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20 lat Ery Jazzu
Naukowiec – genialny oszust?
Józef Brandt 1841–1915
w Muzeum Narodowym
w Poznaniu
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Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet
Komeda – Moja słodka europejska ojczyzna

On, jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów, zwycięzca
Konkursu im. Luciano Pavarottiego, ona słynna polska sopranistka. Od
kilku lat są małżeństwem i oboje występują na największych scenach
operowych świata z Metropolitan Opera w Nowym Jorku na czele.
Teraz postanowili
nagrać wspólną
płytę z najpiękniejszymi miłosnymi
duetami z oper Giacomo Pucciniego.
Tak powstał album
„Puccini in Love”.
Nagrali go w Warszawie z towarzyszeniem Sinfonii
Varsovii pod batutą
Riccardo Frizz y.
K rążek zawiera
10 zarówno najbardziej znanych
i lubianych duetów
z oper Pucciniego
jak i duety z oper
rzadziej wykonywanych. Od „Maro Son
Qui” z I aktu „Tosci”
poprzez „O Soave
Fanciulla” z I aktu „Cyganerii” po „Nella Tua Causa” z III aktu „La Rondine”
i „Minnie Che Dolce Nome” z równie rzadko wykonywanej „La Fanciulla
del West” po „Viene la Ser” z I aktu „Madame Butterfly”. Nagrania brzmią
znakomicie. Nic tylko słuchać. Płyta, po którą powinien sięgnąć każdy
miłośnik pięknych głosów.

Rok 1967 przyniósł legendarną dziś płytę Krzysztofa Komedy „Meine
Susse Europaische
Heimat” czyli „Moja
słodka europejska
ojczyzna”. Był to jeden
z jego ostatnich projektów przed wyjazdem do USA. Minęło
pół wieku i z tamtymi utworami zmierzył się były współpracownik i przyjaciel
Komedy – Jan Ptaszyn Wróblewski. Tak
narodził się podwójny
album „Moja słodka
europejska ojczyzna”.
Ukazał się w cenionej i mającej tradycję serii Polish Jazz
Polskich Nagrań. Pierwszy krążek zawiera nagrania z sesji, która odbyła
się w Łodzi we wrześniu 2013 roku. Druga płyta to te same utwory, ale
zarejestrowane podczas koncertu we wrześniu 2016 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W przeciwieństwie do albumu sprzed 50 lat nie słyszymy aktora czytającego poezję, chociaż na koncercie w Łodzi czytał ją
Andrzej Seweryn. Mamy więc nagrania instrumentalne. Tamte sprzed pół
wieku były dla nich tylko inspiracją. Ciekawostką jest to, że składy na obu
krążkach albumu też się różnią. Podczas koncertu w Łodzi grał trębacz
Robert Majewski. Trzy lata później w Tomaszowie Mzowieckim zastąpił go
saksofonista sopranowy Łukasz Poprawski. Warto posłuchać jak utwory
Komedy interpretują Jan Ptaszyn Wróblewski i jego koledzy.

Sony Music

2 Cellos
Let There Be Cello
Album jest kolejną propozycją założonego 7 lat temu niezwykłego
chorwackiego duetu szturmem zdobywającego miejsca wśród największych gwiazd
muzyki i koncertującego
w najbardziej
prestiżowych
salach koncertowych świata.
Wszystko
zaczęło się
od nagrania
„Smooth Criminal” Michaela Jacksona
i umieszczenia
go na Youtube.
Tam wersja ta
doczekała się
13 milionów
odsłon. W tym
samym roku
duet zrealizował nagrania do swojego pierwszego albumu. Kolejny zawiera ich interpretacje przebojów muzyki pop i rocka. Znajdziemy tutaj energetyczne
wykonania „Perfect” Edda Sheerana, „Despacito” Luisa Fonsi, „Seven
Nation” zespołu The White Stripes, ale także „Imagine” Johna Lennona
czy „Hallelujah” Leonarda Cohena. Są także „Whole Lotta Love” grupy Led
Zeppelin,„Vivaldi Storm” i temat z „Piratów z Karaibów” Hansa Zimmera.
Posłuchajcie.

Warner – Polskie Nagrania

Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak
Puccini in Love

Anna Maria Jopek i Branford Marsalis
Ulotne
Anna Maria Jopek lubi zapraszać do wspólnych nagrań muzyków
z najwyższej światowej półki. Tym razem do nagrania albumu „Ulotne”
zaprosiła saksofonistę Branforda Marsalisa. Nie ograniczyła się jedynie
do duetu z nim. Znakomitych, renomowanych instrumentalistów jest
tutaj dużo więcej. Słyszymy bowiem grającego na instrumentach perkusyjnych Mino Cinelu, basistę Roberta Kubiszyna, pianistów Marcina Wasilewskiego i Krzysztofa Herdzina, który gra także na klarnecie altowym i flecie, a do tego grającą na suce biłgorajskiej Marię Pomianowską i jeden
z najbardziej uniwersalnych kwartetów europejskich Atom String Quartet. Takie nazwiska sprawiły, że tych nagrań słucha się z zaciekawieniem.
Wśród zarejestrowanych utworów są zarówno piosenki ludowe, utwory
współczesne jaki i „Pożegnanie z Marią” kompozycja Tomasza Stańki dedykowana temu niedawno zmarłemu wielkiemu artyście.

AMJ/Musicon

Sony Music

Marek Zaradniak
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O Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości, modzie
na startupy i współpracy
z Polską Grupą Zbrojeniową
Z profesorem Janem Żurkiem prorektorem ds. współpracy
z gospodarką Politechniki Poznańskiej rozmawia Andrzej Wilowski

Jaki udział w budżecie uczelni mają
komercyjne badania zlecane przez
przemysł? Czy te proporcje są właściwe,
a jeśli miałyby ulec zmianie, to w jakim
kierunku?
Najważniejszym elementem budżetu
uczelni jest dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną. Za ważne, moim zdaniem, należy uznać odniesienie wartości
badań zleconych przez przemysł do całkowitych nakładów na badania naukowe
w Politechnice Poznańskiej. W ostatnich
latach przychody z prac zleconych systematycznie się zwiększają i zrównały się już
co do wartości z dotacją MNiSW na badania, czyli działalność statutową. Każda z nich
stanowi ok. 29% nakładów na naukę w PP.
Nieco większą wartość ok. 42% stanowią
nakłady z projektów finansowanych ze środków publicznych, tzn. NCN, NCBiR, FNP itp.
Pracujemy w Politechnice Poznańskiej
nad tym, aby te proporcje były coraz lepsze,
tzn. aby wartość zlecanych przez przemysł
badań była coraz większa.
Czy działalność dydaktyczna może być
komercyjna? Pytanie w kontekście programu „studiów dualnych” i patronatów
oraz współpracy ze szkolnictwem zawodowym średniego szczebla.
Zgodnie z poprzednimi ustawami
i obowiązującą od 1 października Ustawą
2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym, uczelnie publiczne otrzymujące dotację
z MNiSW na kształcenie nie mogą pobierać opłat za studia od słuchaczy studiów
stacjonarnych I, II i III stopnia. Możemy
natomiast i pobieramy, opłatę równoważną kosztom kształcenia od studentów
studiów niestacjonarnych oraz od obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – za
studia prowadzone w języku angielskim.
Pobieramy również opłaty za komercyjne
studia i kursy podyplomowe.
Studia dualne są z definicji bezpłatne
dla zarekrutowanych studentów. Duże
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koszty prowadzenia tej formy studiów
pokrywają na podstawie umów dwustronnych, uczelnia i współdziałający konsorcjanci, tzn. firmy. Studenci otrzymują
od nich stosowne stypendia w zamian
za wykonywaną pracę i praktyki. Jest to
forma wsparcia, która w zamierzeniu ma
prowadzić do późniejszego zatrudnienia absolwenta.
Dotychczas nie pobieraliśmy żadnych
opłat od uczniów szkół średnich uczestniczących w różnych formach dodatkowych

zajęć z udziałem pracowników uczelni.
Jeśli miałoby to mieć w przyszłości charakter bardziej masowy, nie wykluczamy możliwości współpłatności uczniów lub zlecających podmiotów zewnętrznych.
Większość aktywności oferowanych
studentom uczelni, odbywających się poza
formalnym tokiem studiów, jest bezpłatna.
Dotyczy to działalności kulturalnej, sportowej i naukowej. Sporadycznie natomiast
pobieramy opłaty na zasadzie symbolicznej współpłatności za dodatkowe zajęcia,
np. z języka angielskiego.
Jakie znaczenie dla politechniki mają
studenckie „startupy”. Czy dla uczelni
ważniejsza jest działalność biznesowa,
czy naukowa studentów?; a może daje
się je pogodzić?
Startupy mają dla nas bardzo duże
znaczenie, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość studentów. Jednym z pomysłów na wsparcie tej działalności jest konkurs załóż swój Start-up, który organizuje
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej (AIP PP). Od
2015 r., kiedy go zainicjowano, zgłoszono
41 pomysłów studenckich. Przekłada się
to na 29 projektów wspartych przez AIP PP,
które łącznie zrealizowało 61 studentów.
W latach 2015 i 2016 wsparto 16 pomysłów
studenckich, z czego dwa funkcjonują do
dzisiaj i zarabiają pieniądze. Te z 2017 roku
są wciąż rozwijane, dlatego też nie weszły
jeszcze na rynek. Studenci pracujący przy
rozwijaniu swoich projektów biznesowych
bardzo często, moim zdaniem przedwcześnie, nazywają je start-upami. Moda na
start-upy w Polsce, jako droga do kariery,
spowodowała, że każdy student, który rozwijał swój pomysł w ramach AIP PP informuje o tym w swoim CV i podaniu o pracę.
Studenci coraz częściej zastanawiają się
nad tym, czy kariera poprzez własną firmę
jest realną ścieżką sukcesu. Lubią budować prototypy, a AIP PP daje im możliwość

zweryfikowania, czy sprawdzą się one na
rynku. Mogą więc konfrontować swoje
kompetencje z konkretnymi realiami rynkowymi. Daje im to dwie, bardzo cenne
możliwości: szansę na własny start-up
albo dalsze rozwijanie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Student,
który na studiach się nudzi, powie później, że były nieciekawe i mało przydatne;
ten, który realizował swoje pasje, powie,
że było ciekawie i pouczająco; w końcu
zaś student, który dzięki uczelni zbudował swój biznes, zapewne w przyszłości
podziękuje Politechnice Poznańskiej za ciekawe studia i zdobyte kompetencje.
W kształceniu działalność naukowa
i biznesowa jest równie ważna. Dobrym
przykładem tej pierwszej są koła naukowe,
dzięki którym studenci poszerzają swoją
wiedzę, mierząc się z jej praktycznymi
aspektami np. eksperymentując, budując
prototypy. Być może robią to, by uwierzyć
w teorie, które usłyszeli podczas wykładu
znakomitego profesora. Być może jednak, korzystając z wiedzy zdobytej na
uczelni, członkowie koła naukowego zbudują taki prototyp, który okaże się ciekawym rynkowo wyrobem. Obie te sytuacje są pożądane. Eksperymentowanie
jako czysto naukowa zabawa jest słuszne
i celowe, rozwija bowiem kompetencje i pasje badawcze studentów. W przypadku budowy prototypu konieczne
jest nie tylko ustalenie jego autora, ale
przede wszystkim zwrócenie się do AIP
PP, gdzie można rozwijać pomysł, a także
zrozumieć różnice pomiędzy prototypem,
czyli czymś co działa po uruchomieniu,
a wyrobem – czymś, czego pożąda klient
i zechce za to zapłacić.
Jakie kierunki badań uważa Pan za najbardziej rozwojowe i atrakcyjne dla
przemysłu? Czy można mówić o jakimś
sztandarowym rozwiązaniu, produkcie,
dzięki któremu Politechnika Poznańska
jest rozpoznawalna w świecie biznesu?
Należy tu na pewno wymienić inżynierię materiałową, która, jako interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, posiada szczególny potencjał
zarówno w procesie poszukiwania nowych
materiałów, jak i ulepszania już istniejących.
Perspektywicznym – niezwykle ciekawym,
ale i bardzo wymagającym kierunkiem
badań jest także inżynieria biomedyczna,
łącząca wiedzę z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych
oraz znajdująca zastosowanie w nowoczesnych technologiach: medycynie – roboty
chirurgiczne, implantologii – biomateriały
oraz biomechanice – ortezy, protezy i urządzenia rehabilitacyjne.
Badania w obszarze IT oraz telekomunikacji od wielu lat cieszą się dużym

zainteresowaniem przedsiębiorstw poszukujących innowacji w obszarach Internetu
Rzeczy oraz eksploracji danych i odkrywania wiedzy.
Nasza uczelnia oferuje biznesowi
rozwiązania w postaci przykładowo
wyników prac badawczo-rozwojowych,
które wdrażane są w wielu gałęziach
gospodarki oraz różnego rodzaju organizacjach klastrowych. Ograniczeni umowami o poufności nie możemy mówić
o szczegółach takiej współpracy czy
komercjalizacji powstałych na uczelni
rozwiązań. Warto jednak podkreślić, że
z wieloma usługami lub wyrobami, które
zostały opracowane przy udziale naszych
naukowców można zetknąć się na co
dzień. Przykładami są:
Eskulap – zaawansowany system
informatyczny przeznaczony dla sektora
opieki zdrowotnej – przychodni i szpitali,
posiadający najszerszy zakres funkcjonalny z dostępnych na rynku rozwiązań
klasy HIS i składający się z kilkudziesięciu
modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji
jednostki medycznej.
Moderus Gamma produkowany
przez firmę Modertrans Poznań – energooszczędny tramwaj niskopodłogowy
wyposażony w innowacyjne urządzenia i rozwiązania poprawiające komfort
podróżowania. Tramwaj wyposażono
w superkondensatory magazynujące
energię odzyskaną z sieci podczas hamowania oraz w absorbery mające za zadanie
pochłanianie hałasu powstające na styku
koła z szyną.
Podsumowując, za najbardziej rozwojowe i atrakcyjne można, moim zdaniem,
uznać badania dotyczące tzw. stykowych
dziedzin i dyscyplin naukowych.
Jakie perspektywy daje uczelni nastawienie obecnego rządu do rozwoju sektora zbrojeniowego w przemyśle?
27 czerwca 2017 r. Polska Grupa Zbrojeniowa SA zawarła umowy o współpracy
z ośmioma uczelniami wyższymi. Ich
przedmiotem ma być kooperacja pomiędzy grupą PGZ i poszczególnymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia
wspólnych prac nad nowymi technologiami przeznaczonymi do zastosowania
w produkcji wojskowej i cywilnej. W tym
grancie jest również Politechnika Poznańska. 27 czerwca 2017 r. podpisałem w imieniu JM Rektora list intencyjny. Ma to także
stworzyć perspektywę kooperacji dotyczącej komercjalizacji już wypracowanych rozwiązań, wspólnego ubiegania
się o dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych, promowania wyników wspólnych prac w środowiskach
naukowym i biznesowym. PGZ i uczelnie

wyższe, w tym nasza, będą także wspólnie organizować konferencje eksperckie,
specjalistyczne seminaria oraz warsztaty
i szkolenia.
Umowy dotyczą również wspólnej
organizacji staży i praktyk zawodowych
w spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Porozumienia
te stwarzają też perspektywy tworzenia
nowych specjalności oraz nowych kierunków studiów.
Zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami PGZ, na którym zaprezentowaliśmy najnowsze wyniki badań do
bezpośredniego zastosowania lub rozwijania w spółkach należących do tej grupy.
Uczelnia jest więc dobrze przygotowana
do dynamicznej współpracy.
Zac ytuję fragment wypowiedzi
ówczesnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Bartosza Kownackiego: Jestem przekonany, że dzięki
współpracy, dialogowi i efektywnemu
transferowi wiedzy pomiędzy przemysłem
a polskimi politechnikami i uniwersytetami
polskie spółki obronne będą systematycznie powiększać swój potencjał technologiczny, co przełoży się na skuteczną konkurencję na światowym rynku zbrojeniowym
oraz istotnie podniesie zdolności obronne
naszego wojska.
W jakim stopniu Pańskie doświadczenia z pracy w przemyśle przydają się
w kierowaniu uczelnią?
Nigdy się nad tym dłużej nie zastanawiałem. Przez wszystkie lata pracy utrzymywałem bardzo dobre relacje z otoczeniem
gospodarczym. W praktyce przemysłowej
realizowałem swoje pomysły, np. poprzez
inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe, eksperymenty lub opracowania
konstrukcyjno-technologiczno-organizacyjne. Zatrudnienie w PP łączyłem z pracą
w charakterze doradcy naukowo-technicznego firm krajowych i zagranicznych,
a następnie prezesa zarządu i dyrektora
generalnego. Przez te lata nauczyłem się:
słuchać kolegów praktyków, niezbędnej systematyczności działania i przede
wszystkim, podejmowania racjonalnych,
szybkich decyzji.
Myślę, że wiele doświadczeń zdobytych
w trakcie kierowania dużą firmą pozwala
dobrze współpracować z ludźmi, w tym
efektywnie kierować ich aktywnościami.
Jak Pan godzi aktywność naukową
i dydaktyczną z obowiązkami administracyjnymi na uczelni?
Nie jest to łatwe, bowiem wszystkie
wymienione aktywności wymagają dużych
nakładów czasu. Staram się wcześnie rozpoczynać dzień pracy i na bieżąco realizować pojawiające się zadania.
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Inauguracja Roku
Akademickiego 2018/19 na
Politechnice Poznańskiej
W świetle reformy szkolnictwa
wyższego* 3 października o godzinie
11:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się Inauguracja
Roku Akademickiego 2018/19, która rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem
hymnu państwowego oraz przemówieniem rektora prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.
Następnie miała miejsce immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów uczelni nowych studentów na I rok studiów. Na zakończenie uroczystości goście
zostali poczęstowani lampką wina.
W tym roku, na studia na Politechnice
Poznańskiej aplikowało 6564 kandydatów,
którzy w pierwszej turze rekrutacji wybrali
23 939 kierunków studiów. Oznacza to, że
kandydaci wybierali średnio 3,6 kierunków
na osobę jednocześnie.
Limit miejsc wynosił 4028, co stanowi
średnio 1,6 kandydata na jedno miejsce,
a biorąc pod uwagę wszystkie wybrane
preferencje na jedno miejsce przypadło
prawie 6 osób.
Rekrutacja odbywała się na 36 kierunkch studiów (w tym 6 kierunków
języku angielskim).
Najwięcej chętnych wybrało Mechatronikę (17,56/os.), potem Inżynierię farmaceutyczną (16,40/os.), Logistykę (12,41/
os.), Inżynierię zarządzania (12,04/os.)
i Automatykę i robotykę (8,94/os.).
Wydarzenie rozpoczęło również
obchody 100-lecia wyższego szkolnictwa
technicznego w Poznaniu, które przypada
w 2019 r. Jubileusz ten nierozerwalnie
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łączy się z powstaniem szkoły, której tradycje powstańcze i badawcze kontynuuje Politechnika Poznańska. Jubileusz
pokaże bogactwo uczelni – połączenie
nowoczesności z wieloletnią tradycją,
różnorodność i kreatywność, pasję i osiągnięcia studentów i naukowców. Bogactwo Politechniki jako miejsca, w którym
kreowane są innowacyjne rozwiązania
technologiczne i wychowywane kolejne
pokolenia młodych ludzi, przy jednoczesnym kształtowaniu ich proobywatelskich i prospołecznych postaw. Uczelni,
w której spotykają się ludzie wybitni
w swoich dziedzinach, którzy proponują rozwiązania współczesnych problemów cywilizacyjnych.
Na program obchodów jubileuszowych, które będą trwać od października
2018 r. przez cały następny rok, składa
się szereg wydarzeń: konferencji naukowych, wystaw, koncertów, imprez dla pracowników i studentów, wydanie publikacji ukazujących historię i współczesność,
imprez o charakterze edukacyjnym
i popularnonaukowym.
przygotowała Natalia Jankowska

* Najogólniej przyjęta latem tego roku reforma
szkolnictwa wyższego i nauki, nazywana też Ustawą
2.0 to zmiany w ustroju uczelni, w sposobie jej finansowania oraz w trybie uzyskiwania doktoratu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce ponadto
większej autonomii dla władz poszczególnych uczelni,
zmiany zasad ewaluacji nauki oraz wydłużenia studiów
prowadzonych w trybie niestacjonarnym.

