Kazimiera Iłłakowiczówna, Stanisław Grochowiak, Anatol Stern, Andrzej Bursa, Tadeusz Śliwiak, Bohdan Drozdowski, Julian Przyboś, czy „grający na strunach serc” Mieczysław Jastrun. „Szaloną
atmosferę tamtych lat” utrwalały „Wyboje”, „Twórczość”, „Tygodnik Zachodni” i inne. Z recitalem wystąpili Zofia Rysiówna i Adam Hanuszkiewicz. Poezja opanowała nie tylko Pałac Działyńskich, Teatr
Polski i klub architektów SARP, ale również studenckie kluby. Mimo powodzenia festiwalu, po
sześciu edycjach został przerwany. Zadecydowały
o tym względy ekonomiczne i polityczne.
Rok 1984 był przełomowym dla obecnego
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Wtedy imprezę reaktywowano. Przyczynił się do tego
Nikos Chadzinikolau, który na Zamku w Kórniku
rzucił hasło – „Przywróćmy znów Listopady”. Wznowiony festiwal, jak zaznaczył Ryszard Danecki, nawiązywał „zarówno numeracją, jak i formami działania” do Poznańskiego Listopada z czasów powojennych.
XXXI Międzynarodowy Listopad Poetycki udowodnił, że literacka tradycja jest najlepszym pomostem między teraźniejszą a historią. Pokazał, że „ten,
kto ma poezję w sercu, ten ma cały świat”.
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Stanisław Furmaniak

Premiery listopadowe
SARAH BRIGHTMAN
„A Winter Symphony”

fot. EMI Music Poland

Rok 2008 jest bardzo udany dla gwiazdy sopranu Sarah Brightman, która ostatnio zjednała sobie publiczność dzięki oszałamiającemu występowi na ceremonii
otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie.
Sarah wybrano jako jedynego międzynarodowego wykonawcę, mającego zaszczyt wystąpienia na olimpijskiej ceremonii otwarcia oraz
zaśpiewania głównej piosenki Igrzysk pt. You
and Me. Po ogromnym sukcesie, jakim okazało się wydanie albumu „Symphony” ukazał
się pierwszy bożonarodzeniowy album Sarah zatytułowany „A Winter Symphony”. Na
świątecznej płycie znajdują się utwory takie jak Silent Night, In the Bleak Midwinter czy
duet w Ave Maria wykonany wspólnie z Fernando Limą. Na albumie usłyszymy także nieprzemijające przeboje takie jak: Arrival, instrumentalne wykonanie słynnej piosenki zespołu Abba. Ponadto na „A Winter Symphony” znajdują się również Happy Christmas
(War is Over) Johna Lennona i Yoko Ono, I Believe in Father Christmas oraz I Wish it
Could be Christmas Everyday. Płyta została nagrana przy udziale Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej, Królewskiej Orkiestry Symfonicznej oraz chóru składającego się
z 46 osób. Album wydany został również jako edycja specjalna z dodatkowymi
3 utworami oraz DVD.

IWONA WĘGROWSKA

Cała Polska poznała i pokochała jej głos w piosence Pokonaj Siebie zaśpiewanej
w duecie z Piotrem Kupichą z zespołu FEEL. Po prawie czterech latach milczenia
powróciła na rynek, w wielkim stylu, jedna z najzdolniejszych polskich wokalistek.
Zupełnie zmieniona, jakby dojrzalsza, poważniej myśląca
o życiu, wraca z nowym materiałem, nad którym pracowała przez ostatnie dwa lata. Na płycie przeważają romantyczne ballady, ale nie zabrakło też energicznych kawałków.
Znajdują się na niej kompozycje uznanych polskich i światowych producentów, m.in. jednego z najbardziej znanych
węgierskich producentów Viktora Rakonczai, który w 2006
roku w ogólnoeuropejskim konkursie Europian Golden Artist Awards, został uznany kompozytorem roku. Znajdują się tam również kompozycje angielskich autorów: Gary
Clarke, Martin Brammer, którzy wcześniej tworzyli m.in. dla
Natalie Imbruglia, James Morrison, Gareth Gates, Rachel
Stevens, Emma Bunton. Kilka piosenek skomponowała Patrycja Kosiarkiewicz, która napisała m.in. wspólny przebój Iwony i zespołu FEEL pt. Pokonaj Siebie.

muzyka

P

PATRYCJA
MARKOWSKA
„Świat się
pomylił”

Album „Świat się pomylił” ukazał się we
wrześniu 2007 r. Ogromna popularność
pierwszego, tytułowego singla z tej płyty
pokazuje, że na taką Patrycję wszyscy czekali. Tą piosenką Patrycja Markowska zwyciężyła w Koncercie Premiery 44. Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2007. Swoim występem
oczarowała zarówno widzów w Amfiteatrze
Opolskim i przed telewizorami, jak i dziennikarzy zgromadzonych na Festiwalu, którzy
uhonorowali ją nagrodą Dziennikarzy. Dzięki
tej płycie Patrycja została również laureatką
plebiscytu miesięcznika Glamour, laureatką
nagrody „Złote Dzioby” radia Wawa, Artystką
Roku w konkursie ESKA Music Awards 2008!
Na specjalnej edycji „Świat się pomylił” – znajdują się 3 premierowe utwory: Wolna naprawdę, Deszcz i Z Tobą – duet z Grzegorzem Markowskim oraz singlowe wersje hitów Jeszcze
raz oraz Kilka prostych prawd. Edycja zawiera
dodatkowo płytę DVD.
EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl
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wywiad

Poznań 5 listopada gościł uczestników programu „Polsko-Niemieckie Partnerstwo Odry”. Do spotkania doszło na zaproszenie Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Przybyli prezydenci, marszałkowie i wojewodowie Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego, a z Niemiec włodarze Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Przedpomorza i Saksonii. Matthias Platzeck,
premier Brandenburgii, przyjechał dzień wcześniej, aby spotkać się z Markiem Woźniakiem. Premier Brandenburgii rozmawiał także z „Merkuriuszem”
o utworzeniu w Poznaniu przedstawicielstwa Brandenburgii.

Idą Brandenbury...