Biblioteka Merkuriusza

Prószyński i S-ka poleca...

Mary Higgins Clark
Całkiem sama

Robert Hofrichter
Tajemnicze życie oceanów

Królowa Suspensu zabiera
nas w rejs wspaniałym liniowcem
Queen Charlotte, na którym dochodzi do dramatycznych wydarzeń!
Celia Kilbride, specjalistka od szlachetnych kamieni i biżuterii, postanawia popłynąć w podróż luksusowym statkiem wycieczkowym, mając
nadzieję, że dzięki temu uniknie
natrętnego zainteresowania mediów
po strasznym, upokarzającym przeżyciu, gdy w przeddzień ślubu jej narzeczony został aresztowany.
Na statku spotyka osiemdziesięciosześcioletnią lady Emily Heywood, właścicielkę bezcennego szmaragdowego naszyjnika.
W trzecim dniu podróży lady Em zostaje znaleziona martwa
w swojej kabinie… a naszyjnik znika. Czy mają z tym coś wspólnego towarzyszący lady Em goście: asystentka Brenda Martin lub
zarządzający majątkiem starszej damy Roger Pearson i jego żona
Yvonne? A może zabójcą jest profesor Henry Longworth, znawca
twórczości Szekspira, podobnie jak Celia prowadzący na statku
wykłady? Albo Devon Michaelson, który zamierza rozsypać na
morzu prochy niedawno zmarłej żony? Lista podejrzanych wciąż
się wydłuża…
Celia wraz z nowymi przyjaciółmi, Willym i Elwirą, próbuje
wykryć mordercę, nim Queen Charlotte zawinie do portu. Nie wie,
że sama naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo…

Morze jest niewyczerpanym źródłem opowieści! Jedna bardziej fascynująca od drugiej!
1 337 323 000 KILOMETRÓW SZEŚCIENNYCH
– tyle wody zawierają oceany. Gigantyczne
akweny, które fascynują nie tylko artystów
i poetów, ale przede wszystkim oceanografów i biologów. Robert Hofrichter jest jednym
z nich. Opisuje najciekawsze historie z mokrego
świata, który otacza Ziemię. Poznajemy dziwny
styl życia i osobliwe praktyki seksualne pod
powierzchnią wody, spotykamy przyjazne
rekiny i odurzone delfiny, dowiadujemy się
o monstrualnych falach, potworach z głębin
i o powstaniu życia na Ziemi. Książka tak ekscytująca jak nurkowanie w oceanie!

Pogoda dla puchaczy. Zima
Dziób dobry, drogi (i pewnie trochę
zziębnięty, bo idzie zima) Czytelniku!
Młody puchacz Bubbo już jesienią znalazł dla siebie wymarzony kawałek lasu. Usłyszał głos natury i zamieszkał na Bubbowych
Mokradłach. Zbliża się zima, a jego sympatyczne rodzeństwo – Bubisia, Bubuś i Bubel –
nadal szuka dla siebie domu. Będziemy śledzić
ich niesamowite przygody i przyglądać się, jak
odkrywają świat. A ten, osnuty bielą, zmienia
się nie do poznania.
Pierwsze spotkanie ze śnieżnym puchem
i błyszczącym lodem, pierwsze próby uprawiania sportów zimowych… czasami całkiem mimo woli. Choć
młode puchacze
o zimowych dyscyplinach słyszały dotąd
tylko w ptasim radiu,
wkrótce poznają je
znacznie lepiej i przekonają się, jaka to niezwykła zabawa!
Uważnych cz ytelników z tajnikami
zimowej pogody
poprzez komentarze i filmy, do których kieruje książka (szukajcie ukrytych kodów umożliwiających ich obejrzenie!), zapozna popularny
prezenter pogody Bartek Jędrzejak. Trzymajcie
się mocno, bo będzie o śliskim lodzie, a wtedy
lepiej chodzić w kasku. I o zawiejach i zamieciach. Żeby was tylko nie wywiało za mocno
i za daleko!

Maria Nurowska
Panny i wdowy. Tom 3
Kolejne pokolenia kobiet z Lechic za bezkompromisowość i wierność uczuciom płacą samotnością. Od
powstania styczniowego aż do upadku komunizmu
w Polsce Lechice będą świadkiem oddania i zdrady,
w fascynującym splocie połączą się ze sobą wielkie
namiętności i wielka historia.
W 3 tomie: koniec lat 30. XX wieku, nagła śmierć
matki oraz tajemnicze zniknięcie ojca przerywają dzieciństwo Eweliny i Jana. Po wybuchu II wojny światowej
rodzeństwo traci ze sobą kontakt. Jan opuszcza kraj,
Ewelina pozostaje w okupowanej Warszawie. Studiuje
na tajnych kompletach, przeżywa miłość. Gdy nadchodzi wyzwolenie, okazuje się, że nie dla wszystkich znaczy ono to samo…

Elżbieta Jodko-Kula
Ostatnia miłość Marszałka. Eugenia Lewicka
Historia nowoczesnej i postępowej kobiety, która oczarowała
Józefa Piłsudskiego. Jej tajemnicza śmierć do dziś pozostaje zagadką.
Czy było to samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, czy umyślne otrucie?
Poznali się w sanatorium w Druskienikach. Głos niedawnego dyktatora
już nie liczył się tak, jak dawniej, w siłę rosły nowe koterie polityczne, co
Marszałka męczyło i irytowało. Nieustająco potrzebował wyrazów szacunku
i przywiązania, ale też powiewu czegoś nowego, nieznanego, co mogłoby
go zafascynować i pobudzić do działania.
Przy zatrudnionej w uzdrowisku Eugenii Lewickiej Piłsudski odzyskiwał
siły. Życiowa energia, entuzjazm, wykształcenie i sukcesy tej kobiety wywarły
na nim ogromne wrażenie. Teraz już nie trotyl czy ulotki przewożone pod
ubraniem stanowiły dla niego o atrakcyjności płci pięknej, lecz wiedza, którą
Eugenia przy odrobinie kokieterii potrafiła świetnie wykorzystywać.
Kiedy Lewicka zamieszkała w Warszawie, Marszałek bywał u niej częstym gościem, jego kontakty
z młodą lekarką dla nikogo nie były tajemnicą. Mogła tu rozwijać swoje pomysły. Pod jej wpływem
powstał dzisiejszy AWF – tam pracowała i tam też pożegnała się z życiem.
Kiedy nieprzytomną kobietę przewieziono do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarła, stwierdzono
zatrucie nieznanymi środkami chemicznymi. Niektóre gazety sugerowały, że pomyliła się w ilości przyjętego środka nasennego. Czy jednak nie wydaje się dziwne, że zażyła go przed pójściem do pracy, gdzie
ją znaleziono?
Jeden ze świadków, którzy widzieli zwłoki Eugenii w prosektorium, napisał, że miała poparzoną
brodę i usta, co świadczyłoby o tym, że połknęła substancję żrącą. Dobrze wykształcona medyczka osobiście zaaplikowała sobie napój żrący, by wydłużyć męki umierania?
Autorka w swoim śledztwie historycznym próbuje dojść prawdy o życiu i śmierci ostatniej miłości Marszałka.
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Pędzi
pociąg?
Z Alicją Dec oraz Wojciechem Maciejewskim z Koła Naukowego Inżynierów
Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej rozmawia Natalia Jankowska
Jak znaleźliście się na Railway Challenge* w Wielkiej Brytanii?
Wojciech Maciejewski: Pomysł zainicjował jeden z opiekunów Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego
– pan mgr. inż Mateusz Motyl. Konkurs jest
organizowany przez Institution of Mechanical Engineers, który jest również organizatorem Formuły Student i innych prestiżowych konkursów. Pojechaliśmy tam
jako obserwatorzy. Inaczej jest jak się czyta
regulamin, a inaczej gdy się wszystko zobaczy na żywo, porozmawia z uczestnikami,
sędziami. Byliśmy trzecim zespołem poza
uczestnikami z Egiptu i Niemiec, który nie
był z Anglii.
Alicja Dec: Ważne jest zobaczenie
samego toru, po którym ma się poruszać lokomotywa. Takiego nie znajdziemy
w Polsce. Kolejki w Wielkiej Brytanii są tak
wąskie, że nie można ich porównać nawet
do poznańskiej Maltanki.
Pojechaliście,
zobaczyliście...
Czy
poprzeczka jest wysoko postawiona?
Za rok startujecie już jako uczestnicy...
Wojciech: Zgadza się, w przyszłym
roku latem, jedziemy już nie jako goście,
ale jako zespół z własną lokomotywą.
Alicja: Poprzeczka jest postawiona
bardzo wysoko, ponieważ są to zespoły
biorące udział któryś raz z kolei i tylko
udoskonalają projekty, realizowane przez
kilka lat. Jako debiutanci postawimy na
sprawdzone konstrukcje. Oczywiście,
nie zabraknie innowacji, ponieważ jeśli
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chodzi o zastosowania technologiczne
lokomotywy innych zespołów zrobiły na
nas duże wrażenie.
Wojciech: W tym roku zwyciężyli
debiutanci – zespół Ricardo Rail. Członkowie postawili na niezawodne rozwiązania, poddali maszynę wielu testom, dzięki
czemu mieli pewność, że podczas konkurencji nie będzie usterki.
Jakie rozwiązania technologiczne
zaprezentowane przez uczestników
zrobiły na Was największe wrażenie?
Alicja: Lokomotywy zasilane wodorem,
modułowe, napędzane bateriami lub sterowana smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji...
Wojciech: Jeden z zespołów zamontował kamerę, która monitorowała stan kół –
przy niższej prędkości kamerka robiła zdjęcia obwodu koła i można było stwierdzić,
czy jest na przykład pęknięcie termiczne.
To było ciekawe.
Na jakim etapie są Wasze prace?
Alicja: Obecnie pozyskujemy sponsorów, zgłosiliśmy oficjalnie projekt, a to już
poważna deklaracja. Teraz nie ma odwrotu,
musimy trzymać się terminów. Lokomotywa jest w fazie projektowania i konstruowania w programie. To potrwa jeszcze
około miesiąca, potem wysyłamy projekt
do akceptacji, jeśli będzie w porządku rozpoczniemy kolejny etap: wykonawstwo.
Musieliśmy poczekać do września, bo
dopiero wtedy jest przedstawiany regulamin, który co roku się zmienia, żeby

Studenci Politechniki
Poznańskiej jako pierwsi
w Polsce budują własną
lokomotywę, która za
niecały rok wystartuje
w konkursie
Railway Challenge
w Wielkiej Brytanii

zespoły nie mogły wystartować z tą samą
maszyną kilka razy z rzędu.
Warto też zaznaczyć, że jesteśmy
pierwszą drużyną, nie tylko na Politechnice ale i w Polsce, która startuje w takim
konkursie. To pionierski pomysł, w kraju
nie mamy konkurencji. Nasza kolejka oraz
zespół nazywa się PUTrain – PUT czyli
Poznań University of Technology i train
czyli pociąg po angielsku. Pomysły na
nazwę były różne, pojawił się nawet motyw
Kolejorza (śmiech), także była batalia.
Ile osób pojedzie do Anglii za rok?
Alicja: 10-15 osób. Chociaż w zespole
pracuje nas prawie trzydziestu. Nie może
jechać więcej, bo liczba miejsc jest ograniczona regulaminem.
Załóżmy, że wygracie konkurs, czego
Wam serdecznie życzę. Czym to zaowocuje?
Alicja: Jednym z założeń Railway Challenge jest przekazanie konceptu biznesowego i zaprezentowanie swojego projektu
w taki sposób, żeby potem zwycięską lokomotywę, już w rozmiarach rzeczywistych
wyprodukować w ilości pięćdziesięciu
sztuk i sprzedać przewoźnikowi kolejowemu. Chcemy postawić na niezawodność
i solidność...
Wojciech: ... a to istotne, ponieważ jeśli
nasza lokomotywa będzie miała usterkę,
nie będziemy mogli wystartować w innych
konkurencjach. Organizatorzy kładą duży
nacisk na bezpieczeństwo, jeśli maszyna
nie przejdzie badań technicznych i testów
to nie pojedzie w dalszych etapach.
Opowiedzcie z jakimi konkurencjami
będziecie musieli się zmierzyć?

Railway Challenge – coroczny konkurs dla
osób pełnych pomysłów, pasji do kolejnictwa
i zapału do pracy. Jest organizowany
przez Institution of Mechanical Engineers
(w skrócie IMechE). Zespoły z całego świata
przyjeżdżają do Stapleford w Wielkiej Brytanii
w celu pokazania swoich efektów pracy
w postaci zminiaturyzowanych lokomotyw.
Pojazdy te muszą spełniać szereg wymagań,
żeby zostać dopuszczone do konkursu,
następnie przystępują one codziennie
przez okres trzech dni do różnorodnych
konkurencji, w których są sprawdzane przez
wykwalifikowaną kadrę sędziowską, w skład
której wchodzi między innymi pomysłodawca
i założyciel konkursu Simon Iwnicki.

Alicja: Z tymi na torze i poza nim.
Te drugie to prezentacje marketingowe, biznesowe, sprzedanie projektu.
Jest też konkurencja innowacji, w której przedstawiamy nowe rozwiązania
technologiczne jakie zastosowaliśmy....
Wojciech: ... oczywiście więcej się
dzieje na torze. Tu mamy konkurencję
magazynowania energii, trakcji, komfortu jazdy, hałasu, łatwości naprawy
oraz jedną z nowości, czyli konkurencję autostop, która będzie polegała na
automatycznym procesie hamowania
lokomotywy przed danym punktem.
W pomiarze hałasu chodzi o to, żeby
pojazd zanotował jak najniższy wskaźnik decybeli. Natomiast w komforcie
jazdy są mierzone drgania. Ciekawa
jest konkurencja demontażu i montażu. W niej liczy się jak najszybszy czas,
mało tego nie możemy zrobić prowizorki,
bo potem lokomotywa musi jechać i nie
może się rozpaść (śmiech). Tutaj liczą się
naprawdę sekundy i zgranie zespołu, trochę jak w Formule 1. Dlatego musimy
dużo ćwiczyć. Zaobserwowaliśmy, że
gdy jeden zespół poszedł spać, inny
ćwiczył w nocy. Ci, którzy trenowali
do późna, wygrali tę konkurencję, bo
byli świetnie przygotowani i wykonali zadania najszybciej. Konstrukcję
lokomotywy musimy przygotować
pod takim kątem, żeby w trakcie tej
rywalizacji ułatwiała nam demontaż
i montaż, a nie odwrotnie.
Która konkurencja wydaje się
Wam najtrudniejsza?
Alicja: Chyba właśnie ta z demontażem i montażem, bo to pokazuje,
że w projekcie wszystko musi być
spójne. Nie jest sztuką zamontowanie czegoś, a potem zastanawianie
się jak to rozłożyć. Konkurencje na
torze odbywają się w konkretnym
porządku. Ta odbywa się na samym
początku zanim jeszcze lokomotywa
wyjedzie na tor, to sprawdzenie czy
jest w pełni sprawna. W przyszłym
roku wszystkie konkurencje mają być
tak samo punktowane, w przeciwieństwie do zasad, jakie były teraz. Sądzę,
że to sprawiedliwie, bo nie będzie tak,
że drużyna świetnie przygotuje się
do tej najlepiej punktowanej rywalizacji
i dlatego wygra.
Czyli sędziowie sumują punkty zdobyte
łącznie we wszystkich zawodach i na ich
podstawie wybierają zwycięzców?
Alicja: Tak, teraz za każdą będzie
można zdobyć 150 punktów. Organizatorzy trzymają się dyscypliny – jest bardzo
napięty grafik – jeśli jakaś konkurencja ma
się zacząć o godzinie 15, to drużyna musi
wystartować punktualnie co do minuty.

Trochę jak na prawdziwej kolei. Ogólnie
zamysł jest taki, że sędziowie wcielają się
w rolę przedstawicieli przewoźnika kolejowego, który chce kupić lokomotywę, a drużyny w oferentów prezentujących swój
produkt. Także tu nie ma zabawy.

A jakie prędkości osiągają takie kolejki?
Wojciech: Maksymalnie może to być
15km/h. Zawrotna prędkość, trzeba się
mocno trzymać, żeby nie wypaść z wagonika (śmiech). Musimy też udowodnić, że
nasz pojazd jej nie przekroczy. Dla wyobrażenia wymiary takiej kolejki to: długość:
2,5m, wysokość: 1m, szerokość: 60 cm, te
parametry też zależą od zespołu.
I gdyby wszystko poszło po Waszej
myśli...