Rozmowa z Matthiasem Platzeckiem,
Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia.
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Co skłoniło Pański rząd do
utworzenia w Poznaniu swojego przedstawicielstwa.
Uważam, że nasze kontakty z Wielkopolską są prawie idealne, ale chcielibyśmy
je podnieść na wyższy jeszcze poziom. Pragniemy otworzyć wszystkie nasze drzwi dla
Wielkopolan i czekamy, że również uczyni to wasze województwo. Nie chodzi tylko o współpracę gospodarczą. Myślimy
o wszystkich dziedzinach, o współpracy
już na szczeblu szkół, a tak jak ma to miejsce w 27 szkołach w Wielkopolsce i Bran-

denburgii, ale dążymy, żeby było ich wię- tować, jak przyśpieszyć proces implantacji
cej. Myślimy o jeszcze szerszej współpracy waszego prawa do norm europejskich.
wyższych uczelni, chcemy zdynamizować
Czy widzi Pan Premier jakieś
związki kulturalne oraz, na czym bardzo przeszkody formalne w zacieśnianiu
nam zależy, turystyczne.
współpracy?
Plany są piękne, a co na to
Najważniejsza kwestia to różnice ustroproza życia?
jowe. Brandenburgia jest krajem związkoZdajemy sobie sprawę z ograniczeń wym i minister spraw zagranicznych Niei widzimy przysłowiowe wąskie gardła. Są miec co najwyżej pyta się mojego sekrenimi na przykład przejścia graniczne. My tarza stanu: „i jak tam wam się rozmawia
także prawie dziesięć lat staraliśmy się, aby z tymi Polakami”. Polska jest krajem unitarnasze koleje regionalne mogły być praw- nym, centralistycznym, a z moich obserwadziwą konkurencją dla sieci państwowej cji wynika, że polski minister spraw zagrai przekraczały granice. Wiem, że marszałek nicznych, niezależnie która partia wygryWoźniak także walczy o rozwój kolei regio- wa wybory, chciałby sam ustalać tematykę
nalnych; chętnie podzielę się z nim naszy- tych rozmów. Kiedy Wielkopolska osiągnie
mi doświadczeniami. Niezbędne jest szyb- już wszystkie europejskie standardy, będzie
kie dokończenie przez was budowy auto- i wam i nam o wiele łatwiej.
strady z Poznania do granicy z Niemcami.
A jakie oczekiwania Pan PreKiedy uporamy się z problemami infra- mier łączy z Waszym przedstawicielstruktury, sądzę, że będzie o wiele łatwiej stwem w Poznaniu?
realizować nasze zamierzenia, a pomocOgromne. To taka nasza nieformalna
na w tym ma być także nasza ekspozytura ambasada, a sądzę, że Angelika Menze dow Poznaniu.
skonale sprawdzi się na tym stanowisku
Polscy prawnicy robią, co i będzie prawdziwym łącznikiem i katalimogą, aby nasze prawo dostosować do zatorem procesów integracji Wielkopolan
uwarunkowań unijnych, ale nie zawsze i Brandenburczyków. A tak naprawdę, choto się udaje. Dziwne, bo współpraca po- ciaż to żart, to oczekuję, że Angelika pomomiędzy policją, prokuratorami i sędzia- że zdobyć nam bilety na mecze Euro 2012.
mi z obu krajów układa się znakomicie,
Kiedy Pan Premier spodziewa
problemy natomiast są w interpretowa- się osiągnąć zamierzane cele?
niu przepisów.
To bardzo trudne pytanie. Podobne stoPotwierdzam fakt, że współpraca or- sunki partnerskie na pograniczu francuskoganów dbających o nasze bezpieczeń- -niemieckim tworzyliśmy 35 lat. W dialogu
stwo po prawie dwudziestu latach ułożyła z Polakami mamy już za sobą 15 lat, pasię znakomicie. Sami widzimy i wiemy, że trząc więc na to z perspektywy arytmetyki,
wiele spraw można załatwić przez telefon, przed nami jeszcze 20 lat, ale to pobożne
bez potrzeby angażowania dziesiątków życzenia. Znamy doskonale przeszłość; pourzędników. Zarówno w Brandenburgii jak jawiający się co pewien czas syndrom braku
i w Wielkopolsce mamy doskonałe uczelnie zaufania, i żeby była pełna jasność, to my,
prawnicze i nie widzę przeszkód, aby zor- Niemcy, musimy udowodnić Polakom, że
ganizować wspólne spotkania i podysku- można nam zaufać.

Lagerfeld dla
Rosenthala

Lidia Piechocka

sztuka

To doskonałe połączenie marek samych i projektantem mody, twórcą kolekcji Chanel,
w sobie. Z jednej strony kreator mody, któ- ale jest również znanym fotografikiem i zdjęry już 25 lat związany jest z luksusowym cia, które prezentujemy, są przede wszystkim
domem mody Chanel, mistrz autokreacji, na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
z drugiej firma z ponad 125-letnią trady- Choć w Poznaniu ekspozycję rozstawiono
cją, utożsamiana z wyrafinowaną estety- na Szachownicy w Starym Browarze, fotoką. W obu przypadkach kolekcje są kom- grafia nie miała na celu rywalizować z porbinacją elegancji, klasyki, ale też i innowa- celaną. Zdjęcia Lagerfelda zostały nierozecji. Lagerfeld i Rosenthal to idealni partne- rwalnie zespolone z fotografowanymi przez
rzy. A jaki jest efekt ich współpracy? Czar- niego porcelanowymi okazami, umieszczono-biały! Bo jakże mogło być inaczej, kiedy ne nad nimi tworzyły jakby jeden szachoza zdjęcia najefektowniejszych porcelano- wy pion. I jeśli o jakiejkolwiek rywalizacji
wych projektów 2008 roku zabiera się iko- na planszy może być mowa, to tylko chyna świata mody z białą upudrowaną kitką, ba o miano najatrakcyjniejszego duetu dla
w dużych czarnych okularach przeciwsło- oglądającego. Szczególnym zainteresowanecznych, czarnym smokingu, białej koszu- niem cieszył się wazon, o którym Kareńskili z nieśmiertelnym kołnierzykiem… a tytuł -Tschurl nieco prowokująco mówił: – … dla
wystawy brzmi „EGO, the Karl Lagerfeld se- mnie jest tak naprawdę zaprzeczeniem tego,
lection exclusively for Rosenthal”. Premiera czym się zajmujemy, bo mówimy codzienwystawy fotografii odbyła się we wrześniu nie o kulturze stołu, o eleganckiej porcelanie,
w Monachium. – Moim zamierzeniem było a ja prezentuję akurat potłuczony wazon...
zrobienie tylko 12 zdjęć, lecz przyjemność,
Obecny też na wernisażu jeden z barjaką czerpałem z tworzenia, spowodowała, że dziej znanych polskich projektantów mody
ostatecznie powstało ich około 60 – powie- Tomasz Ossoliński zaznaczył: – To bardzo
dział o swoim projekcie Lagerfeld. Dodat- dobrze, że wiele firm łączy modę ze sztuką
kową atrakcją dla mistrza, jak i niewątpliwie użytkową. Nie jest to żadna nowość, bo prakdla widza, jest udział w sesji Brada Kroeniga, tykuje się to od wielu lat, ale połączenie tego
jednej z najbardziej znanych twarzy męskie- wszystkiego i pokazanie ludziom, że te światy
go modellingu. Jak sam Lagerfeld przyznał: mogą ze sobą funkcjonować, pokazanie rze– Wybierając modela mężczyznę, pragnąłem czy pięknych, które są dobrym designem, tropobawić się stereotypami. Mężczyzna wyda- szeczkę jest to edukacja, ale też i możliwość
je się przecież być przeciwieństwem kruchości obcowania z czymś naprawdę wyjątkowym.
i delikatności porcelany.
A ten, który umożliwił nam to obcowanie,
W Poznaniu miała miejsce pierwsza dodał: – Akcesoriami domowymi, umownie
polska edycja wystawy, która dalej pokazy- rzecz nazywając, zajmują się już wszyscy prowana była w Katowicach i Warszawie. Jak jektanci mody, począwszy od Kenzo, Valentizauważył Andrzej Kareński-Tschurl, general- no, Ungaro, Soni Rykiel, i wydaje się, że nany reprezentant firmy Rosenthal w Polsce, leży zapomnieć o klasycznym sklepie z porznawca i wielbiciel porcelany: – Najważniej- celaną, gdzie kupuje się po prostu serwis. Tu
sze w tej wystawie jest to, że nazwisko Karla chodzi o styl życia i kupowanie przedmiotów,
Lagerfelda nie stanowi tu nadużycia, bowiem które są przedmiotami sztuki…
Lagerfeld jest oczywiście znanym kreatorem
Fot. Marek Lapis/PRESSPHOTO.PL