Alicja: ... całkiem możliwe, że za
kilka, kilkanaście lat po polskich torach
będzie poruszać się lokomotywa
naszego projektu. Bylibyśmy twórcami,
którzy sprzedają swój pomysł.
To teraz trochę o pieniądzach.. Zrobiliście szacunkowy kosztorys
budowy takiego pojazdu i startu
w konkursie?
Alicja: Materiały potrzebne do
budowy, transport lokomotywy, bo
do Wielkiej Brytani będziemy jechać
kilkoma samochodami...kosztów jest
wiele. Trzeba liczyć, że całość wyniesie
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecnie
są chętni sponsorzy, tym bardziej, że
nikt w Polsce nie wpadł na taki pomysł.
Jesteśmy trochę popularyzatorami konkursu Railway Challenge w kraju i przecieramy szlaki innym uczelniom.
A samo wydarzenie jak Wam się podobało?
Alicja: Konkurs odbywa się w urokliwej, angielskiej wiosce – Stapleford.
Można ją porównać do polskiego
Wolszyna, tylko że w wersji miniaturowej. Railway Challenge gromadzi uczestników, firmy z branży
kolejowej oraz fanatyków pojazdów
szynowych z całego świata. Teraz
mieliśmy siódmą edycję konkursu.
Rozmawialiśmy z osobami z Azji,
które chciały zorganizować taki konkurs u siebie i przyjechały zobaczyć
jak on wygląda w Europie. Są przygotowane różne atrakcje dla turystów. Ostatniego dnia na przykład
był przejazd parowozem, który nie
startował w konkursie, tylko należał do Miniaturowej Kolei Stapleford
w Leicestershire, gdzie odbywały się
zawody. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, nie mogłam wyjść
z podziwu jak taka mała maszyna
jest w stanie uciągnąć wagony
z ludźmi. Tak więc dużo fantastycznych doświadczeń za nami ale i nie
lada wyzwanie przed nami.
Po wyjeździe chęć wygrania
i pokazania Politechniki Poznańskiej w jak najlepszym świetle jest
jeszcze większa, także wszyscy
jesteśmy pełni pozytywnych myśli
i działamy!
Wojciech Maciejewski – Zastępca
Przewodniczącego Sekcji Konkursowej
Railway Challenge w Kole Naukowym Inżynierów Transportu Publicznego.
Alicja Dec – Koordynator Działu Marketingu drużyny PUTrain startującej w konkursie Railway Challenge.
Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej
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Z Towarzystwem
w bój o ochronę
zabytków i pamięć
historyczną
Z Piotrem Waśko prezesem Towarzystwa Ochrony
nad Zabytkami rozmawia Mariola Zdancewicz
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Powodem dzisiejszego spotkania z jed- Jak chcecie Państwo upamiętnić
nej strony jest Towarzystwo Ochrony tę postać?
Jesteśmy po uzgodnieniach z Kurią
nad Zabytkami z drugiej Kazimierz
Metropolitalną i księdzem arcybiskuOdnowiciel, brzmi tajemniczo...
Kazimierz Odnowiciel to ostatni władca pem Stanisławem Gądeckim, w sprapolski, który został pochowany w Kate- wie powstania w ciągu najbliższych
drze Poznańskiej. To on przeniósł stolicę miesięcy w Katedrze Poznańskiej płyty
do Krakowa, gdyż Gniezno, jak i Poznań epitafijnej. Tym sposobem zamkniemy
były całkowicie zniszczone po katastro- „klamrą” projekt przypominający polfalnym najeździe czeskim. Po śmierci ojca, skich władców pochowanych w katedrze,
króla Mieszka II w 1034 objął władzę i pró- a który został zapoczątkowany w XIX wieku,
bował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Został więc
wygnany, najpierw na Węgry, skąd
wyjechał do Niemiec. Brak centralnej władzy spowodował rewoltę
związaną z nawrotem pogaństwa
a nawet utworzenie na części terytorium niezależnego państewka
na Mazowszu. Najazd księcia Brzetysława I oraz zniszczenie kraju
można porównać do „potopu
szwedzkiego“ a jednak książę Kazimierz wrócił do Polski i przystąpił
do odbudowy zniszczonego państwa i organizacji kościelnej. Dlatego też chcemy przypomnieć sylwetkę tego wybitnego monarchy.
Zmarł w 1058 roku w Poznaniu
i został pochowany w tutejszej
katedrze. Do dzisiaj jednak nie ma
ani grobowca, ani płyty, które by
upamiętniały...
...władcę nieco zapomnianego.
Więcej mówi się o Przemyśle II,
który zrobił dużo mniej...
Przemysł II nie zrobił mało,
raczej zbyt krótko rządził, bo
został zamordowany. Podobnie jak wcześniej Kazimierz
Odnowiciel, król Przemysław II dążył poprzez wybudowanie Złotej Kaplicy.
wraz ze swoim zapleczem politycznym
W 1995 roku z okazji 700-lecia koroi swym wybitnym doradcą arcybiskupem nacji z inicjatywy naszego Towarzystwa
Jakubem Świnką do odbudowania króle- wykonano epitafium króla Przemysła II,
stwa po okresie rozbicia dzielnicowego. jego żony Ryksy i ojca Przemysła I. AutoKazimierz Odnowiciel podjął decyzję rem odlanego w brązie epitafium jest
samodzielnie, wbrew doradcom (o czym Marian Konieczny z Krakowa. Epitafium
piszą kronikarze) i tą brzemienną decy- jest jedną z największych tego typu realizją przywrócił państwo polskie na mapę zacji w Polsce. Dwa lata temu odsłoniliśmy
z udziałem Wojewody Wielkopolskiego
ówczesnej Europy.

i Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
kolejne epitafium, tym razem króla
Mieszka II. Autorem tego dzieła wykonanego w piaskowcu jest poznański artysta Rafał Nowak a całość sfinansował pan
Jacek Wojciechowski z Poznania. Jeśli
wykonamy epitafium Kazimierza Odnowiciela, to zakończymy projekt promujący
katedrę jako królewską.
Drugą, związaną również z Kazimierzem Odnowicielem inicjatywą, jest uhonorowanie wybitnych postaci przez
nasze Towarzystwo, medalem Kazimierza Odnowiciela. Będzie on przyznawany osobom i instytucjom, które
przysłużyły się ochronie dziedzictwa
kulturowego, przywracają pamięć
o osobach, wydarzeniach i obiektach
ważnych dla Poznania i Wielkopolski.
Pierwsze medale zostaną wręczone
na gali jubileuszowej z okazji 35-lecia
naszego Towarzystwa.
Na czym polega Państwa udział
w odbudowie Zamku Królewskiego?
Od wielu lat zabiegaliśmy o odbudowę tego ważnego dla Wielkopolski obiektu, zresztą podobnie jak
i wiele innych stowarzyszeń. W pewnym momencie nasi członkowie wraz
z przedstawicielami dziewiętnastu
organizacji, utworzyli Komitet Odbudowy, na czele którego stanął senator Włodzimierz Łęcki. Przypomnę, że
sam projekt na początku był ciągiem
niepowodzeń i przez dwanaście lat
toczyły się spory jak on ma wyglądać. Wiele osób było też przeciwnych odbudowie. Ostateczny kształt
zamku jest wynikiem przeprowadzonego konkursu i wielu kompromisów, które jak to zwykle się zdarza, nie wszystkich zadawalają. Jednak
Zamek Królewski, gdzie powstało nasze
godło – orzeł w koronie – jest ważnym
miejscem dla historii nie tylko Wielkopolski. Mając to na uwadze napisaliśmy
do pana Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek
o utworzenie w Poznaniu Muzeum Orła
Białego. Niestety, minister kurtuazyjnie
odmówił realizacji takiego pomysłu.

Misja TOnZ wiąże się z ruchem
społecznym na rzecz ochrony zabytków
sięgającym przełomu wieków. Jesteśmy
spadkobiercami i kontynuatorami
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości, które założone zostało
w roku 1906 z inicjatywy naukowców
i społeczników zainteresowanych ochroną
narodowego dziedzictwa. Powstało na
wiele lat przed powołaniem państwowej
służby konserwatorskiej (1919), dla której
od pierwszych lat swej działalności do
wybuchu Powstania Warszawskiego
było merytorycznym zapleczem.

Dlaczego?
Stwierdził, że Muzeum Sztuk
Użytkowych, wykonało ekspozycję
poświęconą Przemysłowi II i na tym
należy poprzestać. Uważamy, że takie
muzeum w Poznaniu z historycznego
punktu widzenia jest świetnym pomysłem, który absolutnie sprawdzi się
jako placówka edukacyjna.
Co sądzi Pan o projekcie „Poznań
bliżej Warty“.
Dotychczas Poznań był
odwrócony od rzeki, jednak od
paru lat widzimy poz yty wne
zmiany, łodzie, port jachtowy,
punkty gastronomiczne…
Musi Pan przyznać, że to powrót do
sytuacji, które już kiedyś były...
Choć sprawa nie dotyczy ochrony
Jakie warunki musi spełniać obiekt,
zabytków, to kibicujemy planom zmiany żeby był w sferze Państwa zainteresotego miejsca w atrakcyjną przestrzeń dla wań i klasyfikował się jako zabytek?
mieszkańców i turystów. Przerzucenie
Wszystkie obiekty, które są w rejestrze
kładki nad Wartą, zwiększy ruch nad rzeką zabytków podlegają ochronie prawnej.
i ułatwi dostęp do Starego Miasta. Przed Do ochrony tego dziedzictwa powołane
laty popełniono wiele błędów, zabudowu- są odpowiednie instytucje, wojewódzcy
jąc nabrzeże, które wyklucza przestrzeń i miejscy konserwatorzy. Zdajemy jednak
publiczną, spacerową. W Gdańsku nad sprawę, że istnieje dzisiaj silne lobby zwiąMotławą, powstaje projekt nowych aparta- zanie z rozwojem miast, dla których obiekt
mentowców na parterze których powstaną zabytkowy to dodatkowy koszt na drodze
obiekty usługowe, kawiarnie, restauracje. do osiągniecia wyższego zysku, nie jest
Obiekty, wybudowane w nowej techno- zainteresowanie ochroną zabytków. Jedlogii nawiązują do zabytkowej przestrzeni nak to one świadczą o naszej historii, kulpo drugiej stronie rzeki i są przyjazne i dostępne
dla mieszkańców
i turystów.
Warta to też
historia..
...to prawda
i tu można rozmawiać o projektach
zmiany sposobu
zagospodarowania bezpośrednio przyległych
terenów, ale też
o Starej Rzeźni
czy Gazowni. Te
poprzemysłowe
obiekty o wybitnej architekturze powinny być
zachowane dla
przyszłych pokoleń i jednocze - Autorką wizualizacji jest prof. Hanna Kóčka-Krenz
śnie winny być
w sposób nowoczesny zaadoptowane do turze. Zabiegając o ich ochronę, wspieramy
nowej funkcji.
wszelkie działania konserwatorów i mobiliNatomiast należy chronić od stricte zujemy opinię społeczną w zakresie ochrony
nowoczesnych budynków teren objęty wspólnego dziedzictwa.
niewidocznymi murami średniowiecznego
Zależy nam również na projektach,
Poznania. Nie podoba nam się na przykład które odkryłyby niewidoczne dzisiaj fragbudynek przy Dominikańskiej, jest zbyt menty murów miejskich – od najstarszego
wysoki, przeskalowany, niedopasowany budynku miejskiego, jakim jest klasztor
do tej historycznej przestrzeni.
Dominikanów, do synagogi. Wraz z już

odbudowanymi murami przy Straży
Pożarnej powinna to być wizytówka
średniowiecznego i renesansowego
miasta. Bardzo zależy nam też na tym,
aby wyeksponować jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich czasów w Polsce. Mam tu na myśli
odnalezienie przez panią prof. Hannę
Kóćkę-Krenz, palatium Mieszka I wraz
z kaplicą Dobrawy. Od dwóch lat w tej
kwestii nic się nie dzieje.
Proszę opowiedzieć o 35-leciu Towarzystwa.
Z tej okazji organizujemy galę jubileuszową, która odbędzie się 15 grudnia w Auli Lubrańskiego w Collegim
Minus. Zapraszamy członków, sympatyków oraz naszych donatorów. Podczas
gali wręczymy pierwsze medale Kazimierza Odnowiciela. Chcemy również wręczyć
pierwszą nagrodę inaugurującą konkurs,
imienia Zbigniewa Zielińskiego, na najlepiej odnowiony obiekt w Poznaniu i Wielkopolsce. Widzimy potrzebę nagradzania
osób i instytucji, które w sposób świadomy
zdecydowały się wydać znacznie wyższe
środki na renowacje obiektów zabytkowych. Chcemy aby Poznań i Wielkopolska mogły pochwalić się dobrze odnowionymi zabytkami.
Podsumujemy oczywiście te 35 lat podczas
których np.: zainicjowaliśmy odbudowę trzech
fontann na Starym
Rynku. Będziemy dalej
promować program
dotyczący wybitnych
postaci okresu Renesansu. Jedną z nich
jest Klemens Janicki,
którego pomnik niedawno odsłanialiśmy.
Chcemy postawić takie
monumenty Józe fowi Strusiowi i Wacławowi z Sz amotu ł,
których łączy jedno –
studiowali na Akademii
Lubrańskiego. Wybitna
postać biskupa Lubrańskiego też wymaga
uwidocznienia.
Czego Państwu można życzyć z okazji
35-lecia?
Wytrwałości, determinacji. Nie działamy pochopnie, wszystko robimy planowo, potrafimy czekać i wymuszać pewne
decyzje, nawet latami. Dzięki temu mamy
sukcesy oraz przyjaciół, dzięki którym
możemy realizować nasze cele.
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Naukowiec –
genialny oszust?
Z Profesorem Maciejem Kurpiszem kierownikiem Zakładu Biologii Rozrodu
i Komórek Macierzystych rozmawia Mariola Zdancewicz
Byłeś na spotkaniu w senacie z marszałkiem odnośnie udziału polskich
naukowców w projektach zagranicznych. Z jakim efektem?
Są ogromne trudności z prowadzeniem nauki w Polsce. Inicjatywy grantów konsorcyjnych zostały obłożone zbyt
dużymi restrykcjami, tak jak wskazał NIK.Tu
nie chodzi o to, żeby ciągle sprawdzać czy
naukowiec oszukuje, czy zamawia uprawnione odczynniki, czy nieuprawnione bo
to nie jest wynik pracy naukowej. Wynik
pracy naukowej mierzy się publikacją albo
wdrożeniem. Obecnie nauka jest traktowana jako rzecz użytkowa, tak by dzięki
niej można było komuś pomóc. Natomiast sam proces sprawdzania, obradowania komisji....
Jest zbyt skompliowany?
Tak, urodzono takiego „potworka“,
który spowodował, że część tematów nie
została zrealizowana, bo były zbyt skomplikowane. Przykładowo: muszę czekać
na przetarg miesiąc lub więcej, bo nie
ująłem odczynników na liście przetargowej na początku roku. Skąd miałem
wtedy wiedzieć, który odczynnik będzie
mi potrzebny? Są to na tyle deprymujące absurdy, że albo robił to ktoś skrajne
niekompetentny, albo Unia Europejska
dała nam na tyle skomplikowane programy, wiedząc, że się o to potkniemy.
Ta rzeka narzekań została wylana przed
marszałkiem. Całe środowisko naukowe
odczuwa to w sposób jednolity. Biurokracja w nauce polskiej zaszła za daleko. Na
własne życzenie jesteśmy wyprzedzani nie
cywilizacyjnie, ale organizacyjnie. Stworzyliśmy potężne obwarowania i nie wiem
z czego to wynika. Czy potencjalnie wszyscy naukowcy okazali się genialnymi oszustami? W tak prewencyjny sposób prowadzone projekty naukowe, gdzie nie tylko
musi się zbilansować ogólna kwota, ale
kwota w obrębie konkretnego zadania
naukowego, których jest nawet kilkanaście to jest czysty absurd!
Na zachodzie, byłem odbiorcą projektów naukowych w Stanach i w Wielkiej
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Brytanii i tam miałem dużą autonomię, dopiero po trzech latach pytano
mnie o pieniądze a potem o efekty.
Tutaj wymyślili, że naukowiec musi od
samego początku badań publikować, to
kolejny absurd.
Nie myślisz, że to może być warunek
UE pieniądze są transferowane właśnie

stamtąd? tak, jak było kiedyś, że ogórek
musi mieć dwadzieścia centymetrów...
Sadzę, że nie. Kiedyś, kiedy Uni jeszcze
nie było i był komitet badań naukowych,
w którym zasiadali różni moi odrealnieni
koledzy, oni też uważali, że na każde zadanie powinna być publikacja. To świadczy
o tym, że środowisko naukowe nie rozumiało realnych potrzeb wytwarzania prac
naukowych. Najwięcej publikacji jest po,
a nie w trakcie projektu. Powinien być
jakiś stosunek cykliczny pomiędzy proporcją finansowania, a publikacjami, które się
ogłasza – w taki sposób się bada efektywność naukową na całym świecie. Nie robi
się tego w trakcie, niektóre prace powstają

w trzy lata inne w pięć. Jeśli chce się zniechęcić naukowca do podjęcia większego
problemu, to nic innego jak kazać mu
publikować co rok, wtedy będą to kiepskie
publikacje sprawozdawcze.
Jest na to jakaś rada?
W systemie decyzyjnym powinni być
ludzie, którzy mają największy dorobek
naukowy i spore osiągnięcia. Wtedy mam
prawo sądzić, że oni są doświadczeni i nie
będą przeszkadzać innym. Natomiast jeśli
ludzie są awansowani z byle jakich konkursów, to część takich osób na nauce
w ogóle się nie zna i wtedy mamy dużo
kłopotów, bo być może na wysokie stanowiska są powoływani ludzie, którzy nigdy
nauki nie wytwarzali. W PAN – ie w pewnym momencie awansowali ludzie bez żadnego dorobku.
Wyszło na jaw, jaki jest udział polsich
uczonych w międzynarodowych projektach?
Przypadkowy. Akurat w Johns Hopkins
University ulokowali się ludzie o podobnym profilu i zainteresowaniach. Pamiętam,
że w trakcie moich peregrynacji w latach
osiemdziesiątych mieliśmy przykład lobbingowy polskiej grupy krystalografów,
którzy mieli bardzo dobry wydział w Rzeszowie, poznali się w Stanach, byli bardzo
dobrze wykształceni i oni wyjechali z Polski,
pewnie z przyczyn politycznych. Ta droga
nadal jest przypadkowa, spontaniczna,
na pewno nie jest kierowana a powinna.
System stypedialny jest zbyt ubogi, żeby
powiedzieć, że Polska kieruje naukowców
do najlepszych uniwersytetów.
Trzeba więc optować, żeby powstała
jednostka, która skupi osoby doskonale zorientowane, nie tylko we własnej nauce....
Kiedyś tak faktycznie było. Była taka
organizacja, nadal jest – Polska Akademia
Nauk i tam została zebrana elita naukowa.
Obojętnie czy jest to twór postalinowski
czy postkomunistyczny, trudno odmówić,
że coś takiego powinno funkcjonować.
W tamtej formule, krytykowanej za nadmierną centralizację istniały stypendia, one