Andrzej Kareński-Tschurl (z prawej)
z Tomaszem Ossolińskim
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Piotr Hasny

Innowacje w zakresie

gospodarki wodno-ściekowej
Strategie remontowe dla sieci
kanalizacyjnych
Opracowywane przez nas strategie remontowe bazują na ocenach wspartych
prognozami. Zły stan istniejących sieci kanalizacyjnych spowodowany przez zapóźnienia w obszarze inwestycji doprowadzają
często do tego, że okres modernizacji kanalizacji rozciąga się w czasie na wiele lat. Dla
zoptymalizowania ponoszonych nakładów
wykorzystujemy oprogramowanie, za pomocą którego tworzymy strategie remontowe. Nasz system jest oparty na modelach
statystyczno-matematycznych umożliwiających przewidywanie procesów zachodzących w systemach kanalizacji.

w procesie produkcji. Przykładowo w procesie REPHOS® zaprojektowanym przez firmę REMONDIS efektem ubocznym niezawodnej metody oczyszczania ścieków jest
odzyskiwanie fosforanów, których można
użyć jako nawozu lub podstawowego surowca w przemyśle nawozowym. Szczególnie w kontekście wyczerpujących się zasobów fosforu jest to istotny wkład w poszanowanie zasobów.
W procesie Casul® z odpadów powstałych przy oczyszczaniu ścieków odzyskujemy ultraczyste białe barwniki mineralne,
które znajdują zastosowanie między inny-

kie obiekty niezbędne do pozyskania biogazu i w optymalny sposób integrujemy je
w przedsiębiorstwie.

Odzysk fosforanów i barwników
mineralnych

Jakie korzyści niesie ze sobą
uzyskiwanie biogazu?

Ścieki, zwłaszcza pochodzące z zakładów przemysłowych, często zawiera-

mi jako podstawowy surowiec w przemyśle
farbiarskim. Odzyskujemy surowce wtórne,
dbając zarazem o środowisko.
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ją cenne substancje. Ich utrata podczas
oczyszczania i przetwarzania ścieków jest
niepożądana. Wiele substancji – od metali szlachetnych po fosfor – można odzyskać w najczystszej postaci. W zbudowanych przez nas zakładach odzyskuje się
wszystkie substancje, które nadają się do
sprzedaży lub ponownego wykorzystania

wstały w ten sposób biogaz jest zamieniany
na energię elektryczną lub cieplną. Projektujemy, budujemy i eksploatujemy wszyst-

W ściekach tkwią ogromne
ilości energii – my tę energię
odzyskujemy
Ze ścieków zawierających sporo substancji organicznych można odzyskać biogaz. W tym celu w reaktorze beztlenowym
dodawane są do ścieków mikroorganizmy,
które rozkładają substancje szkodliwe. Po-

• korzystanie z reaktora beztlenowego
pozwala uniknąć ponoszenia kosztów
związanych z wentylacją
• minimalizacja ilości osadu ściekowego wymagającego odprowadzenia
i oczyszczenia
• ochrona zasobów poprzez zastosowanie surowców odnawialnych
• bezpośrednie zastosowanie biogazu
lub przekształcenie w energię elektryczną wykorzystaną w blokach elektrociepłowniczych
• dodatkowe przychody z odsprzedaży
energii do sieci
Piotr Hasny
Członek Zarządu
REMONDIS Aqua Sp. z o.o.
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Co
Co zztą tą
wodąwodą?
Renata Dondajewska

(w Wielkopolsce)?

Co z tą wodą?

Charakterystyczne dla Wielkopolski nie- Wielkopolski, Wartę cechował w roku 2007
wielkie ilości opadów atmosferycznych, ni- zły stan ekologiczny na prawie całej jej dłuski stopień lesistości oraz duży udział grun- gości, podobnie jak drugą pod względem
tów ornych powodują powstawanie deficy- wielkości Noteć. O takiej ocenie zadecytów wodnych. Czynniki te zmuszają do dba- dowały przede wszystkim wskaźniki biolołości o stan jakości wód bardziej, niż w in- giczne. Znaczącym problemem wszystkich
nych częściach naszego kraju. Zasoby wod- dużych rzek w Polsce jest również zły stan
ne obejmujące zarówno rzeki i jeziora, jak sanitarny, spowodowany głównie obecnoi wody podziemne, narażone są na różnego ścią bakterii o pochodzeniu fekalnym. Ujrodzaju zanieczyszczenia. W naszym regio- mowanie wód rzeki Warty celem zaopatrzenie możemy wyróżnić dwa główne zagro- nia ludności w wodę do picia w Krajkowieżenia. Pierwsze, to substancje powstające -Mosinie oraz Poznaniu-Dębinie wymaga zaw wyniku aktywności bytowo-komunalnej tem wysokosprawnego uzdatniania fizyczczłowieka, które potęgują proces eutrofiza- nego i chemicznego.
cji, czyli zwiększania żyzności ekosystemów
Drugim aktem unijnym, którego realiwodnych. Drugie z nich to zanieczyszcze- zacja jest niezbędna w Wielkopolsce, jest
nia przemysłowe, w szczególności związki Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG, cechemiczne zwiększające zasolenie wód.
lem której jest wdrażanie zasad dobrej
Podejmowanie działań profilaktycz- praktyki rolniczej, ograniczającej neganych lub zmierzających do poprawy sta- tywne oddziaływania na jakość wód. Donu wód umożliwiają liczne badania, pro- kument ten przewiduje wyznaczenie obwadzone między innymi przez Woje- szarów szczególnie wrażliwych na zaniewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolw Poznaniu czy jednostki uczelniane. Do niczych. W Wielkopolsce, której około 60%
ich prowadzenia zobowiązuje nas również powierzchni stanowią grunty rolne, wyznaRamowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, czono 9 takich obszarów, a prowadzone
zgodnie z którą polskie wody muszą osią- w nich od kilku lat badania wskazują na
gnąć tzw. dobry stan ekologiczny do roku systematyczne obniżanie się stężeń związ2015, celem zabezpieczenia zaopatrzenia ków azotu, przyczyniających się do wspoludności w wodę pitną. Wspomniany stan mnianej eutrofizacji wód.
ekologiczny ocenia się w oparciu o wskaPoprawa jakości zasobów wodnych
zane w dyrektywie wskaźniki biologiczne Wielkopolski jest efektem szeregu inwestycji
i fizyczno-chemiczne. Może być on sklasy- w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej,
fikowany jako bardzo dobry, dobry, umiar- zawłaszcza rozbudowy istniejących oraz bukowany, słaby lub zły. Największą rzekę dowy nowych oczyszczalni ścieków, mają-