były zgromadzone w obrębie grup eksperckich, które obradowały pod jednym
dachem. Oni zdawali sobie sprawę, w jaki
sposób należy tymi stypendiami zarządzać.
W tej chwili nie ma takiego systemu grantowego, bo każdy idzie swoją drogą. Obecnie problematyka naukowa jest rozbita, na
tyle, że chyba już nikt się w tym nie orientuje. Ilość konkursów, problemów, ocen
spowodował chaos. Nauka z zarządzaniem
ministerialnym musi się odrodzić inaczej
będzie chaotyczna.
Może trzeba powołać mniejszą instytucję, złożoną z dziesięciu, piętnastu
profesorów, którzy wiedzą co się dzieje
w każdej dziedzinie, znają bolączki,
braki i będą potrafili rozumnie podzielić pieniądze. Myślałeś o czymś takim?
Byłem zupełnie przypadkowo członkiem rady naukowej przy ministrze zdrowia. Widziałem takie rady powoływane
przez uznanych ekspertów, którzy mogliby
zabierać głos w sprawie ustalania pewnej
perspektywy, ściśle związanej z potrzebami w tym kraju. Czegoś takiego brakuje. Dotychczas są to grupy lobbingowe,
które chcą po prostu wyciąć jak największy kawałek tortu dla siebie. Możemy mieć
do czynienia z grupą urologów, którzy
twierdzą, że są niedofinansowani, a przecież nowotworów prostaty jest tak dużo.
Możemy mieć grupę radioterapeutów,
którzy powiedzą, że nie mają środków na
radioterapię w stosunku do pandemicznego wysypu nowotworów w Polsce. Jednak to nie polega na tym, żeby organizować grupy lobbingowe przy kolejnym
ministrze. Potrzeby społeczne powinny

wynikać z epidemiologii zachorowań
w Polsce. Powinniśmy odpowiedzieć na
pytanie: czym musimy się zająć aby ulżyć
konkretnej grupie społecznej? Takiego
zarządzania nie ma.
Czemu nikt nie chce się tym zająć?
Staliśmy się zakładnikami polityki
naukowo-finansowej krajów rozwiniętych.
Otóż tam polityka grantowa jest jedną
z wielu a u nas jest to jedyna polityka. Nie
można z fragmentu robić całości, grant
może dostać wybitny uczony, państwowa
komisja przyznaje mu dofinansowanie ale
wtedy wymaga się od niego, żeby rozwiązał konkrenty problem. Z kolei w sytuacji
grantowej nikt z nas nie potrafi sobie zaplanować wieloletniego cyklu badawczego
bo nie wie czy dostane pieniądze na kontynuację Proces systematyczności przez
taką politykę został kompletnie przecięty.
Finansowanie nauki w Polsce nie może
być przypadkowe i chaotyczne a tak jest
w tej chwili.
Masz jakiś sposób na to?
Myślę, że budżety Ministerstw Nauki
i Zdrowia i innych resortów, którym nauka
jest potrzebna, powinny być zaplanowane
w taki sposób, żeby nie tylko granty zasilały badania. W Instytucie Maxa Plancka
w Niemczech jest finansowanie problemowe. Czyli jest to stały proces finansowania danej instytucji, żeby rozwiązać
konkretny problem. Granty mogą być
oczywiście wplecione w ten system, ale nie
mogą stanowić jego siły wiodącej.
Poważnie powinien się tym zająć Minister Nauki. Ostatnio, mamy konstytucję
uchwaloną dla nauki, ale nikt z nas nie

wie konkretnie na czym ona będzie polegała, ponieważ niedawno usłyszeliśmy, że
będzie wprowadzana latami. Jeżeli mamy
się przekonywać przez kilka lat, czy jest
ona kompatybilna to czeka nas długi
okres przystosowawczy.
A to jest niekorzystne…
…ponieważ istnieją instytucje oceniające, rzeczywiście należałoby się na tych
materiałach oprzeć i wprowadzić natychmiast modernizację programów naukowych, jeżeli nie udały się te badania czy
inne to należy podejmować politykę
naprawczą i to bardzo szybko.
Może doradzałbyś ministrom?
Żałuję, że te pojedyńcze spotkania
w gabinetach ministerialnych nie owocują
na dłuższą metę, bo oni powinni słuchać
tych ludzi, którzy rzeczywiście coś wiedzą
i coś opublikowali a nie posługiwać się własną intuicją.
Powinna powstać instytuacja na której czele stałby ktoś z rządu wspólnie
z naukowcem. Te dwie osoby musiałyby mieć do siebie zaufanie i zajmować się śledzeniem dokonań naukowych, sprawdzać gdzie są braki...
Myślę, że to jest odzwierdziedleniem
tego, co próbował zrobić marszałek senatu,
tylko, że on nie ma mocy egzekutywnej.
Więc gdzie złoty środek?
Może trzeba oderwać Ministerstwo
Nauki od wicepremia i stworzyć ministerstwo, które będzie się tylko tą nauką zajmowało. Jeżeli nauka jest siódma w rzędzie
w stosunku do wykonywania innych obowiązków gabinetu politycznego, to jest to
złe usytuowanie!
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Reminiscencje ze
światowego spotkania
agrarystów na Wydziale
Prawa UAM w Poznaniu
Z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. Romanem
Budzinowskim rozmawia Mariola Zdancewicz
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We wrześniu odbył się XV Światowy
Kongres Prawa Rolnego organizowany
przez Katedrę Prawa Rolnego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Polskie Stowarzyszenie Prawników
Agrarystów. Wzięło w nim udział ponad
130 uczestników – naukowców z całego
świata. Proszę o nim opowiedzieć.

i kierownikowi Katedry Prawa Rolnego.
Było to dla nas ogromne wyróżnienie, ale
jeszcze większe wyzwanie – finansowe,
wydawnicze, naukowe i organizacyjne –
przyjeżdzały bowiem osoby z różnych
kontynentów, i trzeba było ustalić opłaty
konferencyjne na odpowiednim poziomie
a część osób należało z nich zwolnić, bo
ich macierzyste uczelnie nie były w sta-

Dwa lata temu na kongresie Unione
Mondiale degli Agraristi Universitari
w Kostaryce zapadła decyzja o powierzeniu organizacji kolejnego bo już XV
Światowego Kongresu Prawa Rolengo
mojej osobie jako dziekanowi Wydziału
Prawa, przewodniczącemu Polskiego
Stowarzyszenia Prawników Agrarystów

nie opłacić tych kosztów. Staraliśmy się
pozyskać fundusze od sponsorów i to się
udało. Trzeba było też zapewnić miejsca
w hotelach, pomyśleć nie tylko o nauce
ale i rozrywce…
Jest taki zwyczaj, że na rozpoczęcie
uczestnicy otrzymują tak zwaną księgę
kongresową, tak było już na pierwszym

kongresie w Pizie w 1992 roku i my również
podjęliśmy takie działania. Do tego potrzebowaliśmy zrecenzowanych i skorygowanych językowo artykułów z całego świata...
Sytuacja była dość napięta bo czasu mieliśmy niewiele a pracy wręcz przeciwnie. Na
szczęście na kilka dni przed rozpoczęciem
udało się wydrukować tę całkiem potężną
książkę, zawierajcą niemalże siedemdziesiąt artykułów, dotyczących
współczesnych wyz wań
prawa rolnego.
Był Pan redaktorem całości opracowania…
Tak.
Czy
artykuły
wydane
w książce były spójne
z tymi przestawianymi
na kongresie?
Tytuł książki odpowiada
tematowi kongresu.
Co Pan przekazał w swoim
inaugurującym wydanie
artykule zatytułowanym
“Współczesne
wyzwania
prawa rolnego między globalizacją, regionalizacją
i lokalnością“
Ma on charakter uniwersalny i jest niezwykle aktualny,
odpowiadał też moim zainteresowniom badawczym
i potrzebom światowego
kongresu. Może więc stanowić przedmiot
dyskusji i służyć prowadzeniu badań prawnoporównawczych w poszczególnych państwach. Dziś sprostaniu wyzwaniom towarzyszą rozważania o przyszłości rolnictwa
unijnego oraz dyskusja o wspólnej polityce
rolnej po 2020 roku.

Z mojego punktu widzenia najważniejsza jest lokalność.
To prawda. Myślę, że we wszystkich
państwach europejskich zwraca się uwagę
na lokalne aspekty rozwoju, stąd w Unii
Europejskiej wsparcie obszarów wiejskich,
produktów rolnych tzw. wysokiej jakości,
sprzedaży bezpośredniej, agroturystyki itd.
Wracając do kongresu…
Wydarzenie niewątpliwie stało się
też sukcesem naukowym. Okazuje się, że
agraryści na całym świecie zajmują się
bardzo podobnymi problemami, jak na
przykład zapewnienie żywności na świecie. Ten temat zjednoczył zgromadzonych agrarystów.
Poruszono kwestię wpływu chemii
na rolnictwo?
To się wiąże bezpośrednio z bezpieczeństwem żywości i ochroną środowiska
w rolnictwie, ochroną klimatu.
Problem będzie się pogłębiał, dlatego
trzeba go rozwiązać w skali światowej. Tym
zajmuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska która opracowała dokument w ramach prowadzonej polityki zewnętrznej i wewnętrznej.
W ramach tej pierwszej realizowana jest
polityka rozwojowa służąca krajom rozwijającym się, mająca na celu między innymi
eliminowanie ubóstwa, wspieranie zrównoważonego rozwoju i działań w zakresie
ochrony środowiska i klimatu.Aby temu
sprostać UE musi utrzymać silny sektor
rolniczy i konkurencyjność związanego
z nim przemysłu przetwórczego, wesprzeć
dochody gospodarstw. Wciąż aktualne
i dalekie od rozwiązania jest zagadnienie
prawnej regulacji tzw. dostępu do ziemi.
Pojawia się też pytanie o przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności…Przykłady
wskazujące na niedoskonałości stosowanych instrumentów w tym prawnych
można by mnożyć.
Wydaje mi się, że ze względu na różnorodność uczestników konferencji
trudno porównywać rolnictwo europejskie z na przykład kubańskim. Udało się
wyciągnąć jakieś wnioski?
Polityka rolna w tych państwach jest
bardzo zróżnicowana. To inne modele rolnictwa, już nie mówiąc o rolnictwie australijskim czy argentyńskim. Wyzwanie jest
jedno dla wszystkich: jak wyżywić świat
w 2050 roku, skoro liczba ludności za nieco
ponad trzydzieści lat wzrośnie, jak się szacuje do ponad dziewięciu miliardów…
Jakie były cele tego wydarzenia?
Różne. Naukowe, to współczesne
wyzwania dla prawa rolnego, zmiany klimatu, ochrona zasobów żywnościowych,
zatruwanie powietrza etc... Kolejne to
integracja środowiska prawników agrarystów, również światowego. Chodzi o to,

żeby Światowa Organizacja Prawników Agrarystów
współpracowała z Euro-

pejskim Komitetem Prawa Rolnego i tu mieliśmy
tego początki. To
zdarzyło się właśnie tutaj pierwszy raz.
Organizacja
w Polsce służyła
również promocji polskiej nauki,
kultury oraz osiągnięć kulinarnych.
To ostatnie cieszyło się wielkim
powodzeniem!(
śmiech) Zorganizowaliśmy też
wycieczkę po
Poznaniu i do Rogalina. Podsumowując
konferencję przytoczę słowa włoskiej piosenki: „czuję tęsknotę za czasem minionym”.
Wydarzenie stało się również okazją
do pokazania dorobku agrarystów z różnych stron świata. Mnie bardzo ucieszyła
opinia profesora Angela Martineza Guterrieza z Hiszpanii, który podsumowaując
wystąpienia Polaków stwierdził, że zajmujemy się wieloaspektowymi problemami
nauki prawa rolnego, a nasze zainteresowania wychodzą poza prawo krajowe…
Nic dodać… otrzymaliśmy wiele gratulacji
i komplementów między innymi od osób,
które przewodniczyły obradom.
Proszę się tym pochwalić …
Chętnie, prezydent Europejskiego
Komitetu Prawa Rolnego, Anglik Geoff

Whittaker powiedział, że…trudno wyobrazić sobie lepszą organizację... Profesor
Lucas Abbreu Barroso z Brazyli zauważył
podczas kolacji, że dzięki naszemu kongresowi i pobycie w Poznaniu poczuł się
jak członek wielkiej światowej rodziny
agrarystów
Kongres dedykowaliśmy profesorowi
Alfredowi Massardowi, który był wieloletnim prezydentem tej światowej organizacji, a w jego trakcie odbyła się uroczystość
uhonorowania profesora Aleksandra Lichorowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego za
wkład w rozwój polskiej nauki prawa rolnego. Materiały z Kongresu znajdują się na
stronie: XV Światowy Kongres Prawa Rolnego (zakładka: Galeria).
fot. Michał Kaleta
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ARTES
LIBREALES
na UAM
Profesor Rafał Witkowski prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału
Historycznego UAM przedstawia nowy model kształcenia*
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humanistycznych i ścisłych) funkcjonowała oczywiście musielibyśmy nadawać tytuł
Czym są sztuki wyzwolone?
“licencjata sztuk wyzwolonych”. Natomiast
RW. Studia z dziedziny artes liberales przez całe wieki....
myśląc o tym, jak dziś funkcjonuje świat
czyli sztuk wyzwolonych od początku ist- Od późnego antyku do dzisiaj...
...im bliżej współczesności, tym bardziej nie wiem, czy takie cofnięcie się byłoby do
nienia były związane z nauczaniem uniwersyteckim. To, co teraz chcemy wprowadzić termin artes liberales był ograniczany do przyjęcia. Rozwój nauki jest ogromny i nie
na UAM, to nic nowego, a raczej powrót do różnych dziedzin humanistyki, a nauki ści- sposób tego nie zauważyć.
Chcecie Państwo dohumanizować
słe coraz bardziej rugowały te połączenia.
nieco zapomnianej tradycji.
W XIX w organizacja uniwersytetów
W modelu, jaki jest dziś realizowany wszystkie kierunki?
Nie, nie. Gdybyśmy chcieli, to moglizmieniła się na tyle, że wydział, który zaj- na Uniwersytecie we Fryburgu, nawiązano
mowałyby się nauczaniem sztuk wyzwo- do tej późnoantycznej i wczesnośrednio- byśmy zobligować studentów chemii,
lonych, został zepchnięty na margines. wiecznej wizji. Oni używają sformułowa- fizyki, matematyki czy informatyki do
odbycia minimum piętnastu wykładów
Na kontynencie europejskim tradycje te nia “Liberal Arts and Sciences”.
w największym stopniu zachowali na swoW programie, który jest możliwy do z tych, oferowanych przez wydziały humaich uczelniach Holendrzy. Artes liberales przyjęcia w Polsce, proponujemy pewien nistyczne. Takie pomysły już były. Moglibyśmy to także zrobić w przekładzie nacisk na ogólne przyciwnym kierunku, wpisując
gotowanie studenta, a dopiero
w program obowiązkowy dla
później, po zdobyciu podstawoGramatyka mówi; dialektyka naucza prawdy;
humanistów zajęcia z chemii,
wej wiedzy humanistycznej bądź
ścisłej, na specjalizację. Zatem Ci, retoryka wyraża; muzyka śpiewa, arytmetyka oblicza, czy matematyki.
Chcemy zaproponować od
którzy studiują sztuki wyzwolone
geometria waży, astronomia wielbi gwiazdy.
początku inny sposób myślenajpierw skupiają się na szerokiej
nia, patrzenia na naukę i na
perspektywie, a dopiero potem
studia jako na coś, co głębiej
na konkretnej dziedzinie. Dzięki
temu zyskujemy nowe spojrzenie na to, zakres podstawowych zajęć dla wszyst- nawiązuje do szeroko rozumianej średniokim – czym jest człowiek, kultura, jak roz- kich, które dotyczą kwestii ogólnych, tego, wiecznej tradycji europejskiej. Nauczawijała się cywilizacja europejska. Jeśli ktoś czym jest cywilizacja, nauka. To obowiąz- nie, które daje możliwość odpowiedzi
od początku studiuje tylko np. chemię bio- kowe przedmioty na pierwszym roku stu- na pytanie: czym-kim jest człowiek rozorganiczną jego postrzeganie świata może diów, które wprowadzają do różnych gałęzi patrywany w sferze materii i ducha? Od
być zawężone, to samo dotyczy studiów wiedzy. Następnym stopniem kształcenia początku chcemy tworzyć zajęcia, możliwe
jest lista przedmiotów o wyższym stopniu do udźwignięcia dla osób, które są humahumanistycznych.
Zamierzamy skorzystać z wiedzy oraz zaawansowania oraz wybieranie przed- nistami, ale posiadają konkretną wiedzę
doświadczenia tych, którzy próbują przy- miotów specjalizacji z oferty dydaktycznej o biologii i fizyce. Nie jest intencją naszą,
wrócić spojrzenie na nieco inne funkcjo- z różnych dyscyplin. W obecnym systemie żeby kształcić geniuszy, którzy będą są
nowanie uniwersytetu. Mamy przyjaciół, prawnym w Europie, żeby nadać konkretny w stanie tworzyć poezję grecką, i jednoczektórzy prowadzą zajęcia z Liberal Arts and tytuł magistra, musimy się wyspecjalizo- śnie rozpisywać równania matematyczne
Sciences w Warszawie, na niemieckich wać albo w kierunku humanistycznym czy procesy chemiczne.
i holenderskich uczelniach, chcemy te pro- albo ścisłym. Nasi wykładowcy najczęściej Czy nie prościej byłoby przy wszystkich
gramy dostosować do naszych warunków. przygotowują specjalne, znacznie szerzej kierunkach poza utworzeniem nauk
Ma to zaprocentować nowym modelem nakreślone zajęcia, tak, by dotykały też tej humanistycznych, obowiązkowo dołokształcenia. Nie mamy w planach zastąpie- drugiej sfery. Ponieważ możemy nadawać żyć na przykład etykę? Kiedyś chyba
nia istniejących już struktur, tylko chcemy stopnie naukowe w obrębie jednej dyscy- tak było..., generalna wiedza o filozostworzyć nową ścieżkę, możliwość dla pliny wiodącej, będziemy musieli ją wska- fii moralności towarzyszyła wszysttych, którzy mają inne potrzeby, nie tylko zać, choć optymalnie studenci powinni kim przedmiotom.
Gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób,
strice zawodowe, ale również intelektualne mieć wybór, czy chcą tytuł licencjusza,
i duchowe. Ten model byłby tylko uzupeł- a później magistra, w sferze nauk humani- to wychodzilibyśmy z takiego założenia, że
wiemy lepiej, co jest dobre dla studentów
nieniem oferty dydaktycznego naszego stycznych, czy ścisłych.
fizyki czy chemii, i mówimy im, jak mają
uniwersytetu. W tradycji sztuk wyzwolo- To trochę sztuczny podział?
Owszem, trochę ... Gdybyśmy byli kon- zmieniać swoje programy studiów, żeby
nych retoryka i gramatyka zawsze były
łączone z matematyką czy astronomią, sekwentni i wrócili do poziomu funkcjono- były lepsze.
a wizja łączenia tych dwóch sfer (nauk wania uniwersytetu w wiekach średnich, to Nie tyle zmieniać, co uzupełniać...