cych na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania człowieka na jakość wód.
W sytuacji, gdy samo zredukowanie dopływu substancji zanieczyszczających
nie wystarcza, podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu poprzez większą lub mniejszą ingerencję
w ekosystem wodny. Dotyczy to zwłaszcza jezior, których silne zeutrofizowanie, objawiające się między innymi
tworzeniem się w okresie lata tzw. zakwitów sinicowych, jest niekorzystne
z użytkowego punktu widzenia. Działania
rekultywacyjne prowadzone są w kilku jeziorach Wielkopolski. Stosowane zabiegi
obejmują głównie napowietrzanie oraz tzw.
inaktywację fosforu poprzez zastosowanie
preparatów strącających go z toni wodnej
do osadów dennych zbiornika. Niezwykle ciekawą metodą wydaje się być zastosowanie aeratora pulweryzacyjnego, czyli
urządzenia napowietrzającego wodę a korzystającego z odnawialnego źródła energii, jakim jest wiatr, zastosowanego m.in.
na jeziorach Chodzieskim i Jaroszewskim.
Dodatkowo umożliwia on dawkowanie
preparatów strącających fosfor, co wpisuje się w rodzące się obecnie przekonanie,
że najlepsze efekty poprawy jakości wód
otrzymuje się, stosując jednocześnie różne,
nawzajem uzupełniające się metody rekultywacyjne.
dr Renata Dondajewska,
Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
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prawo

Kazimierz Brzezicki

Polacy na łasce
obcych sądów?
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu dotyczące kwestii,
w jaki sposób przełożyć wyrok sądu wydany na Polaka w Wielkiej Brytanii, który to wyrok jest obcy
polskiemu porządkowi prawnemu.
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Sprawa poznaniaka Jakuba Tomczaka,
który został wydany na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania do Wielkiej Brytanii, być może będzie przełomem w stosowaniu przez polskie sądy tej procedury. Poznaniak został przez sąd w Exeter skazany
na podwójne dożywocie za gwałt i uszkodzenie ciała w wyniku pobicia obywatelki
Wielkiej Brytanii. Ponieważ sąd w Poznaniu zgodził się na wydanie Jakuba pod warunkiem, że w przypadku skazania odbędzie on karę w Polsce, przed naszymi trybunałami pojawił się problem, jak „przełożyć” angielski wyrok na polskie realia, które nie znają ani podwójnego dożywocia,
ani dożywocia za gwałt. Sędzia Mariusz
Sygrela uznał, że J. Tomczak w polskim zakładzie karnym odbędzie karę j e d n e g
o dożywocia, a o warunkowe zwolnienie
będzie mógł się ubiegać po odsiedzeniu 9
lat, co także orzekł sąd brytyjski. Dodajmy,
że w polskim kodeksie karnym w przypadku skazania na karę dożywocia o warunkowe przedterminowe zwolnienie można
najwcześniej ubiegać się po odbyciu 25 lat
pozbawienia wolności. Nic wiec dziwnego,
że w środowisku prawników zawrzało, niebawem werdykt ten rozpozna Sąd Apelacyjny w Poznaniu, a nie wykluczone, że
nad zawiłością materii pochyli się także
Sąd Najwyższy.
Europejski Nakaz Aresztowania ma się
dobrze. W nieomal wszystkich krajach Europy zastąpił on instytucję (w tym i w Polsce) ekstradycji. Z danych przekazanych
przez państwa członkowskie UE wynika, że nakaz aresztowania wszedł do powszechnego użycia. W roku 2005 wydano
6900 nakazów, czyli dwukrotnie więcej niż
w roku 2004. Procedury doprowadziły do
określenia miejsca pobytu i zatrzymania
1170 osób. Na liście państw wydających
i otrzymujących najwięcej nakazów figu-

rują Francja, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia.
Nie należy jednak przesadzać z optymizmem. Okazuje się bowiem, że istnieją
pewne niedociągnięcia w zakresie transpozycji do prawa krajowego. Nowa procedura
też ma swoje ograniczenia, szczególnie pod
względem powodów odmowy repatriacji,
procesu repatriacji czy wskazywania właściwych urzędów. Sprawa Jakuba Tomczaka
dowodzi, że optymizm polskich sądów był
chyba przedwczesny. Fakt, że nikogo w Europie nie można skazać na karę śmierci, ale
Polacy wychowani w naszym systemie prawa przeżywaja szok, gdy dowiadują się, że
mogą odsiadywać wyroki, których nie zna
polski kodeks karny.
– To jest sytuacja jak z Kafki – mówi
adwokat Wojciech Wiza, jeden z polskich
obronców Jakuba Tomczaka – polskie prawo po to ustaliło karę co najwyżej 12 lat
więzienia za gwałt, aby gwałciciel nie zabijał. Najczęściej jest tak, że po gwałcie, kiedy sprawca ochłonie, dociera do niego, co
zrobił. Zdaniem psychologów fakt zagrożenia za gwałt karą dożywocia często powoduje, że gwałciciel nie waha się zabić ofiarę,
jedynego świadka swojego czynu. Anglicy
mają inną koncepcję. Uważają, że zagrożenie karą dożywocia zniechęci potencjalnego gwałciciela. Nie chciałbym się nad tym
rozwodzić, ale moim zdaniem w stosunku
do Jakuba Tomczaka sąd naruszył po prostu prawo. Zapomniał o Konwencji Strasburskiej, którą RP ratyfikowała, i która na
mocy Konstytucji jest obowiązującym aktem prawnym.
– Sąd w Poznaniu – mówi adwokat
Mariusz Paplaczyk, drugi polski obrońca
poznaniaka – mógłby zrobić trzy rzeczy: po
pierwsze – przełożyć angielski wyrok dwóch
kar dożywocia na jedno i zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym wyznaczyć ter-

min ubiegania się o warunkowe pozwolenie po 25 latach; po drugie – mógłby uznać
w całości angielski wyrok i starać się go wykonać w Polsce; i po trzecie – dostosować ten
wyrok do polskich realiów, to znaczy wymierzyć za gwałt najwyższą karę czyli 12 lat więzienia i za uszkodzenie ciała 10 lat pozbawienia wolności.
Poznański sąd wybrał wariant drugi.
Zdaniem adwokatów W. Wizy i M. Paplaczyka powinien brytyjski wyrok dostosować do polskich realiów, do czego zobowiązuje go Konwencja Strasburska z 1983
roku, która w swoim artykule 11 nakazuje
przekształcić wyrok innego systemu prawnego do realiów kraju, z którego pochodzi skazany.
Wyobraźmy sobie, że do Unii wstępuje któryś z krajów islamskich. Tam często
karą za cudzołóstwo jest ukamienowanie.
Czy i wówczas poznański sąd zamieniłby
tę niekonwencjonalną karę śmierci za czyn,
który w polskim prawie nie jest w ogóle
karany, na dożywocie? W sądach hiszpańskich za niektóre czyny wymierza się kary
po czterysta albo i pięćset lat więzienia –
czy i taki wyrok nasz sąd zamieni na zwykłe dożywocie?
Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy polskiej suwerenności. Z danych wynika, że i Polska, a w Polsce sądy poznańskie
przodują jeżeli chodzi o wydawanie polskich obywateli na podstawie ENA. Ciekawe, że ruch w drugą stronę, czyli wydawanie cudzoziemców, aby odpowiadali przed
polskimi sądami jest bardzo ograniczony.
Niemcy czy Anglicy chyba jeszcze nie wydali swojego obywatela. Dlatego też orzeczenie Sądu Najwyższego, który odpowie
na zapytanie prawne Sądu Apelacyjnego,
a więc nie tylko zadecyduje o losie Jakuba
Tomczaka, ale i losie innych Polaków skazywanych za granicą , jest takie ważne.
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lasy
Troska o lasy komunalne