Proszę zwrócić uwagę, że dziś
nic nie stoi na przeszkodzie aby student, który studiuje chemię czy fizykę,
a interesuje się prawem lub filozofią,
uzupełniał swoją wiedzę… Na uniwersytecie warszawskim działa specjalna jednostka, która łączy tych, którzy nauczają w ramach artes liberales.
Tam współpracują ludzie z wydziałów
humanistycznych i ścisłych, którzy nie
traktują tego programu jako zagrożenia dla konkretnych nauk, tylko
podzielają wizję szerszego spojrzenia
na nauczanie.
Możemy coś takiego inicjować
i koordynować. Realizacja nie jest jednak taka prosta, gdyż musimy znaleźć
się w ramach prawa naznaczonego
przez nową ustawę. Musimy także znaleźć chętnych do współpracy z różnych
wydziałach UAM.
W doświadczeniach holenderskich
lub niemieckich uniwersytetów ciekawe jest to, że jednostki uniwersyteckie
prowadzące studia Liberal Arts and Sciences są w znacznie większym stopniu międzynarodowe, niż inne wydziały. Językiem
nauczania na uniwersytecie we Fryburgu
jest język angielski, ponieważ 25 % studentów to obcokrajowcy.
W Polsce przygotowanie licealistów do
studiowania na zagranicznych uczelniach
lub w języku angielskim generalnie jest
niewystarczające, a stosowanie w dydaktyce języka obcego, który jest medium
komunikacyjnym, od razu otwiera jednostki uniwersyteckie na współpracę międzynarodową. Za kilka miesięcy w Korei
Południowej odbędzie się światowa konferencja szkół w których jest nauczany
program Liberal Arts and Sciences. Dominować będą oczywiście uczelnie angielskie i amerykańskie, ponieważ tam najszerzej przetrwała tradycji sztuk wyzwolonych,
ale też dlatego, że ich językiem naukowej
komunikacji jest angielski.
Zależy nam bardzo na tym projekcie,
poświęciliśmy wiele czasu, aby zdobyć
doświadczenie i wiedzę. Tak naprawdę nie
wprowadzamy rewolucji kopernikańskiej,
chociaż to może tak wyglądać w świecie,
który zapomniał o idei nauczania w duchu
Liberal Arts and Sciences.
… i o ogólnie pojętym humanizmie….
Problem daleko posuniętej specjalizacji różnych dziedzin nauki może być
pokazany przez odwołania do przykładów,
które każdy wykładowca akademicki zna
z własnego doświadczniea. Możemy to
zobaczyć, kiedy myślimy o relacjach między człowiekiem a zwierzęciem, człowiekiem na przyrodą. Weterynarz skupi się
na badaniu procesów chemicznych, które
zachodzą w organizmie chorego zwierzęcia, dla etyka istotne będą kwestie relacji człowieka z (cierpiącym?) zwierzęciem.
Co stoi na przeszkodzie, żeby w wykładzie

dotyczącym ludzi i zwierząt poruszyć oba
te aspekty ?
Na czym będzie polegał projekt ?
Program będzie się składał z trzech
części. Chcemy, żeby był podobny do tych,
jakie istnieją w federacji uniwersytetów
działających w ramach EUCOR. Tam studia
na poziomie licencjackim trwają trzy albo
cztery lata. Najprawdopodobniej wybierzemy trzy lata.
Na pierwszym roku studiów będą
zajęcia podstawowe: terminy, zagadnienia (core). Druga część to zajęcia specjalizacyjne w ramach zajęć humanistycznych oraz związanych z naukami ścisłymi
(major). Trzecim elementem programu
będą zajęcia, które każdy będzie mógł
wybrać z puli przedmiotów oferowanych
przez nas (electives). To umożliwi studentom rozwijanie swoich zainteresowań.
Dzięki temu, że programy oferowane
przez nadreńskie uniwersytety (EUCOR)
oraz UAM będą podobne, łatwiejsze
będą wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus.
Macie Państwo jakieś rozeznanie rynku,
w jakim sektorze studenci będą pracować?
Powiem Pani co robią studenci naszego
wydziału: jeden jest szefem przewozów
poczty wielkopolskiej, jeden burmistrzem,
są też tacy, którzy pracują w bankach.
No i mamy premiera, który jest po historii.
Mieliśmy dwóch premierów i jednego prezydenta, którzy skończyli studia
historyczne… Nie myślmy w taki sposób,
że jeśli ktoś kończy historię, to może być
tylko historykiem, bo życie pokazuje, że tak
się nie dzieje. Jeśli ktoś ma przygotowanie,
które pozwala mu funkcjonować we współczesnym świecie i sensownie zabierać głos
przy stole w różnych sferach, a do tego
ma osobowość, to znajdzie pracę. Oczywiście chętnie bym wrócił do tego pytania za

dziesięć lat, kiedy będziemy już znali losy
naszych pierwszych absolwentów, wtedy
też stwierdzimy, co trzeba zmodyfikować.
W naszym programie myślimy nie o konkretnej niszy na rynku pracy, a o takim
przygotowaniu studentów, żeby oni
mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy
w tych dziedzinach, które nie wymagają
certyfikowanego przygotowania.
Będzie można przyjść na Państwa
zajęcia jako wolny słuchacz?
O tym na razie nie myślimy. Jeśli
chodzi o zajęcia, na które może uczęszczać szersze grono słuchaczy, to oferuje
je Uniwersytet Otwarty, który z sukcesem rozwija swoją ofertę dydaktyczną
dla wszystkich.
Wiem, że jest wiele osób, które by
chciały wrócić do źródeł… Przyjęło się,
że jeśli ktoś jest wykształcony, to jest
niewierzący, okazuje się, że jest wręcz
odwrotnie. Nie mówiąc o Albercie
Einsteinie, Leszku Kołakowskim czy
innych wielkich filozofach i fizykach…
Jeśli ktoś specjalizuje się w konkretnej dziedzinie nauk ścisłych, jak na przykład Einstein, to na pierwszy rzut oka nie
jest humanistą. Natomiast przygotowanie Einsteina do wypowiadania się o kwestiach dotyczących roli człowieka w społeczeństwie było oparte o solidne podstawy:
etyczne, filozoficzne, polityczne, kulturowe.
Zabierając głos w kwestii bomby atomowej,
potrafił mówić nie tylko o zagadnieniach
fizyki, ale również o jej przemożnym i wieloaspektowym wpływie na dzieje ludzkości. To może dosyć górnolotny przykład, ale
o tyle dobry, że pokazuje, jak splatały się
nauki ścisłe i humanistyczne w życiu tego
wybitnego człowieka.
spisała Mariola Zdancewicz
* Termin sztuki wyzwolone pochodzi od
Marcjanusa Kapeli który w V wieku stworzył
dzieło „O zaślubinach Merkurego i Filologii”
(De nuptiis Philologiae et Mercurii, w którym
zawarł wszystkie wykładane w szkole nauki
(składało się z siedmiu ksiąg) i nazwał je siedmioma sztukami wyzwolonymi. Celem księgi
było odwzorowanie świata w nauce. Kasjador w VI wieku w dziele O rzeczach boskich
i ludzkich dostosował podręcznik Kapelli na
użytek kształcenia chrześcijańskiego.
Sztuki wyzwolone – siedem dyscyplin wiedzy, które były podstawą wykształcenia w okresie późnej starożytności
i średniowiecza.
Sztuki wyzwolone dzielono na dwie
grupy: trivium i quadrivium.
• Trivium – gramatyka, dialektyka,
retoryka
• Quadrivium – muzyka, arytmetyka, geometria, astronomia
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To genialny Albert Einstein w 1917 roku wskazał, że pobudzanie najmniejszych cząsteczek
materii do emisji światła nie jest wykluczone. Ale dopiero w 1954 roku Charles Townes, James
Gordon i Herbert Zeiger odkryli, jak uaktywnić cząsteczki, by emitowały mikrofale, oraz stworzyli maser, który dawał możliwość sterowania ich wiązką. Przełom nastąpił sześć lat później,
gdy Theodore Maiman zbudował pierwsze urządzenie laserowe, które emitowało światło,
a nie mikrofale; ośrodkiem czynnym był pręt z rubinu umieszczony w lampie błyskowej.
Dziś lasery mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym w medycynie estetycznej.

Facet
ponadczasowy

Podsłuchany dialog egzystencjalnokosmetologiczny czyli… mężczyzna pod
okiem kosmetologa estetycznego
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Obiecał mi Pan dzisiaj
laser – od dekoltu po
szyję.
Dobra. Już robimy.
Laser CO2 to sprawdzona metoda na blizny potrądzikowe, ale też redukuje rozstępy skóry dojrzałej. Często stosowany
po oparzeniach słonecznych i przy zwiotczeniu skóry, ale ma bardzo silne działanie,
więc nie wszystkie pacjentki go wytrzymują. Użyjemy żelu znieczulającego.
Miałam nadzieję, że Pan to rozłoży na
parę spotkań.
Czasem wystarcza jedno, ale nie
zawsze. Zależy, czemu ma służyć.
Niekiedy trzeba zmniejszać siłę
impulsu, gdy pacjentka nie wytrzymuje
lub nie ma takiej potrzeby…
A ten pan, co wychodził, jaki zabieg
wykonywał dzisiaj u Pana?
Tajemnica kosmetologa. Ale coś
podobnego do Pani zabiegu.
Myślałam, że może mężczyźni mają
inne potrzeby.
Nie zawsze… Dobrze, jeszcze trochę…
Oooch!!
Właściwie to, w jakim celu mężczyźni
przychodzą do Pana?
Podobnie jak kobiety, też chcą dobrze
wyglądać, być inaczej skorygowanymi.
Facet zawsze musi wyglądać męsko. Tak
jak u kobiety nie może być za dużo cech
męskich, tak u mężczyzny nie może być za
dużo cech żeńskich.
Mężczyźni też mają czasami kłopot
z oceną swojego wizerunku. Na przykład
problem utraty włosów – który wynika
z uwarunkowań genetycznych – ma dla

niektórych ogromne znaczenie, jeśli cho- w gabinecie medycyny estetycznej uwadzi o atrakcyjność, a właściwie o przy- żano za niemęskie. Dziś takie, a nie inne,
stojność – to odpowiedniejsze słowo. Dla wychowanie, presja społeczna, moda lankobiety ilość włosów u mężczyzny w zasa- sowana w mediach zmieniła ich nastadzie nie ma znaczenia, czyli kobiety – ina- wienie. Można nawet uznać, że zaczęli
czej niż mężczyźni – nie postrzegają płci przesadnie o siebie dbać. I mimo że nie
przeciwnej przez ilość włosów. U kobiet, są przeciwni wizytom w moim gabinejest to związane z jej zdrowiem i ze zdolno- cie, często wolą zachować je w tajemnicy.
ściami prokreacyjnymi. Mężczyzna, który Najczęściej do kosmetologa zgłaszają się
nie ma włosów albo ma ich niewiele, nie młodzi mężczyźni – do 30 roku życia, bo
jest mniej pełnowartościowy...
są pewni, że atrakcyjny wygląd pomoże im
A może nawet bardziej, bo podobno łysi w życiu zawodowym i osobistym, albo ci
są bardziej seksi…
po 45 roku życia, bo nie chcą być panami
Moim zdaniem tu pojawia się pro- w wieku średnim i zabiegają o to, aby
blem estetyki. Mężczyzna, patrząc w lustro, ukryć swoje lata przez poprawę wyglądu.
zaczyna spoglądać na siebie jak na kobietę Często ich problemem są też, podobnie
i niedobór czy brak włosów zaczyna mu jak u kobiet, postępujące zmarszczki czy
przeszkadzać. Często wyolbrzymia ten obwisła skóra. Podobno, jak przeczytaproblem.
łem jakiś czas temu, 30% pacjentów klinik
I Pan coś na to może poradzić?
chirurgii plastycznej stanowią mężczyźni.
Można stosować leki ewentualnie zde- Coraz więcej z nich nie jest zadowolonych
cydować się na przeszczep włosów, ale tu ze swojego wyglądu, staje się on dla nich
bardziej daje o sobie znać problem natury równie ważny jak inne sfery życia.
psychicznej. Mężczyźni, podobnie jak
Taaak… i to by było tyle na dzisiaj.
kobiety, również w wielu rzeczach zaczy- Teraz umówimy się za niecały miesiąc.
nają przesadzać. Powinniśmy być świa- Świetnie, tylko muszę od Pana dostać
domi skutków, które wynikają z upływu kartkę. U Pana są tak zablokowane terczasu. Kobieta 50-letnia nie będzie wyglą- miny...
dała na 20 lat, bo to bzdura. Natomiast
Bez kartki się nie da.
wiele kobiet ma poważny problem z zaakO! Proszę.
ceptowaniem pewnych defektów, które … a dłonie troszeczkę?
muszą dać o sobie znać wraz z wiekiem.
Następnym razem.
Czas. Wszystko z powodu czasu, który Dobrze.
upływa. Czy takie zabiegi, jakie wykonujemy dzisiaj, mężczyźni wytrzymują?
KONIEC ODSŁONY CZWARTEJ
Tak. Ten fajny zabieg nie daje przespisała Viola Ordon
rwy w życiorysie, napina trochę skórę
i potem jest ok. Dawniej wizyty mężczyzn

Piotr i Jakub Curie uznawani są za ojców ultradźwięków, ponieważ to oni pod
koniec XIX wieku odkryli działanie piezoelektryczne. Badaniem oddziaływania na żywe
organizmy fal mechanicznych,
o częstotliwości tak dużej, że
nie są słyszalne dla ucha ludzkiego, zajął się w 1927 roku
Paul Langevin. Natomiast
w roku 1938 Pohlmann zastosował je do leczenia rwy kulszowej. Za przełomowy uznać
należy rok 1952, w którym
ultradźwięki zaczęto wykorzystywać w lecznictwie i w technice. Wówczas powstały
pierwsze diagnostyczne urządzenia ultrasonograficzne.
I pomyśleć, że to zatonięcie ponoć niezniszczalnego
Titanica dało w 1912 roku
impuls do podjęcia takich
badań.
Doktor Sebastian Kuczyński wykłada w Wyższej Szkole
Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu oraz jest kierownikiem Pracowni Kosmetologii Praktycznej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Działalność
rozpoczął w 2002 roku. Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii lekarskiej.
Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej mieści się przy ulicy
Umultowskiej 43 w Poznaniu.
Zapisy na zabiegi:
tel: 600 263 705
fot.: Nensuria, Solominphoto, Rawpixel.com, Pressfoto - Freepik.com
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O najnowszych
badaniach i corocznej
Nocy Naukowców
Z prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału
Biologii UAM prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz oraz z dr hab. Robertem
Nawrotem z Zakładu Wirusologii Molekularnej rozmawia Merkuriusz
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Dzięki współpracy Wydziału Biologii UAM oraz Uniwersytetu
Medycznego udało się odkryć
niezwykłe właściwości glistnika
jaskółcze ziele, które mogą zrewolucjonizować walkę z rakiem
szyjki macicy. Proszę o tym opowiedzieć.
Robert Nawrot: Tematem glistnika jaskółcze ziele zajmuję się od
czasu mojego doktoratu, czyli już
12 lat, dzięki inspiracji mojej promotor i kierownik zakładu, prof. dr hab.
Annie Goździckiej-Józefiak. Badania
nadal trwają. Zainteresowaliśmy się
glistnikiem dlatego, że sok mleczny,
który wypływa po przełamaniu
rośliny likwiduje brodawki i kurzajki.
Czy to jest to samo ziele, które
wyrywam w moim ogrodzie, rzadziej używam.. i chyba nic nie
udało mi się zlikwidować dzięki
niemu..?(śmiech)
To zależy też od dawki i predyspozycji układu immunologicznego,
u wielu osób to działa...ważny jest
też okres zbioru rośliny, najlepszy
jest ten wiosenny, majowy. Wtedy
ilość aktywnych składników w soku
mlecznym jest największa. Okazuje
się, że roślina wytwarza te substancje do swojej obrony a ludzie przy
okazji wykorzystują jej właściwości dla siebie. Badamy dokładnie
mechanizm przeciwwirusowy, żeby
zrozumieć na czym on polega. Znamy kluczowe elementy działania soku glistnika –
to połączenie dużych cząsteczek z małymi,
a białka prawdopodobnie są nośnikami
związków niskocząsteczkowych i pomagają w ich wnikaniu do komórki, dzięki

czemu zapobiegają namnażaniu
wirusa, który wywołuje kurzajki.
Razem te właściwości działają również potencjalnie przeciwnowotworowo. Wirus HPV, który odpowiada
za powstawanie kurzajek na skórze
należy do grupy, w której jest ponad
dwieście typów. Są one podzielone
na wirusy niskiego ryzyka, średniego oraz wirusy o wysokim potencjale onkogennym, wywołujące raka
szyjki macicy u kobiet, takie jak HPV
16 i HPV 18. Zainteresował nas fakt,
że być może uda się wykorzystać te
właściwości i stworzyć jakieś panaceum. Rak szyjki macicy jest bardzo
złośliwym i częstym nowotworem.
Ważne jest więc szybkie wykrycie
zmian cytologicznych. We wczesnym
stadium można wszystko zatrzymać.
Jednak jeżeli przez dwa, trzy lata
kobieta w przedziale od dwudziestu do trzydziestu lat nie wykryła
tych zmian, to w ciągu kilku do kilkunastu lat może się u niej rozwinąć nowotwór.
Początkowych zmian nie jest
trudno wykryć, ale jeżeli ktoś lekceważy badania lekarskie, to może
nie wiedzieć, że w jego ciele zachodzą zmiany nowotworowe. W tym
momencie nasze badania mogą
pomóc je zatrzymać.
Kiedyś szybko wycinano macice,
...tym bardziej to co Pan bada jest
niezwykle cenne.
Prowadzimy badania również w kierunku endometriozy i poszukujemy środki,
które mogłyby pomóc zatrzymać rozwój
tej choroby. We współpracy z dr. Alicją
Warowicką i dr hab. Marią Wołuń-Cholewą

przeprowadziliśmy wstępne badania na
szczurach, które muszę przyznać, że są
dosyć obiecujące...
Na czym polega współpraca z Uniwersytetem Medycznym?
U nich właśnie prowadzimy badania
i testy na szczurach.
Testowaliśmy różne frakcje soku tej
rośliny i sprawdzałem ich skład. To nadal
trwa... mam doktoranta, który bada te
aktywności na liniach komórkowych. Mając
frakcje białek i związków niskocząsteczkowych, możemy sprawdzić jak komórki
zareagują na działanie naszych związków. Generalnie chodzi o to czy umierają
i w jaki sposób....
Czy już wiadomo kiedy badania te
zostaną zakończone?
Myślę, że potrzebujemy jeszcze około
dziesięciu lat.
Taka perspektywa daje nadzieję, że
znajdzie się antidotum.
Pod warunkiem dofinansowania
badań. Teraz mamy pewien przestój, ale
staramy się o granty w Narodowym Centrum Nauki.
Czy przeciwdziałanie rakowi szyjki
macicy za pomocą tej rośliny to
jedyne działanie o jakim wiemy i tylko
w Panu nadzieja?
Wszelkie inne metody leczenia są inwazyjne i zależą od stopnia zaawansowania
choroby. Jeśli są to wczesne zmiany, lekarze stosują techniki wymrażania, czy wycięcia chirurgicznego.
Stosuje się też wszystkie tradycyjne
metody, czyli chemio i radioterapię. Jeśli
chodzi o inne działania to nie słyszałem
o takich.
Czyli w Panu nadzieja.