Henryk Borowski

lasy

Troska o lasy komunalne to prace koncentrujące się w 5 podstawowych działach.
Są to: hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona
przeciwpożarowa lasu, użytkowanie lasu
i zagospodarowanie rekreacyjne lasu.
Najważniejsza kwestia to zalesienia,
a rocznie sadzimy średnio 2 ha lasu. Pielęgnujemy także nie tylko młodniki, ale i starsze lasy. W ramach ochrony lasu ustala się
między innymi zagrożenia ze strony szkodników. Są to takie działania, jak. badania zapędraczenia gleb, jesienne poszukiwania
szkodników sosny, wykładanie pułapek feromonowych i lepowych. Również w ramach
ochrony lasu grodzone są uprawy drzew
leśnych, aby zapobiec zgryzaniu sadzonek
przez sarny; grodzone są również kopce
mrówek. Corocznie zawieszanych jest około 200 skrzynek lęgowych dla ptaków, natomiast zimą ptaki są dokarmiane. W celu zapobieżenia niekontrolowanym wjazdom do
lasu montowane są stosowne zapory.
Duży nacisk kładziemy na ochronę
przeciwpożarową. Dbamy o właściwy stan

pasów przeciwpożarowych różnych typów,
zlokalizowanych wzdłuż dróg publicznych,
w tym ich mineralizację na łącznej długości 34,10 km.
Użytkowanie lasu to także wycinka
drzew. Wynika ona z potrzeb hodowlanych
drzewostanów, a chodzi o trzebieże wczesne i późne. W ramach cięć sanitarnych wycinane są również drzewa chore i suche. Należy zaznaczyć, że część uschniętych drzew
zostawiamy w lasach, zgodnie w trendami
gospodarki ekologicznej, aby umożliwić życie i rozwój roślinom i zwierzętom żyjącym
na i w martwym drewnie.
W bardzo ograniczonym zakresie prowadzone są cięcia rębne polegające na całkowitym wycięciu starych drzew. Dzieje się
tak w sytuacji, gdy stary drzewostan ewidentnie zamiera, np. krótkowieczne ze swej
natury topole.
Największy, a jednocześnie wymagający najwięcej pieniędzy zakres prac
to zagospodarowanie rekreacyjne lasów
komunalnych. Prace te obejmują między

komunalne

Zarząd Zieleni Miejskiej przy ul. Strzegomskiej w Poznaniu administruje terenami zieleni miejskiej,
w tym parkami, zieleńcami oraz lasami komunalnymi. Podstawą wszelkich działań w lasach jest
10-letni plan urządzenia lasu, opracowany na podstawie Ustawy o lasach. Obecnie obowiązujący
plan obejmuje lata 2003-2012.

innymi konserwację polan wypoczynkowych na powierzchni 16.5 ha, łąk ekologicznych – 9,5 ha, 5 placów zabaw dla
dzieci, 24 obiektów z miejscami postoju
dla samochodów osobowych, ponad 250
ław oraz 500 koszy; 19 sztuk deszczochronów; stoku saneczkowego i placu sportowego. Konserwujemy ponadto 132 km
dróg i duktów leśnych, 15 km dróg dla rekreacji konnej i 18 km ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych.
Prowadzone są również remonty i inwestycje w zabudowie rekreacyjnej lasów,
m.in. corocznie buduje się drogi i ścieżki
o utwardzonej nawierzchni znacznie poprawiającej komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.
Znaczące nakłady przeznacza się na
utrzymanie porządku i czystości w lasach.
Jest to problem narastający z roku na rok
z uwagi na to, że miasto w ramach postępującej urbanizacji otacza lasy zwartą zabudową, przez co zwiększa się antropopresja.
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i posłużyć
s i ę p re historyczną
metodą określaną jako siwak,
polegającą na wielogodzinnym wypalaniu pracy bez dostępu
powietrza. Z tym, że po wypaleniu każda
rzeźba będzie czarna. Tutaj zbliżamy się
do fachowej, rozległej wiedzy dotyczącej
mas plastycznych, formowania rzeźb, ich
malowania i szkliwienia oraz procesów
wypalania. Jakie to skomplikowane wie

To
m

Bywalcy sal wystawowych unikatowe
obiekty wykonane z ceramiki widują zwykle wśród rzeźb z brązu, drewna, tworzyw
sztucznych i instalacji. Niewielu bowiem
artystów tworzy prace wyłącznie z wypalanej gliny czy mas plastycznych. Tak
było dawniej, i w okresie międzywojennym, i jest obecnie.
Przykładowo ceramika w sztuce rzymskiej rozwijała się wszędzie tam, gdzie nie
występował marmur. A uznawani za największych polskich rzeźbiarzy tworzących
w ceramice na przełomie XIX i XX wieku
oraz na początku XX Konstanty Laszczka i Stanisław Jagmin, prekursor nowoczesnej ceramiki w Polsce, byli związani
z firmami ceramicznymi. Pierwszy współpracował z fabryką wyrobów kaflarskich
i garncarskich Józefa Niedźwieckiego
w Dębnikach koło Krakowa, drugi z manufakturą nieborowską.

ten, kto czytał teksty na stopnie naukowe Marii Podskarbi-Hebisz czy powstałą niedawno, podobno pionierską, pracę
dyplomową Danuty Tomaszewskiej „Ceramika w rzeźbie”. Ta ostatnia jest szczególnie interesująca, bo ukazuje rozwój rzeźby w glinie i terakocie od czasów prehistorycznych do chwili obecnej.
Chociaż zajmuje nas ceramika unikatowa, wytwarzana przez utalentowanych
artystów, należy wspomnieć o tym, czym
w ogóle jest ceramika. Nazwa pochodzi
z języka greckiego (keramicos) i oznacza działanie ognia. Wyroby z oczyszczonej i wypalonej gliny nazywa się również
terakotą (terra cotta – ziemia wypalona).
W zależności od rodzajów zastosowanej
gliny, użytych dodatków, np. szamotu lub
piasku kwarcowego, szkliwa i temperatur wypalania otrzymuje się kamionkę, terakotę, majolikę, fajans czy
porcelanę.
W ciągu minionych
wieków ceramika
świetnie sprawdziła
się jako materiał do
zdobień budowli architektonicznych, a w rzeźbie do przedstawień figuralnych
i portretowych
oraz jako bozzetto, tzn. model gliniany lub
terakotowy będąc y szk icem
rzeźby, zawierający jej ideę.
Dzisiaj formuła rzeźby jest bardziej otwarta, niemniej w przedstawieniach dominują
rozmaicie przetwarzane głowy, maski i postacie ludzkie. Niewątpliwie
własny wkład do poszukia
wań w wymienionym zakret
nu sie wnieśli w polskiej ceramiDa
ce współczesnej m.in. Adam Myjak
w portretach; Przemysław Lasak w postaciach nawiązujących do dawnej sztuki
egipskiej; Anna Maria Strzelczyk w fantastycznych, wzbogaconych malarsko popiersiach; oraz Maria Wojtiuk, jedna z najbardziej kreatywnych postaci polskiej sztuki, która łącząc zoomorfizm z personifikaaska

Rzeźba
ceramiczna

Andrzej Haegenbarth
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Dzisiaj jest podobnie. Ważny jest łatwy dostęp do gliny i możliwość wypału rzeźby. Stąd najwięcej ceramików pochodzi z okolic, gdzie albo łatwo o materiał, albo gdzie uczy się rzeźbienia w glinie z dodatkami i technologii wypalania
(Wrocław, Kalisz). Taki stan rzeczy powoli
ulega zmianie, ponieważ obecnie można
zamówić przez Internet świetne masy plastyczne z dostawą do domu. Myślę o takich firmach jak: GEOL-MIN z Kielc, która produkuje czerwoną masę, oraz JARO
z Jaroszowa, wydobywającą tzw. białą
glinę. Dokładnie mówiąc, ta glina mokra
jest szara, po wyschnięciu staje się biała,
a po wypaleniu przybiera barwę écru. Jeśli rzeźbiarz nie ma pieca ze sterownikiem
w celu ustawienia odpowiedniej temperatury, to zawsze może zbudować na wolnym powietrzu piec
z cegieł

sztuka

prace. Ponadto, co jest niewątpliwą zasługą jej komisarza Włodzimierza Ćwira, artysty, pedagoga i animatora sztuki, łączyła
starsze pokolenie z młodym. Na wystawie
bowiem obok mistrzów zaprezentowano
również prace uczniów, a konkretnie dyplomantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu. Niektórzy z nich,
jak na przykład wyróżniający się Adam
Paszyn (DNA, Mechanoid), kontynuują
naukę w UAM na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.
Ta budująca ekspozycja uświadamiała
zwiedzającym, że polska ceramika ma się
dobrze, że jest różnorodna, że rozwija się
oraz że niebawem zasilą ją młodzi zdolni,
których prace nie odbiegają poziomem
od rzeźb ich nauczycieli.
Moim zdaniem główne kierunki poszukiwań i pojawiające się tendencje ob-

Alicja Kozub – Forma

razują ilustracje do niniejszego tekstu.
Generalnie artystów zajmuje człowiek
i nurtujące go problemy. Stąd rozmaicie
przetwarzane głowy, popiersia i postacie,
niekiedy nawiązujące do odległych kultur.

matematyków i kryptologów, którzy złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, stojącego przed poznańskim
Centrum Kultury Zamek, oraz wymienionego Adama Paszyna.
Większość uczestniczących w wystawie artystów
na ogół z sukcesem kontynuowała i rozwijała podejmowane wcześniej zagadnienia warsztatowo-ideowe.
Wkrótce pojawi się kolejna odsłona twórczości polskich ceramików, ponieważ
jeszcze w bieżącym roku
odbędzie się poplenerowa
wystawa I Ogólnopolskiego
Pleneru Ceramicznego Zduny 2008.
Dochodzące z najstarszej polskiej kaflarni informacje o pracowitości rzeźbiarzy, świetnych warunkach stworzonych
przez organizatorów, zadowalającym
uczestników surowcu, jaki mieli do dys-

Grażyna Bielska-Kozakiewicz – Ptak 2

Mirosław Marmur – Rodzina

Włodzimierz Ćwir – Architektony białe

było ją oglądać m.in. w Warszawie, Poznaniu i w Opatówku. Ostatnia otwarta 30
sierpnia br. w przestronnej sali Muzeum
Historii Przemysłu była chyba największa,
a na pewno najlepiej zaaranżowana i tym
samym świetnie eksponująca wystawiane

Drugi, mniej liczny, zaznaczający się nurt
to poszukiwania własnych form i oryginalnych rozwiązań przestrzennych. W nim
wyróżniały się zwłaszcza prace Grażyny
Bielskiej-Kozakiewicz, współtwórczyni
pomnika upamiętniającego poznańskich

pozycji, oraz składzie osobowym pozwalają mieć nadzieję, że na wystawie pojawią się prace satysfakcjonujące zarówno
znawców, jak i coraz liczniejszych odbiorców tej fascynującej dziedziny rzeźby.
Fot. Andrzej Haegenbarth

Krystyna Wenelska – Oni
cją, portretuje człowieka i towarzyszące
mu stworzenia. Jej prace układają się w zabarwioną ironią i przewrotnością fascynującą przypowieść o ludzkim istnieniu.
W ostatnich latach ceramika wysokoartystyczna przeżywa renesans, głównie
za sprawą ożywionej działalności Związku
Ceramików Polskich i Związku Artystów
Pedagogów Ceramiki i Rzeźby. Te stowarzyszenia organizują ekspozycje i plenery,
a ich członkowie kształcą młodych adeptów. Po Polsce krąży wystawa propagująca dział rzeźby, o którym mowa, a mianowicie „Różne oblicza ceramiki”. Można

Adam Paszyn – DNA
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opera
Stwierdzam ze zdziwieniem,
że do świata sztuki wkroczyła polityka.
Czy jest to swoiste signum temporis?
Myślę, że to nie jest jednak signum temporis. Polityka wkraczała w dziedzinę kultury
już w starożytności, a więc nie jest to wcale zjawisko nowe. Warto jednak się zastanowić, jak chronić kulturę, będącą fundamentem cywilizacji, od wpływów politycznych.
Bo, że trzeba i należy chronić kulturę, to nie
mam żadnych wątpliwości. W sferze kultury,