Zmieniamy temat….
W tym roku wproPanią Profesor poproszę o opowiedze- wadziliśmy nowość –
nie o Nocy Naukowców 2018. Co się wycieczkę po wydziale.
działo w tym roku. Jakie atrakcje, eks- Chcieliśmy zaangażoponaty czekały na studentów? Zawsze wać osoby, które są co
jest to wielkie show.
roku i widziały już praBeata Messyasz: Jak co roku w całej wie wszystko. Mamy
Europie, 28 września, w piątek odbyła cztery instytuty, więc
się Noc Naukowców. Zaczęliśmy o godzi- z każdego była wydenie 16 skończyliśmy po 22. Atrakcji było legowana jedna oprotak dużo, że mimo iż przyszło dziewięć w a d z a j ą c a o s o b a
tysięcy osób, czyli o tysiąc pięćset więcej pełniąca rolę przewodniż rok temu, wszyscy byli zajęci. To świad- nika. Wybraliśmy najczy o tym, że wydarzenia, które zapropo- ciekawsze miejsca do
nowaliśmy cieszyły się dużym zaintere- pok azania. Chcielisowaniem. Wśród odwiedzających były śmy zaprezentować jak
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby star- funkcjonuje dany instysze. Zawdzięczamy to sprawnej organizacji tut, jak pracują laboratotakiego przedsięwzięcia koordynatorowi ria ale również pokazać
Nocy Naukowców na wydziale Biologii nasze zbiory, typu: najpani dr Aleksandrze Pełechatej.
mniejszą kość człowieka.
Są atrakcje, które cieszą się niesłab- Taka wycieczka była
nącą popularnością. Jedną z nich jest CSI komplementarna z tym,
– kryminalne zagadki, w których uczestnik co było prezentowane
dowiaduje się jak za pomocą odcisków pal- na warsztatach. Niektóre
ców czy zgubionego włosa znaleźć prze- osoby po takim zwiastępcę. Uczy się jak za pomocą samego dzaniu jeszcze raz ustaDNA, precyzyjnie określić sprawcę. To wiały się w kolejkach,
wydarzenie, które zawsze jest w programie żeby pogłębić swoją
Nocy Naukowców. Wiedząc że nasz wydział wiedzę już na określocieszy się dużym zainteresowaniem starali- nych warsztatach.
śmy się rozładować tłum uczestników i zor- Podobno tłum okupował też warszganizowaliśmy wystawy i wykłady dla osób tat zatytułowany „Jak się uczyć, by się
czekających w holu. Pokazaliśmy również nauczyć?”.
różnorodność praktycznego zastosowania
Tłumaczyliśmy w nim jaką przyjąć
glonów jako naturalnego źródła młodości, strategię efektywnej nauki, jak opanować
rozpoczynając od wyjściowego substratu, metodę koncentracji i szybkiego czytania,
a na produkcie kosmetycznym i spożyw- w jakich sytuacjach najlepiej się uczyć.
czym kończąc. W tym zakresie współpraByło również wydarzenie, w którym
cowaliśmy z grupą z Wydziału Chemii, pro- poruszyliśmy tematykę życia zwierząt
wadziliśmy interdyscyplinarne warsztaty, społecznych, takich jak pszczoły. Opowiaprezentowaliśmy gotowe produkty z glo- daliśmy o funkcjonowaniu całego systemu
nów: kremy, toniki, peelingi...
w ulu, procesie w którym pszczoła zostaje
Można było testować?
robotnicą lub królową, w jaki sposób
Oczywiście, jak najbardziej. Oprócz organizuje się cała pszczela społeczność.
tego mieliśmy również atrakcję dla dzieci Na koniec uczestnicy próbowali różnych
– „Drugie życie plastiku” – podczas której rodzajów miodu.
najmłodsi uczyli się co ciekawego można
W tym roku zwróciliśmy również
zrobić z plastiku, żeby go nie wyrzucać. uwagę na naszych milusińskich: na koty,
Były wystawy na których prezentowaliśmy psy, odnieśliśmy się również do szczurów
zwierzęta: tropikalne, egzotyczne. W tym i myszy, które coraz częściej występują
roku po raz pierwszych zorganizowaliśmy w charakterze pupili, bliskich człowiekowi.
wystawę dotyczącą hodowli zwierząt egzoPonieważ na wydział wprowadziliśmy
tycznych. To wystawa na której prezento- nowy kierunek studiów licencjackich –
waliśmy na przykład egzotyczne pająki, „Biologia i zdrowie człowieka” położyliśmy
owady, płazy oraz gady. Poza uczestnikami, w tym roku większy nacisk na taką temasami biolodzy przyszli obejrzeć tę ekspozy- tykę warsztatów. Mieliśmy kącik histopację, dla nas samych jako pracowników było tologa, w którym młodzież mogła dokoto bardzo ciekawe.
nywać np. biopsji gruboigłowej i określać
Jak zawsze dużą popularnością cieszyły w przypadku wątroby czy komórki są
się warsztaty z mikroskopami, gdzie mło- zdrowe czy idą w kierunku zmian chorodzież mogła zobaczyć rzeczy, które są nie- bowych np. marskości. Były też warsztaty
widoczne gołym okiem, np. procesy fizjo- o budowie i funkcjonowaniu układu oddelogiczne w żywych komórkach, wodny chowego, na którym można było sprawdzić
mikroświat
jak działa układ oddechowy człowieka.

Prowadziliśmy także zajęcia podczas
których zastanawialiśmy się co rośliny
robią w nocy, czy one również zasypiają.
Czy noc jest potzrebna roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju? … oczywiście też oddychają na co często nie zwracamy uwagi...
Robert Nawrot: ...i zmieniają swoje
położenie, nam się wydaje, że rośliny są
statyczne a to wcale nie jest prawdą.
Beata Messyasz: Był również wykład
odnośnie fok vs człowiek, w tym roku
wiele z nich wypuszczonych do Bałtyku
zginęło w sieciach rybackich. Słuchacze
mieli okazję poznać historię fokarium na
Helu oraz założenia form ochrony i projektu restytucji.
Noc Naukowców już minęła, ale
wydział przygotowuje się intensywnie
do VIII edycji Nocy Biologów, która odbędzie się 18 stycznia 2019r. i również będzie
trwała od godziny 16 do 22. Równocześnie
ruszamy we wszystkich dużych miastach
w Polsce. W tym roku z okazji 100 lecia
działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyjęliśmy tytuł „Biologia dla
zdrowia” w kontekście nie tylko zdrowia
człowieka, ale także roślin i zwierząt. W każdej dziedzinie można przecież wykorzystać
wkład i badania biologów.
Bez biologów nie ma życia!
fot. Magdalena Winkiel
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Z profesor Violettą Patroniak i członkami jej grupy
badawczej z Zakładu Chemii Bionieorganicznej
Wydziału Chemii UAM rozmawia Merkuriusz

rodzinie ...stawiam
na zdolną młodzież!

Jak w wielopokoleniowej

Proszę się przedstawić. Co Państwo robicie?
Violetta Patroniak: Zajmujemy się
syntezą kompleksów jonów metali z zasadami Schiffa i oligopirydynami, czyli ligandami organicznymi zawierającymi donorowe atomy azotu. Naszym celem jest ich
pełna charakterystyka a aspekt nowości otrzymanych układów i pierwiastek
nowatorstwa naszych badań przejawia
się w badaniu ich właściwości takich jak
magnetyczne, biologiczne, (foto – i elektro-)katalityczne oraz luminescencyjne.
Wszytko to opiera się na współpracy
z wysokiej klasy specjalistami z naszego
wydziału, innych uczelni krajowych i zagranicznych. Od kilkunastu lat nasze kryształy
rozwiązuje i przekazuje nam w formie niezwykle efektownych kratek, helis i pierścieni prof. Maciej Kubicki, do „świecenia“
zmusza nasze cząsteczki prof. Zbigniew
Hnatejko wydobywając ich ciekawe właściwości luminescencyjne.
Wszystkie nasze eksperymenty prowadzimy w ramach realizowanych przez
nas grantów, obecnie jesteśmy w trakcie
realizacji czterech z Narodowego Centrum Nauki oraz dwóch projektów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
DIAMENTOWEGO GRANTU (7 listopada
br. Dawid Marcinkowski odebrał z rąk
Wicepremiera Jarosława Gowina ten prestiżowy diament, jako jeden spośród
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80 studentów z całej Polski) oraz NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH 3.0 (grant konkursowy dla
studentów, którego jestem kierownikiem,
ale realizować go będą: Daria Brykczyńska, Adrianna Kurkiewicz i Dawid Marcinkowski). Jak łatwo zauważyć każdy z moich
współpracowników ma swoje poletko
nauki do zagospodarowania i każdy z nich
ponosi za nie odpowiedzialność. Uczy ich
to kierowania i szybkiej samodzielności
naukowej. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy już dziewięć innych projektów,
które rozliczyliśmy pozytywnie. Ostatnio
naszą największą dumą i radością była
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę
doktorską Adama Gorczyńskiego. Adam
to nasz geniusz, zatem nagroda ta jest
potwierdzeniem, że nie tylko my doceniamy jego wiedzę, błyskotliwość i pracowitość. Tym bardziej cieszy, gdyż wieńczy wykonanie DIAMENTOWEGO GRANTU,
którego Adam był laureatem pierwszej
edycji.
Adam: Prawda jest taka, że nic bym
nie osiągnął gdyby nie pani profesor,
która mocno inwestuje w nas młodych,
od początku.
Violetta: Obaj laureaci Diamentowych Grantów od pierwszego roku swoich studiów ciężko pracowali na swój sukces. Uczestniczyli w pracach naszej grupy
badawczej jako wolontariusze. Jedyną
zapłatą za ich trud było współautorstwo

w publikacjach, które myślę, że miały
istotny wpływ na uzyskanie tychże projektów. Adam miał jedną publikację w prestiżowym czasopiśmie Nanoscale, jako
efekt swojej ciężkiej pracy w laboratorium prof. Paolo Samori na Uniwersytecie
Strasburskim.
Za co są przyznawane Diamentowe Granty?
Adam: Musiałem napisać czym dokładnie będę się zajmować na doktoracie.
Ministerstwo decyduje czy dana osoba
nadaje się do zrealizowania projektu oraz
ocenia czy jest on innowacyjny. Jestem
chemikiem syntetykiem, który tworzy
nowe cząsteczki. To trochę chemia klocków lego, wiemy jak one wyglądają i że
powinny utworzyć coś konkretnego, ale
czasem wychodzi coś zupełnie nieoczekiwanego. Generujemy nowe cząsteczki
i staramy się znaleźć dla nich zastosowanie. We współpracy z prof. Piotrem Pawluciem skutecznie poszukujemy selektywnych katalizatorów hydrosililowania
styrenu i terminalnych alkinów. Poszliśmy
w dosyć nową dziedzinę, w magnetyzm
i tutaj nasza współpraca wykracza poza
nasz wydział, prof. Maria Korabik z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Robert
Podgajny z Uniwersytetu Jagiellońskiego
badają zachowanie naszych kompleksów charakterystyczne dla nanomagnetyków molekularnych. Wykorzystanie

tych właściwości do praktycznych zasto- wiedzę w tej dziedzinie. Staż podoktorski, w syntezie organicznej, w której najwięsowań pozostaje jak dotąd nieosiągalne, który chciałbym zrealizować w Stanach cej doświadczenia z nas wszytskich ma dr
w związku z tym wymaga intensywnych Zjednoczonych u prof. Krzysztofa Matyja- Ariel Adamski (opracował metodę stabilizadalszych prac badawczych.
szewskiego opiera się na badaniach poli- cji metabolitu dulokestyny na stażu podokMyślę, że Pana praca jest nowatorska.
merów. Dotąd się nimi nie zajmowałem, torskim w grupie prof. Bartosza GrzybowAdam: Oczywiście. Może ktoś kiedyś ale myślę, że znalazłem niszę, w której skiego). Nasz Adam jest największym
stwierdzi: „O, to działa w ten sposób? To będę mógł wykorzystać dotychczas zgro- beneficjentem różnych nagród, dostał stymoże wykorzystajmy tę koncepcję”.
madzone doświadczenie
pendium Rodziny Kulczyków, stypendium
Podobnie mówi się o fizyce czasu. Myślałam, że z polimerów już się nic nie Fundacji UAM, nagrodę Miasta Poznania
Udowodniono, że ludzie, którzy da stworzyć.
teraz Nagrodę Premiera!
latają szybkimi samolotami żyją dłuAdam: A jednak, profesor Krzysztof
Adam: Żeby nie było tak słodko... są
żej o trzy, cztery sekundy. Jeszcze Matyjaszewski, do którego mam nadzieję, oczywiście też stypendia o które składaniczego więcej nie potrafimy, ale to jest uda mi się wyjechać zajmuje się polimery- łem wnioski i których nie dostałem..
otwarta ścieżka...
zacją żyjącą.
Violetta: Mam nadzieję, że teraz
Adam: Dokładnie i może nawet biolog Dostał Doktorat Honoris Causa Uniwer- dostanie stypendium Fulbrighta i stypento wykorzysta. W 2015 na swoim wykładzie sytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna- dium z programu im. Bekkera z Narodowej
w auli UAM profesor, noblista Jean Marie- niu...
Agencji Wymiany Akademickiej, to byłoby
-Lehn, mówił, że zsyntezował nowe poliVioletta: Tak, w czerwcu 2016 roku.
zwieńczenie jego intensywnej pracy dotąd
mery nie mając pojęcia, że kiedykolwiek
Adam: Polimeryzacja żyjąca to bar- i zapowiedzią tytanicznej u prof. Matyjaznajdą one zastosowanie. Jakież było jego dzo specyficzny proces. Jeżeli chcemy szewskiego. Mam tylko nadzieję, że tam
zdziwienie, gdy kilka lat później zadzwo- tworzyć polimery to największym proble- nie zostaniesz!
nił do niego kardiochirurg,
Adam: Zdecydowaktóry postanowił wykonie chcę wrócić i uprarzystać te materiały do
wiać porządną naukę
konstrukcji sztucznych
u nas w Polsce.
naczyń krwionośnych. Dwa
Pani chyba przyciąga
z naszych kompleksów
niesamowitych ludzi.
udało się wspólnie z prof.
Dziekan Koroniak też
Teresą Łuczak z powodzemówił, że ma Pani fanniem trwale osadzić na
tastyczny zespół.
elektrodzie wykonanej ze
Violetta: Rzeczywizłota, prowadząc do utwoście mam do nich szczęrzenia nanokompozytów.
ście! To istotne, bo dobry
Tak zmodyfikowane elekzespół potrafi obronić
trody mogą zostać z powosłaby pomysł, a świetny
dzeniem wykorzystane
pomysł bez mocnego
jako sensor dopaminy oraz
zespołu nie zamieni się
epinefryny w środowisku
w cud, zwłaszcza w cheniewodnym. Należy podmii. Pierwszą moją dokkreślić, że są to pierwsze
torantką była dr hab.
przykłady wykorzystania
Monika Wałęsa-Chorab,
kompozytów architektur Załoga Ambasady Francuskiej w czasie Assises Franco-Polonaisese de Chimie, od
która już w trakcie dokmetalosupramolekular- lewej dr Damian Marcinkowski, dr Ariel Adamski, ja, dr Adam Gorczyński, dr Marta
toratu pracowała jeden
nych typu zasad Schiffa Anna Fik. Rok 2015.
semestr w grupie prof.
na złocie jako selektywJeremy’ego Sandersa na
nych oraz czułych sensorów elektroche- mem jest kontrola jego budowy, a przez Uniwersytecie w Cambridge i kierowała
micznych wobec cząsteczek biologicznie to założonych właściwości. Staramy się trzema projektami (dwoma Juventus Plus
istotnych z punktu widzenia neurochemii zaprojektować układy wytrzymałe na i PRELUDIUM).
oraz medycyny. Takie układy mogą zna- wysokie temperatury, ale jednocześnie
Monika: Po skończeniu doktoratu
leźć zastosowanie jako czujniki medyczne plastyczne i zobaczyć czy jesteśmy w sta- u pani profesor wyjechałam na trzyletni
w badaniach in vitro, wskazując możliwe nie je otrzymać.
staż do prof. Williama Skene’a na Uniwerkłopoty zdrowotne pacjentów w katego- ... do czego szczególnie chciałby je sytet Montrealski do Kanady. Tam zaczęriach chorób neurochemicznie zależnych Pan wykorzystać?
łam się zajmować zagadnieniami elektro(Parkinson, Alzheimer).
Adam: Podobają mi się materiały inte- niki organicznej, zastosowaniem związków
To już choroby cywilizacyjne,
ligentne – tzw. smart materials – czyli takie, elektrochromowych w urządzeniach elekAdam: ...i nie wiemy jak sobie z tym które mogą zmieniać swoją specyfikę np. tronicznych. Wróciłam do Polski, pracuję
radzić. Nasze kompleksy i kompozyty mają kształt lub właściwości, gdy zadziałamy jako adiunkt i kontynuję tę tematykę
swoje ograniczenia, ale byliśmy w stanie na nie bodźcem zewnętrznym jak światło, będącą podstawą mojej habilitacji oraz
uzyskać bardzo czułe układy, umożliwia- magnes.
grantu ”Sonata”.
jące wykrycie neuroprzekaźników nawet
Violetta: Adam, w ramach prestiżo- Czego dotyczy?
wtedy, gdy na miliard cząsteczek tylko wego programu z Narodowego Centrum
Monika: Zastosowania związków
jedna jest tą poszukiwaną. Starałem się Nauki ETIUDA odbył staż u profesora Mar- kompleksowych jako materiałów elektrobrać aktywnie udział w badaniu, opisywa- cela Mayora w Karlshrue (INT-KIT), przez co chromowych w urządzeniach elektroniczniu tych właściwości i wzbogacać swoją znacznie wzbogacił swoje doświadczenie nych, takich jak: wyświetlacze, inteligentne
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...stawiam