Reprezentuj´ interes
odbiorców sztuki operowej
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a zwłaszcza tej wysokiej, wartościowej muzyki, sztuki operowej, baletowej, powstała rzeczywistość, w której politycy powinni
szukać trwałych wartości, odskoczni, dystansu, a może po prostu lepszego świata niż ten,
który swoim działaniem zbudowali.
Skoro nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W sztuce nie
ma demokracji, musi być ktoś, kto sztukę rozumie, kocha i ją prezentuje. Czy
konflikt ze związkami jest tylko konfliktem finansowym, czy jest to konflikt dotyczący innego rozumienia sztuki?
Pański pogląd dedykuję niektórym działaczom związkowym. Natomiast podstawą
konfliktu, który powstał w Teatrze Wielkim
w Poznaniu, są niskie zarobki pracowników,
za co czuję się odpowiedzialny. Tej odpowiedzialności ze mnie nikt nie zdejmie, bo
nie ma takiego pracownika, który w sprawie zarobków pójdzie do marszałka lub ministra, zamiast swojego dyrektora. Powoływanie się na wyższe instancje, choćby było
nacechowane najświętszą prawdą, nie zdejmuje ze mnie tej odpowiedzialności. Nie zamierzam od niej uciekać, czego dowodem
jest fakt, że przez ostatnie trzy lata regularnie wygospodarowywałem dziesięciopro-

centowe podwyżki, a w ostatnim roku, na
skutek przesunięć wewnątrz budżetu Teatru, tych podwyżek w skali roku na każdego pracownika wyszło 19%. Czy to mało...?
Co będzie z rozbudową Teatru Wielkiego? Słyszeliśmy o pięknych
planach i nagle nikt o tym nic nie mówi.
Czy konflikt ze związkami miał na to
wpływ?
Na pewno konflikt płacowy temu nie
sprzyjał. Obawiam się, że na stulecie gmachu nowe skrzydło z przyczyn czasowych
nie powstanie.
A zatem kiedy? Do 2020 roku,
czy poczekamy jeszcze dłużej?
Jeżeli się to nie uda z okazji stulecia
otwarcia gmachu, które przypada na październik 2010 roku, to następną wielką okazją jest 31 sierpnia 2019 roku, kiedy to Polacy przejęli Teatr i wybuchła polska sztuka
operowa, którą z przerwą okupacyjną pielęgnujemy do dzisiaj. Oczywiście w międzyczasie musimy dbać o wiekową już substancję gmachu. I to robimy... Wystarczy spojrzeć
na fronton i reprezentacyjne schody, odnowionego Pegaza i słynne operowe lwy, na
wyremontowaną widownię, westibule, foyer
I. piętra, taras widokowy, nowoczesne toale-

fot. A. Grabowski

Ze Sławomirem Pietrasem, dyrektorem Teatru Wielkiego im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu, rozmawia Kazimierz Brzezicki

ty i liczne ułatwienia dla niepełnosprawnych.
Niemniej nasz gmach – staruszek, który co
wieczór zapełnia publiczność, wymaga troski o wiele bardziej intensywnej niż przyszły
dobudowany „młodzieniec”.
Słyszę zewsząd głosy, że Pan
preferuje stary styl opery i przedstawienia w klasycznych dekoracjach. Mamy
klasykę narodową, europejską, a gdzie
sztuka nowoczesna?
O tym, że jestem starodawnym dyrektorem opery, mówią tylko moi wrogowie. Natomiast poważnym komentatorom trudno zaprzeczyć, że jestem dyrektorem teatru operowego, reprezentującego szeroko pojęty interes odbiorców
sztuki operowej. Olbrzymia większość naszych bywalców oczekuje przedstawień
na najwyższym poziomie artystycznym,
ale w zgodzie z zapisem partytury, didaskaliami i intencjami twórców. Natomiast
zdecydowanie przeciwny jestem modnym
obecnie tu i ówdzie zabiegom, zwłaszcza
reżyserów promujących swe subiektywne pomysły, wysuwające ich przed kompozytorów i librecistów. Moda ta wkrótce
przeminie, pozostawiając w spokoju fundamenty sztuki operowej, jakimi jest bel
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canto, piękno muzyki i urzekająca poetyka operowych opowieści. Chodzi o to, aby
uchronić te wartości przed przejściową
modą na ekscentrycznych reżyserów. Nie
przeczy to wielkim możliwościom rozwijania skrzydeł wybitnie utalentowanym reżyserom. W naszych czasach byli to Walter Felsenstein, Luchino Visconti, Margaret Wallmann, Borys Pokrowski, Jean-Pierre Ponnelle, Giancarlo del Monaco, Franco
Zeffirelli, a w Polsce Aleksander Bardini,
Lia Rotbaumówna czy Danuta Baduszkowa. Wszyscy oni szanowali jednak muzykę
kompozytora i przesłanie libretta.
Gdy przyjeżdża na występ
w operze gwiazda znana w Europie
i świecie, to mamy tłumy na widowni.
Czy w Teatrze Wielkim będziemy mieli
możliwość oglądania gwiazd o wymiarze światowym?

Od czasu do czasu takie gwiazdy sobie fundujemy. Wielkich nazwisk ze świata zbyt często gościć nie będziemy, bo nie
jesteśmy teatrem bogatym. Często sięgam
do pięknej tradycji promowania w Poznaniu rodzimych talentów. Za mojej dyrekcji debiutował u nas Mariusz Kwiecień
(Wesele Figara, Verbum nobile, Flis), Daniel
Borowski (Trubadur, Aida), Aleksandra Kurzak (Rigoletto), Bogusław Bidziński (Czarodziejski flet), Agnieszka Mikołajczyk (Czarodziejski flet, Żydówka, Galina, Wesele Figara,
Traviata, Cyrulik sewilski), Tadeusz Szlenkier
(Bal maskowy, Requiem), Katarzyna Hołysz
(Norma, Don Carlos). Wszyscy oni widnieją
dziś w repertuarach najlepszych teatrów
operowych świata. Często w naszym repertuarze występują polskie gwiazdy
o międzynarodowych karierach: Kałudi
Kałudow (Aida), Vera Baniewicz (Parsifal,

Makbet, Trubadur), Stefania Toczyska (Trubadur, Aida), Robert Woroniecki (Moc przeznaczenia, Otello, Norma), Małgorzata Walewska (Don Carlos), Wojciech Drabowicz
(Czarodziejski flet), Joanna Kozłowska (Trubadur, Ernani, Madame Butterfly, Otello),
Marek Gasztecki (Don Carlos, Czarodziejski
flet), Agnieszka Wolska (Norma, Otello, Bal
maskowy, Traviata). Z wybitnych solistów
zagranicznych w ostatnich latach przewinęli się przez naszą scenę Juan Diego Flóres, Mariella Devia, Sonia Ganassi, Irina
Iordacescu, Erwin Schrott, Nana MirianiKavtarashvili (La Scala), Massimiliano Gagliardo (Opera Rzymska), Larysa Gogolewska (Petersburg), Hasmik Papian (Metropolitan), Mihaly Kalmandi (Budapeszt), Gregory Frank (Hanower), a ze starej generacji Franco Bonisolli i Jewgienij Nesterenko.
Nie jest więc tak źle!
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felieton