na zdolną młodzież!
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lusterka, które są montowane w samochodach, w inteligentnych oknach zmieniających kolor w zależności od włączonego
potencjału.
Violetta: Jesteśmy pracownikami
Zakładu Chemii Bionieorganicznej, którego pierwszym kierownikiem była inicjatorka badań na naszym wydziale w tej
dziedzinie i moja promotorka pani profesor Wanda Radecka – Paryzek. Jedynym
wyjściem, żeby nazwa byłą adekwatna do
badań musieliśmy zacząć interesować się
chemią bionieorganiczną. I tu duża zasługa
dr Marty A. Fik, która w czasie dziewięciomiesięcznego stażu u noblisty, prof. Jean-Marie Lehna zajęła się syntezą helikatów
i badaniem ich oddziaływań z DNA, badania te prowadziła w ramach kierowanego
przez nią grantu PRELUDIUM. Realizowany
przez Nią obecnie projekt SONATINA stanowi pomost pomiędzy relacją strukturalną podwójnej nici DNA oraz krótkiego
helikatu supramolekularnego. Natura już
wcześniej wskazała ludzkości magiczną
moc cząsteczek o strukturze helisy niosącą za sobą szerokie spektrum możliwości
ich zastosowań, dlatego my zdecydowaliśmy zbadać ich potencjał w walce z nowotworami. Podczas stażu podoktorskiego
w Instituto di Biostrutture e Bioimmagini
CNR w Neapolu pracuje teraz nad rozszyfrowaniem sposobu wiązania helikatów
z podwójną helisą B-DNA, która zazwyczaj
występuje w jądrze komórkowym, oraz
z sekwencjami telomerowymi DNA. W realizację tego projektu zaangażowane są Martyna Szymąńska i Adrianna Kurkiewicz.
Ponadto zaczęliśmy badania właściwości sorpcyjnych materiałów dwuwymiarowych. I tą tematyką zajmuje się pan Dawid
Pakulski w ramach swojej pracy doktorskiej
oraz projektu PRELUDIUM. Podobnie jak
większość moich współpracowników jest
z nami od pierwszego roku swoich studiów.
Jeden semestr spędził na stażu w ramach
programu Erasmus na Uniwersytecie
w Strasburgu w grupie prof. Paolo Samorì
pod bezpośrednią opieką prof. Artura
Ciesielskiego, a obecnie w ramach stypendium cotutelle finansowanego przez
Ambasadę Francuską jest wspólnym doktorantem moim i prof. Artura Ciesielskiego.
Dawid: Moja praca naukowa opiera
się w głównej mierze na opracowywaniu nowej generacji sorbentów posiadających w swojej budowie materiały dwuwymiarowe (grafen, tlenek grafenu), które
cechuje duża stabilność oraz wysoka
selektywność adsorbujących substancji
chemicznych. Otrzymane układy wykorzystujemy w procesie usuwania zanieczyszczeń w postaci jonów metali ciężkich
oraz soli nieorganicznych z roztworów
wodnych. Drugi aspekt moich badań
bazuje na wykorzystywaniu materiałów

dwuwymiarowych w procesie magazyno- drugiego spotkania w marcu gościem
wania energii elektrycznej.
specjalnym był noblista z 2016 roku, prof.
Jak Pan to wynajdzie proszę dać mi Jean-Pierre Sauvage. W przyszłym roku jest
znać, wezmę sobie taki jeden do domu.. setna rocznica polskiej nauki i w ramach
(śmiech)
promocji prof. Maciej Forycki, dyrektor
Violetta: Na studiach MBA poznałam Stacji Naukowej PAN w Paryżu postanowił,
prof. Leszka Szojdę z Wydziału Budow- że zaprezentujemy we Francji osiągnięcia
nictwa Politechniki Śląskiej, który chciał naszych chemików i wyniki ich współpracy
z nami nawiązać współpracę. Pomyślałam, z chemikami francuskimi. Nasze spotkanie
że coś trzeba zrobić z grafenem, wciągnę- 4 lipca 2019 w amfiteatrze Richelieu na
łam w to pana Dawida, doktorantkę prof. paryskiej Sorbonie swoim wykładem zainSzojdy, Małgorzatę Krystek i zaprzyjaź- auguruje prof. Krzysztof Matyjaszewski,
nionych specjalistów od grafenu ze Stras- myślę, że najlepszy ambasador polskiej
burga. Ostatnio prof. Paolo Samori uzyskał chemii w świecie. Uczestnictwo w przyeuropejski grant Horizon 2020 ITN, w któ- szłorocznym kongresie dotyczy chemirym jestem partnerem.
ków z całej Polski, nie ukrywam, że liczę na
Dawid: ... Zaczęliśmy więc badania, obecność wszystkich naszych francuskich
które w głównej mierze polegały na stwo- współpracowników, przyjaciół i znajomych.
rzeniu kompozytu cementowego z grafe- Podsumowując ma Pani bardzo wartonem. Zaobserwowaliśmy, że dodatek pię- ściowych studentów..
ciu setnych procenta grafenu w stosunku
Violetta: Tak, to prawda!! Poczynając
do masy cementu zwiększa jego wytrzy- od mojego pierwszego studenta, obecmałość na rozciąganie o siedemdziesiąt nie profesora nadzwyczajnego naszego
procent. Efektem tej współpracy i naszego uniwersytetu, Artura R. Stefankiewicza,
pobytu w laboratorium prof. Samori z którym mam 15 wspólnych publikacji,
jest zgłoszenie patentowe oraz publika- a najważniejsza z nich to publikacja w najcja w bardzo dobrym czasopiśmie, jakim bardziej prestiżowym czasopiśmie chejest Advanced Science.
micznym Chemistry Reviews, będąca pracą
Violetta: Pan Dawid to bardzo zdolny przeglądową dotyczącą układów tetrapirydoktorant, pracujący również w moim gran- dynowych, ich związków kompleksowych
cie OPUS pt. „Oddziaływania supramoleku- oraz zastosowania w dziedzinach takich
larne w układach opartych na heteropolia- jak (foto)kataliza, medycyna lub inżynieria
nionach skondensowanych”, którego celem materiałowa. Jej pierwszym autorem jest
jest zbadanie nowo otrzymanych hybryd nasz wspólny ówczesny doktorant, obecorganiczno-nieorganicznych w odniesieniu nie adiunkt dr Adam Gorczyński. Moim
do ich specyficznych właściwości ze szcze- drugim studentem był również profesor
gólnym uwzględnieniem magnetyzmu wizytujący naszego uniwersytetu Artur
oraz fotoluminescencji. Architektury supra- Ciesielski (14 wspólnych prac), który pramolekularne ligandów N-heterocyklicz- cuje też w CNRS w Strasburgu. Obaj byli
nych stanowią fascynującą klasę związków, w czasie swoich studiów na stażach ERAzarówno dzięki różnorodności strukturalnej, SMUS u prof. Jeana-Marie Lehna, który jest
jaką wykazują, jak i mnogości potencjal- dla mnie najważniejszą osobą w moim
nych zastosowań w dziedzinach takich jak naukowym życiu, myślę, że dla nich rówinżynieria supramolekularna, nanotechno- nież. W Labo Lehn spędziłam 2001 rok,
logia, biomedyczna chemia nieorganiczna najpiękniejszy w moim życiu, ciężko praoraz chemia materiałowa. Wierzymy, że cując, ale sześć publikacji będących tego
prowadzone badania stanowią kolejny wymiernym efektem jest niczym w porówkrok, dzięki któremu implementacja owych naniu z przyjaźniami zawiązanymi podczas
materiałów w codziennym życiu stanie się tego stażu podoktorskiego w najlepszym
rzeczywistą możliwością. W ramach tego laboratorium świata. Nie wyobrażam sobie
projektu wykonuje swoją pracę doktorską „robienia chemii” bez chemii międzyludzmgr Aleksandra Bocian, a za swoją pracę kiej, moi współpracownicy to bardzo blistypendia studenckie pobierają Daria Bryk- scy mi ludzie. Nie ograniczamy się tylko
czyńska i Dawid Marcinkowski.
do składania raportów z pomyślnie przeWiem, że jest Pani współorganizatorką prowadzonych eksperymentów, czy dyskonferencji w Paryżu
kutowania, co zrobiliśmy nie tak, że nie
Violetta: Tak to będzie już trzecia, wyszło, to cośmy sobie zaplanowali, ale
pierwsza odbyła w 2015 roku. W czasie wiemy o sobie dużo, może aż za. Potrafię
tego spotkania profesor Jean Marie-Lehn powiedzieć, jakie pasje ma każdy z nich,
otrzymał Krzyż Oficerski Prezydenta Rzecz- co u kogo wzbudza uśmiech, a co irytapospolitej Polskiej. Byłam bardzo wzru- cję. Reasumując, staram się rozbudzać ich
szona, gdyż udało się wszystko utrzymać ambicje, daję im się wykazać, lubię być
w tajemnicy przed profesorem, jego reak- zaskakiwana ich talentami i z pełnym przecja na słowa pana ambasadora dr Andrzeja konaniem uważam, ze trzeba ich promoByrta, bezcenna! W czasie tegorocznego wać, bo na to zasługują!

Makaron z prawdziwkami po włosku
Czas 30 min.
Trudność 2/5
Porcja dla 4 osób

Risotto z grzybami
Czas przygotowania 20 min.
Czas oczekiwania 5 min.
Trudność 2/5
Porcja dla 4 osób
Rissotto ze świeżymi grzybami najlepsze jest
z prawdziwków.
Grzyby oczyścić, pokroić w plasterki. Cebule
obrać, pokroić w kosteczkę. Bulion doprowadzić
do wrzenia i postawić na malutkim ogniu, aby cały
czas był gorący. W rondlu rozgrzać oliwę, zeszklić
na niej cebulę, dodać grzyby, podsmażyć. Dodać
ryż, smażyć aż stanie się szklisty. Wlać wino, odparować. Dodać tyle bulionu aby zakrył ryż, zamieszać.
Przykryć, gotować na małym ogniu. Gdy ryż wchłonie płyn wlać następna chochelkę bulionu, zamieszać, przykryć. Powtarzać te czynności aż ryż będzie
miękki. Odstawić z ognia. Dodać masło i parmezan.
Przykryć. Podawać po 5 minutach posypane posiekaną natką pietruszki.

Znakomity jesienią, ze świeżo zebranych grzybów, ale z braku świeżych grzybów można użyć
mrożonych.
Nastawić wodę na makaron w dużym garnku.
Obrać i posiekać szalotkę, czosnek. Wyjąć gniazda nasienne i pokroić ostrą paprykę.
Zetrzeć skórkę z cytryny. Oczyścić grzyby, pokroić je na spore kawałki. W rondlu
rozpuścić 50 g masła, dodać, czosnek, szalotkę, ostrą paprykę. Dusić aż szalotka
i czosnek się zeszklą. Dodać grzyby, wino, połowę skórki cytrynowej i małą łyżeczkę
soli. Kiedy płyn trochę odparuje wlać śmietankę. Odparować, aż sos zgęstnieje.
Dodać resztę skórki, doprawić solą, pieprzem i odrobiną brązowego cukru. Posolić
wrzącą wodę na makaron i ugotować go al dente. Połączyć odcedzony makaron
z sosem i posiekaną natką
pietruszki. Dodać łyżkę
makaron tagliatelle (lub spaghetti)
500 g
masła, zamieszać.
szalotka
4
Podawać z biaczosnek
2 ząbki
łym winem. Najlepiej
ostra papryka
1
takim, którego użyliśmy
masło
50 g + 1 łyżka
do gotowania.
cytryna
1 prawdziwki
800 g
śmietanka kremówka
200 ml
wino białe wytrawne lub półwytrawne
150 ml
natka pietruszki
1 pęczek
sól, pieprz, cukier
do smaku

ryż do risotto (arborio)
świeże grzyby leśne
cebula
białe wino wytrawne
bulion warzywny
Parmezan tarty
masło
natka pietruszki posiekana
oliwa
sól i pieprz

Jak suszyć?
Wyborny smak zupy grzybowej z własnoręcznie zebranych prawdziwków jest
nie do podrobienia. Dlatego teraz, kiedy
wreszcie pojawiły się grzyby, przygotujmy
ich mały zapas na zimę.
Do suszenia najbardziej nadają się
aromatyczne borowiki zbierane w bezdeszczowe dni – nie są wtedy nasiąknięte wodą. Grzyby do suszenia muszą
być świeże, jędrne, zdrowe i bez robaków.
Jeszcze w lesie oczyszczamy je z paproszków i piasku. Najlepiej robić to miękką flanelową szmatka lub pędzelkiem. Grzybów
do suszenia nie myjemy!

200g
200g
1
150 ml
750 ml
50g
100g
1łyżka
3 łyżki

Maryla Musidłowska
Oczyszczone grzyby można nanizać
na nitkę lub drucik i powiesić nad piecem
lub przy kaloryferze. Pokrojone w plastry suszymy rozłożone na kratce czy
sicie w przewiewnym miejscu, w uchylonym piekarniku nagrzanym do 50°C, lub
w suszarce elektrycznej. Ususzone grzyby
można przechowywać w całości lub zmielić na proszek i używać do doprawiania
sosów i zup. Susz grzybowy można przechowywać kilkanaście miesięcy w szczelnych, słojach lub pojemnikach, w ciemnym i suchym miejscu. Do słoika z suszem
wkładamy liście laurowe w celu odstraszenia ewentualnych moli.
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Józef Brandt
1841–1915

w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Wystawa monograficzna Józefa Brandta jest pierwszą w historii polskiego muzealnictwa tak szeroko zakrojoną prezentacją
dorobku artysty. Obejmuje około 300 dzieł – obrazów olejnych,
akwarel, studiów i rysunków reprezentatywnych dla kolejnych
okresów twórczości malarza. Ekspozycję wzbogacają dwie gromadzone przez Branta kolekcje: zamawianych, a także wykonywanych przez niego samego fotografii oraz zbiór militariów, przedmiotów sztuki zdobniczej i instrumentów.
Józef Brandt, najbardziej znany przedstawiciel polskiej kolonii
artystycznej w Monachium, był najlepszym odtwórcą anegdotycznych epizodów z historii polskich wojen kresowych. Sceny obrazowane przez malarza wywołują skojarzenia z literackimi obrazami z Trylogii Sienkiewicza. Podobnie jak pisarz Brandt tworzył
„ku pokrzepieniu serc” z rozmachem „po malarsku” idealizując tradycję rycerską.
Ekspozycję otwiera zbiór obrazów olejnych z lat 70. i początku
80. XIX w., najlepszego okresu w malarskiej twórczości artysty. Były
to także najbardziej owocne lata całego monachijskiego środowiska polskich artystów, z centralną w nim pozycją i rolą Branda.
Tabor – powrót spod Wiednia oraz Czarniecki pod Koldyngą,
namalowane w 1869 i 1870 r., przyniosły Brandtowi satysfakcję
sprzedaży do wspaniałych kolekcji sztuki.
Wybrany jako wizualny znak wystawy obraz z poznańskiej
kolekcji Pojmanie na arkan, zbieżny w wizji z sienkiewiczowską
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Trylogią pokazuje jeden z epizodów XVII-wiecznych wojen na kresach. Epatuje brutalnością treści, brawurą ruchu i poszukiwaniem
nowych perspektywicznych ujęć.
Efektownym zwieńczeniem wystawy jest przestrzeń przybliżająca ideę monachijskiej pracowni artysty przy Schwanthalerstrasse 19. Wypełniona historyczną kolekcją zbieraną przez artystę
w ciągu całego życia, była wówczas quasi-muzeum, a aura tworzona przez dawną broń, instrumenty muzyczne i tureckie tkaniny,
oddaje charakter sztuki Brandta, sztuki, której jednym z celów było
oddanie ducha dawnej, wolnej Rzeczpospolitej i podniesienie go
u współczesnych .
Wystawa jest okazją do przypomnienia Józefa Brandta – jako
znakomitego ilustratora potęgi dawnej Rzeczpospolitej w kontekście jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ekspozycji towarzyszy przewodnik po wystawie autorstwa dr
Marii Gołąb, wydany przez Muzeum Narodowe w Poznaniu a także
monumentalny, trzytomowy katalog wydany przez Muzeum
Narodowe w Warszawie, pierwsze tak wyczerpujące opracowanie, obejmujące całość dorobku artysty. Publikacja jest efektem
wieloletnich badań zespołu pod kierunkiem Ewy Micke-Broniarek, kustosza Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wystawę zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie we
współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu w ramach Programu
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021 przygotowały Ewa Micke-Broniarek, Agnieszka Bagińska z Muzeum Narodowego w Warszawie,
a kuratorką wystawy poznańskiej jest Maria Gołąb. Autorką aranżacji
plastycznej jest Joanna Lewandowska
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Poezja dla Każdego

W ostatnich dniach września opuścił drukarnię przygotowany przez wydawnictwo „Wulkan” Dominika Księskiego w Żninie, przy finansowym wsparciu Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, tom poetycki Wojciecha Kowalczyka „Nie mam wprawy w umieraniu”.
Książka ta to dzieło interdyscyplinarne, bo zawierające nie tylko wiersze, ale i rysunki autora, absolwenta polonistyki UAM i niegdysiejszej Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), stanowi też wyjątkowy
w wymiarze nie tylko literatury i sztuki, ale również
w egzystencjalnym, zbiór
utworów, będących poruszającym zapisem dwuletniego okresu pełnego
artystycznego wigoru
wygasania życia chorego
na raka poety i plastyka, zmarłego
w 2006 roku w wieku pięćdziesięciu lat.
„Nie mam wprawy w umieraniu” nie jest tomem skomponowanym przez jego autora, który będąc
twórcą obdarzonym wieloma talentami i wielostronnymi zainteresowaniami, a przy tym skłonnością do
perfekcji nie pozwalającej mu uznać
swoich wierszy za skończone, zostawił swój literacki dorobek w postaci
licznych, dość chaotycznych rękopisów. Ostateczny kształt książce
nadała więc trójka przyjaciół Wojciecha Kowalczyka, którzy na różne
sposoby starali się towarzyszyć
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artyście w ostatnich miesiącach życia, a po jego śmierci zredagowali ukazujący się właśnie na rynku wydawniczym tom. Okoliczność ta nadaje publikacji rys tak bardzo pożądanej w liryce
intensywności emocjonalnej, niemożliwej inaczej niż tylko w przestrzeni nazywanej „międzyludziem”. Rys ten pogłębia opatrzenie
zbioru analizami zawartej w nim twórczości pióra dwojga profesorów – Doroty Kudelskiej (KUL), artykuł o rysunkach i Piotra Michałowskiego (Uniwersytet Szczeciński), szkic o poezji, także kolegów
Wojciecha Kowalczyka ze studenckiej ławy.