Nie trzeba być terapeutą albo barmanem, żeby wiedzieć, jak ważne dla człowieka jest zapominanie – wystarczy przeżyć
cokolwiek wystarczająco przykrego. Dla
dobrostanu emocjonalnego zapominanie
jest ważniejsze niż pamiętanie i działa jak
balsam na obrażenia duszy. Także neutralizuje narkotyczną moc przeżytych już triumfów, które jeśli wypełniają pamięć kompletnie, nie zostawiają miejsca na planowanie
triumfów przyszłych.
Waga zapominania ma swój aspekt
zbiorowy, istotny dla społeczeństwa i narodu. Niekiedy wielkie narody historyczne
czerpią poczucie swojej aktualnej wartości z pamięci o dokonaniach ich przodków
nawet sprzed tysięcy lat, chociaż ich współczesność skrzeczy z biedy i zacofania... To
jakby historyczne „kombatanctwo”, zwykle
bez renty.
Teoria systemów rozróżnia
układy sekwencyjne i kombinatoryczne. Te drugie nie mają
w ogóle pamięci, ich stan zależy tylko od kombinacji aktualnych bodźców i jest ich bezpośrednim odbiciem, przeszłość
układu nie ma żadnego znaczenia. W sekwencyjnych, ich stan obecny
zależy także od stanów poprzednich. Czyli w zależności od historii układu ta sama
konfiguracja aktualnych bodźców prowadzić może do zupełnie innych rezultatów.
Społeczeństwo jest systemem sekwencyjnym, więc mające różną przeszłość społeczeństwa nie reagują tak samo na identyczne wobec nich oddziaływania. Na przykład
próby reform według wzorcowo słusznej
recepty.
Między pamiętaniem a zapominaniem
konieczna jest równowaga. Pamiętanie to
utrzymanie tożsamości, ale także uczenie
się. Terror świętej pamięci przeszkadza jednak uczeniu się, bo ono zmienia tego, który
się uczy, powodując, że trzeba zapamiętywać siebie coraz to innego. Istnieje konflikt
między wiernością pamięci i tradycji a innowacyjnością, która jest skutkiem edukacji
permanentnej. Im łatwiej przychodzi zapominać siebie starego i świat, jakim był kiedyś, minione bóle i triumfy, tym mniej oporów przed zmianą i rozwojem. Trzeba choćby zapomnieć siebie jako dziecko, by stać
się dorosłym. Kurczowe trzymanie się starej
tożsamości, z którą pamięć jest tak oswojona, utrudnia udział i zwycięstwa w grach
współczesnych. Mistrz od zaprzęgów konnych nie ma szans z przeciętnym kierowcą

samochodu. Zwłaszcza woźnica mentalny ści. Według nich 90% respondentów deklanie ma dziś szans...
ruje się jako patrioci gotowi oddać życie za
Polska mocno żyje przeszłością, ale to ojczyznę... Nie chodzi o fałsz tych „chlubraczej historyczne sado-maso niż celebro- nych” deklaracji, ale o to, że są one zupełwanie minionych triumfów, których nie nie bez sensu: dziś lepszy niż martwy „bobyło. Dlatego konieczne jest utworzenie hater” jest żywy obywatel, który uczciwie
Narodowego Instytutu Zapominania, któ- płaci podatki (tylko biedniejsi), chodzi na
ry winien znaleźć antidotum na babranie wybory i świadomie głosuje (mniej niż
się w bebechach rodzimych dziejów, w co 50%...), angażuje się w życie społeczne (1%)
wciąga nas polityka, media i IPN. Nie da się i nie kombinuje, jak pójść na rentę albo dorozwijać, maszerując tyłkiem do przodu stać zasiłek dla bezrobotnych, pracując na
a głową do tyłu – można się wypieprzyć czarno. Bohaterom od szabli oddajmy cześć
na byle czym, nie mówiąc o pobłądzeniu. i dajmy już święty spokój.
W ostatnich dwustu latach polskie tyłki zoWielkopolska ma takich cywilnych
stały gruntownie przetrzepane i bagaż hi- „herosów”, Chłapowskich, Marcinkowskich,
storycznych krzywd, cierpień, upokorzeń Cegielskich, Wawrzyniaków i innych. Ale
i niesprawiedliwości jest wielki. Skutkiem ma też jedyne powstanie, które się udało,
skupienia się na szarpaninie z tą bolesną nie było klęską, ofiarą i cierpieniem tylko.
przeszłością jest dyletantyzm mediów, po- Było skutecznym, zbiorowym, zorganizowanym działaniem, bez którego
Polska byłaby państwem
Lech Mergler
kadłubowym. Jedyne zwycięskie w dziejach powstanie
ma najskromniejszą o sobie
opowieść, więc najsłabiej jest
obecne w pamięci ogólnospołecznej. To, które najbardziej
zasługuje na zapamiętanie, polityki i publiki w najważniejszych kwestiach, dobnie jak twórcy cywilizacji w Wielkopolktórymi żyje dziś świat: od upadku neolibe- sce – są obecni najmniej. Nie chodzi tylko
ralnej doktryny, przez zagrożenie klimatu, o naukowe traktaty, ale o legendę i literastarzenie się społeczeństw i przyszły upa- turę, mitologię i poezję tego, co się tutaj
dek systemu emerytalnego, po rewolucję wydarzyło. Mają swoją ogólnonarodową
biotechnologiczną i jej wyzwania etyczne legendę i bohaterów choćby powstania
i inne (żywność modyfikowana genetycz- od kościuszkowskiego, przez listopadowe,
nie), problemy energetyczne itd. itp.... Ale styczniowe, rewolucja 1905, powstania śląmoże tak łatwiej jest rządzić, przez odwra- skie i czyn legionowy, wojna z bolszewikacanie uwagi od tego, co realnie istotne – mi, o II wojnie i powstaniu warszawskim
nikt się nie połapie, jak między kaczorem, nawet nie wspominając. Nasze powstanie
bolkiem i donaldem, władza urządzi nam nie przynależy do ogólnonarodowej opożycie bieżące i przyszłe.
wieści, jakby było gdzieś indziej albo bez
Figura bohatera-rycerza, bohatera- znaczenia, na peryferiach.
powstańca, bohatera-żołnierza, bohateTo jest wyzwanie na setną rocznicę. Tylra-konspiratora, bohatera-opozycjonisty ko kto je zechce podjąć, kto będzie w staitd., broniącego ojczyzny i wolności, za- nie w mieście, w którym ukazuje się półtozwyczaj nieskutecznie, i oddającego za to ra dziennika i jeden tygodnik, przykościelżycie – to jest podstawowa figura polskie- ny? Można by legendę powstania wielkogo etosu historycznego. Należy wreszcie polskiego opowiadać po kawałku w superją zapomnieć!! Przecież nawet najemnicy marketach, których nie brakuje w Poznaniu
polscy toczący neokolonialną i nieudaną w przeciwieństwie do przestrzeni dyskursu
wojnę w Iraku o kontrakty, zdaniem obec- publicznego. Może ochrona nie od razu wynego premiera „bronili Polski z dala od jej wali na zbity pysk za zakłócanie komfortu
granic”... Stare słowa-wytrychy, maskujące kolejnych gadżetów-bzdetów? Czy o praklęskę polityczną i moralną kompromitację wo do zakupów w dowolnym supermarbezsensownego machania szabelką.
kecie w niedziele i święta powstańcy takJak silnie działają te słowa-symbole, te że walczyli? Czy mógłby być Stary Browar
i podobne, świadczą choćby wyniki ankiet im. Powstania Wielkopolskiego...? Za 10 lat
przywołane w okolicy Święta Niepodległo- setna rocznica.

Zapomnieć
BOHATERÓW!
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