Syntetycznie i lapidarnie warstwę literacką „Nie mam wprawy w umieraniu” oraz
egzystencjalną przydatność książki dla
jej czytelników ujmuje Piotr Michałowski
w zakończeniu swojego artykułu:
„To zbiór poetycki najbardziej uniwersalny, bo mówiący o rzeczach dotyczących niewątpliwie każdego przyszłego Czytelnika. Także tej większości, która poezji
w ogóle nie czyta. Niezależnie od osobistych motywacji czy intencji Autora stanie się jedną z nielicznych udanych prób
wypełnienia ogromnej luki w polskiej poezji
współczesnej, która mówi przeważnie (by
nawiązać do tytułu Wisławy Szymborskiej)
‘o śmierci bez przesady’. Albo – z przesadą,
graniczącą z efektownym horrorem”.
W istocie „Nie mam wprawy w umieraniu” Wojciecha Kowalczyka jest lekturą dla
Każdego, każdego przez duże „k”. To duże „k”
stanowi zarówno odwołanie (i apel) do wysokiej człowieczej jakości czytającego, jak i aluzję do postaci ze średniowiecznych moralitetów – Everymana, esencji naszego wspólnego losu.
Zagłębienie się w twórczość autora „Nie mam wprawy w umieraniu” oprócz satysfakcji intelektualnej i emocjonalnej, naprawdę
znakomitej próby, płynącej z obcowania z poezją i grafiką równoważących się w doskonałych proporcjach: graniczne doświadczenie osobiste, sztukę i rzemiosło zakorzenione głęboko w tradycji
kultury europejskiej, może dać czytelnikom coś więcej – szansę
włączenia w duchowy krąg, w swego rodzaju wskrzeszające obcowanie żywych i umarłych, możliwe dzięki artystycznemu słowu
i obrazowi. O czym tak napisał sam Wojciech Kowalczyk:

***
Plamię papier – ostatkiem sił
Wybacz mi sosno
Brudzę biel
Wybacz mi pędzlu tani optymizm
JEDNAK
Jest nadzieja nie większa
niż kropka na biedronce
Że plamy coś zaczną
Ktoś to tańcem zakończy
– być może
Lub zagra na piszczałce
Niech przetrwa do wiosny
A wtedy gromady plam
zmienią się w ryby
Pozostaje zatem odwiedzić księgarnie z prawdziwego zdarzenia, czyli te, które nie tną kosztów, wyrzucając półki z poezją.
Lub skontaktować się z wydawnictwem „Wulkan” na stronie: www.
palukitv.pl albo pod adresem mailowym: wydawca@paluki.tygodnik.pl.
Wojciech Kowalczyk: Nie mam wprawy w umieraniu, Poznań/
Żnin 2018. Redakcja: Eugeniusz Biały, Radosław Okulicz-Kozaryn,
Andrzej Wilowski
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20 lat
Ery Jazzu
Z Dionizym Piątkowskim rozmawiają
Mariola Zdancewicz i Andrzej Wilowski

Najpierw był jazz, potem Era
Początkowo impreza miała się nazy- w swoich materiałach, obawiając się posąwać „Era dla jazzu”. Tytuł wziął się stąd, że dzeń o lokowanie produktu.
głównym sponsorem pierwszych koncerPo trzech latach cykl koncertów „Era
tów była Polska Telefonia Cyfrowa „ERA”. Jazzu” przeniosłem z Poznania do WarBrzmiało to trochę sztucznie, więc zapro- szawy. Zorganizowałem konferencję praponowałem „Era Jazzu”; zbliżał się prze- sową i zapowiedziałem dziennikarzom, że
łom wieków, Scot Fitzgerald nazywał lata jeśli nadal będą pisać: „impreza”, „festiwal”,
trzydzieste erą jazzu. Nazwa się przy- „cykl koncertów”, a nie „Era Jazzu”, nie będą
jęła, ale długo nie funkcjonowała medial- otrzymywali żadnych akredytacji, materianie. Dziennikarze nie chcieli jej podawać łów promocyjnych. Skoro funkcjonują takie

nazwy jak „Jazz Jamboree”, „Jazz nad Odrą”,
można też pisać o „Erze Jazzu”. Wszyscy się
przyzwyczaili. Problem zniknął, tylko czasem prasa zagraniczna miała kłopot. Zarzucano mi, że brzmi to za bardzo po polsku,
bo nie wiedzieli, czy tłumaczyć na „Era of
jazz” czy pozostawić oryginalny zapis.
Wieloletni sponsor zniknął z rynku,
a „Era Jazzu” mocno ukorzeniła się na
rynku muzycznym.

Festiwal inny niż wszystkie
Od początku założyłem, że ma to być
impreza inna, nie w sensie konkurencyjności wobec obecnych wówczas festiwali,
ale w podejściu do spraw organizacyjnych i doborze wykonawców, z dbałością
o oprawę i długoletnią perspektywą.
Począwszy od lat siedemdziesiątych
w Poznaniu było wiele imprez i festiwali
efemerycznych: „Festiwal bigbandów”,
„Poznań jazz fair”, „Festiwal muzyki filmowej”. Jest też kilka festiwali dziś, ale żaden
w Poznaniu nie trwa dłużej niż „Era jazzu”.
Większość organizatorów wywodziła się
z ruchu studenckiego, z charakterystycznymi dla niego nawykami, improwizacją w sprawach organizacyjnych i bez
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planowania w dłuższej perspektywie. Nie
odpowiadała mi atmosfera tymczasowości
i prowizorki.
Przekonałem się o tym, kiedy na moje
zaproszenie przyleciał do Poznania kontrabasista Charlie Haden, który miał zagrać
z pianistą Kennym Baronem. Miał specyficzne życzenie, prosił, aby był przygotowany mały dywanik pod instrument, żeby
wytłumić ewentualne pogłosy, zakłócenia. Koledzy z klubu „Eskulap” zobowiązali się, że przed koncertem, odpowiedni
kawałek wykładziny dywanowej, dostarczą. Jak można było się spodziewać, dywanika nie było. Przed koncertem zdenerwowany artysta zaprosił mnie do garderoby

i pokazał kontrakt i zapytał, kto jest pod
nim podpisany. Wiadomo, tam był mój
podpis. Tłumaczenia nie pomogły, zrozumiałem, że trzeba zmienić podejście do
logistyki i organizacji na odpowiedzialne,
profesjonalne. Być może wtedy odezwała
się we mnie moja poznańska natura.
Wszystkie poważne festiwale są kojarzone z konkretnymi promotorami – festiwal w Monterey z Claudem Noble, Newport Jazz z George’em Waynem. „Era Jazzu”
nie jest festiwalem wymyślonym przez
urzędnika z magistratu czy pracownika
estrady. Liczy się osobiste zaangażowanie,
wtedy publiczność wie, kto odpowiada

zarówno za sukcesy, jak i porażki. To
jest najważniejsze.

Rola promotora
„Jazz Jamboree” miał długoletnią tradycję i ustaloną renomę festiwalu dla koneserów. Kiedy powstała „Era Jazzu” uważano ,
że będzie konkurencją dla „Jazz Jamboree” i wytworzyła się wokół tego przekonania niezdrowa atmosfera. Szybko wyleczyłem się z kompleksu konkurencyjności
i od początku musiałem udowadniać, że
w moim planie nie ma zamiaru konfrontacji.
Niczego nie naśladowałem, stworzyłem projekt, na który składał się cykl koncertów. W ciągu roku, mniej więcej raz
w miesiącu, pojawiała się jakaś gwiazda.
Typowe festiwale są efemeryczne, raz do
roku w ciągu trzech dni występuje wielu
artystów. Niezdrowy przesyt sprawia, że
publiczność jest zdezorientowana, musi
wybierać, a jednocześnie nie wie, na który
koncert warto pójść. Trzeba dać szansę

wyboru różnych propozycji. Może na tym
polega rola promotora, propagatora jazzu,
jakim się czuję.
„Era Jazzu” po raz pierwszy w Poznaniu zaprezentowała np.„czarną awangardę chicagowską” ,potem Wojtek Juszczak realizował ten pomysł jako„Made in

Chicago”. Reprezentowałem jazzowe przeboje z pogranicza muzyki rozrywkowej,
naturszczyków z Nowego Orleanu, muzykę
cajun, zydeco, blues i Marizę (przedstawicielkę gatunku fado) – panoramę gatunków w Polsce dotąd nieznanych.

Szkoła grania i słuchania
Na przedsięwzięcie, jakim jest „Era
Jazzu” składają się nie tylko cykle prezentujące różne gatunki, galowe koncerty
gwiazd. Towarzyszą jej wydawnictwa katalogowe i płytowe oraz konkursy dla młodych adeptów jazzu.
Osobną kategorię stanowią projekty
specjalne. Al Di Meola wystąpił z orkiestrą
Agnieszki Duczmal, ale nim to nastąpiło,
potrzebne były wielomiesięczne przygotowania. Dla Herbie Hancocka, który chciał
zagrać Gershwina trzeba było skompletować 53-osobową orkiestrę symfoniczną,

złożoną z muzyków o jazzowych predyspozycjach, przy skromnym budżecie.
Wiosną zdarzył się przykry wypadek.
Pianistka i wokalistka Sarah McKenzie

czekała na wieczorny koncert, a akompaniujący jej muzycy utknęli na lotnisku
w Monachium. Mogłem koncert odwołać,
ale postanowiłem zaimprowizować i zorganizować zastępstwo. W ciągu kilku godzin
trio gitarzysty Dawida Kostki, laureata jednego z poznańskich konkursów, przygotowało się do występu. Wiedziałem, po
trzech utworach, zwłaszcza po reakcjach
publiczności, że będzie sukces. Improwizacje się sprawdzają, pod warunkiem, że podbudowane są solidnym profesjonalizmem.

Jazz polska marka
Wśród polskich wykonawców muzyki
popowej i rockowej nie ma rozpoznawalnych w świecie. Komeda, Seifert, Urbaniak,
Stańko – to już jazzowi klasycy, ale mają
wielu kontynuatorów, którzy są w światowej pierwszej lidze. Swoją markę ma też
polska publiczność, więc kto już występował w Poznaniu, chętnie wraca i rekomenduje przyjazd innym.
Gwiazdą jubileuszowego koncertu
24 listopada będzie jazzowa skrzypaczka

Regina Carter. Mimo oszołamiającej kariery,
nie znana szerszej publiczności w Polsce.
Wydarzeniu będą towarzyszyć lokalne
akcenty i okolicznościowe wydawnictwa.
Poznańscy muzycy zaprezentują się na
płycie „Young power”. Dawid Kostka przedstawi swój nowy album. W przygotowaniu
jest wydawnictwo „20 lat Ery Jazzu”, wybór
nagrań udostępnionych przez największe
gwiazdy w historii festiwalu.

A jednak festiwal
Jeśli festiwal rozumieć jako święto
jazzu, to zgoda. Jubileusz zamyka pewien
rozdział, a jednocześnie stawia pytania

o plany na przyszłość. Nie są jeszcze skonkretyzowane, ale jednego jestem pewien:
nie chcę zamęczyć publiczności czymś

sprawdzonym i ogranym. Jest jeszcze dużo
muzyki wartej poznania. Nadchodzi.

https://jazz.pl/

31

Wolałbym mówić o bzdurach, nie
mitach. Ten nadużywany termin, zarezerwowałbym dla gatunku literackiego, bodaj
jednego z najstarszych, uprawianych od
zarania dziejów w literaturze ustnej. Fakt,
mity przetrwały do dziś.
Gdyby ktoś chciał nakręcić ciąg dalszy
serialu „Parada oszustów”, to wśród nich
byłoby najwięcej tak zwanych humanistów,
a wśród nich historyków, ale i filozofom by
się dostało.
Autorem bodaj największej bzdury,
którą do dziś podaje się studentom filozofii jako prawdę, jest Emanuel Kant. W swojej rozprawie opisującej twierdzenia analityczne i syntetyczne, jako przykład zdania
analitycznego, które samo z siebie jest
prawdziwe, podaje „złoto jest żółte.” Właściwie byłby to znakomity przykład na zda-

produkowane przez świat medycyny
i przemysłu. Największą kariere zrobiła
bodaj margaryna. Kiedy pod koniec XIX
wieku chemicy odkryli metodę „uwodorniania tłuszczy”, czyli sposób w jaki można
z oleju uzyskać tłuszcz o stałej konsystencji, przypominający masło, na ten „zwierzęcy” krowi produkt nastąpiła prawdziwa
nagonka. Trwała do połowy ubiegłego
stulecia, a w niektórych krajach dłużej,
powiem więcej trwa do dziś. Początkowo
margarynę produkowano z taniego wówczas wielorybiego oleju. Nawozy sztuczne
sprawiły, że tłuszcze roślinne stały się tańsze i mniej kłopotliwe dla fabryk. Prawdziwą kariere zrobił rzepak. Warto wspomnieć o pewnym drobiazgu, do lat
50-tych margaryna była zwykłą trucizną, choć w małych dawkach. Powodem
była technologia,
jako katalizatora
w procesie uwodorniania tłuszczu używano tak
zwanych gąbek
ołowianych. Chemicy zapewniali, że kataliAndrzej Wilowski
zatory nie biorą
udziału w reakcji i w żaden sposób nie wpływają
na zdrowie konsumentów. Oczywiście to nie była
prawda, a tylko
teoria, bo w rzeczywistości do smacznej margaryny trafiał
szkodliwy metal. Prawdą jest, że od dawna
w produkcji „masła roślinnego” stosuje się
„gąbki platynowe”. Zmieniła się nazwa, ale
produkt pozostał ten sam. Teraz podstawowym surowcem jest olej palmowy. Nie
muszę tłumaczyć, że tylko dlatego, że jest
jeszcze tańszy dla przemysłu.
Skoro mowa o tłuszczach, to największym osiągnięciem nauki w propagowaniu bzdur jest „szkodliwy horesterol”. Nie
pomogły protesty odkrywcy tego hormonu. Rzecz jest bardziej złożona, ale
przemysł farmaceutyczny odkrył zbrodniarza, odpowiedzialnego za miażdżycę, otyłość i pare innych chorób. Ruszyła masowa
produkcja profilaktycznych leków. Do
dziś przepisują je w dobrej wierze lekarze,
przeszkoleni na setkach konferencji i sympozjów, przerażonym pacjentom. Kto nie
boi się zabójczego jedzenia. Przy okazji
dostało się tłustym wołowinom i baraninie, z czego najbardziej ucieszył się przemysł drobiarski i rybacki. Nieśmiało mówi
się o prawdziwym zabójcy, czyli cukrze,
który w chemicznej postaci jest wszechobecny w napojach, pieczywie, a nawet

Zbiór bzdur

Czyli walka z mitami
i przesądami
nie syntetyczne, przedmiot, który aktualnie
widzimy jest wykonany ze złota i jest żółty,
więc możemy syntetycznie rzecz ujmując
powiedzieć, że to złoto ma żółtą barwę.
Już w XIX wieku szwajcarscy jubilerzy opatentowali metodę uzyskiwania chemicznie czystego złota, które w rzeczywistości
jest białym metalem. Wyroby z tego szlachetnego kruszcu były droższe i w oczach
klientów pozbawione charakteru i znamion bogactwa. Do dziś w obrocie giełdowym, surowcowym i bankowym akceptuje się wyłącznie „żółte złoto”, to od trzech
tysięcy lat znany stop zawierający do 3%
miedzi. W przyrodzie rzecz jasna w postaci
chemicznie czystej złoto nie występuje.
Wymyślono wiele materiałów imitujących
ten miły, ciepły kolor, porównywalny ze
słońcem. Jak tu z takim „mitem” walczyć?
Rzeczywiście jest on tak głęboko zakorzeniony w kulturze, że nie do obalenia,
a skutki walki byłyby tragiczne dla walczącego. Jednak człowiek myślący powinien
to wiedzieć, co wiedzą chemicy i jubilerzy
i nie wierzyć filozofom.
Powyższy przykład może nie jest
tak szkodliwy, jak te bzdury, które są
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w wędlinach. Dlaczego, to oczywiste,
poprawia smak, a raczej wzmaga łaknienie.
Czy jesteś dostatecznie czytelniku
przestraszony? Jeśli nie, to słówko o witaminach. Nienadmiernie pilny student
medycyny wie, że „witaminy nie karmią”, są
po prostu zwykłymi katalizatorami w metabolizmach, czyli nieodzowne w wielkiej
chemicznej fabryce, jaką jest nasz organizm. Wiele młodych kobiet minimalizuje
swoją diete w trosce o linie, a braki energetyczne kompensuje ogromnymi porcjami
witamin, mikroelementów i tak zwanych
suplementów. To droga na skróty do choroby i wyniszczenia organizmu.
Podpowiem, że kiedy badano Europejczyków, okazało się, że południowcy,
lubiący czerwone tłuste mięso, używający niemal do wszystkiego oliwy, zamiast
sztucznych witamin gustują w wszelkich
warzywach, po prostu żyją dłużej i w lepszej kondycji zdrowotnej, niż ich sąsiedzi
z północy, profilaktycznie zabezpieczeni
lekami, doprawieni witaminami, choć
łudzą się, że to oni zdrowo się odżywiają.
Kto z nas nie chce być piękny i młody.
W laboratoriach przemysłu kosmetycznego
trwa prawdziwy wyścig zbrojeń. Jeszcze do
nie dawna zakładnikami w tej wojnie były
wyłącznie kobiety, ale świat się zmienia.
Mężczyźni dbali przede wszystkim o owłosienie. Wzorem był starannie ogolony zarost
i bujna czupryna. Odkrycie pewnego badacza, którego nazwisko miłosiernie pominę,
że za łysiny odpowiedzialny jest testosteron,
początkowo spowodowało popłoch w okopach, ale wkrótce okazało się cenną amunicją w walce o męską urodę. Ten ważny
hormon, jakim jest testosteron jest synonimem męskości, ale i sprawcą łysienia. Nie
można z nim walczyć wprost, bo to byłoby
zabójcze dla zdrowia, opracowano więc
mase specyfików niwelujących zgubny
wpływ podstępnego hormonu na owłosienie. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że
posłużono się starą wypróbowaną metodą,
mówienia, a raczej wmawiania kłamstwa za
pomocą prawdy. Mimo wszystko niektórzy
wolą ogolone głowy.
Wracamy do początku rozważań, silniejsze są przekonania, na nic empiria i rozum, zwłaszcza gdy cień dowodu
dostarcza nauka. Z bzdurą trudno walczyć, powtarzana, zwielokratniana,
wzmacniana autorytetami, żyje własnym
życiem i jak wirus szybko mutuje i się
dostosowuje. Największą fabryką bzdur
jest internet, bo tu każdy jest autorytetem. Przykładem może być robiący światową karierę „ruch antyszczepionkowy”.
Na szczęście też są strony demaskujące
oszustów i można się zaopatrzyć w szczepionki na rozmaite bzdury i przesądy
http//www.totylkoteoria.pl

A czy wiesz, czem
TY masz być?
O czem Tobie
marzyć i śnić?
*/ rycerz w Weselu/
Z dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno – Spożywczego w Szreniawie dr. Janem Maćkowiakiem
oraz mgr Michałem Sengerem asystentem Działu Głównego
Inwentaryzatora Zbiorów rozmawia Mariola Zdancewicz
Przypomnieliście Państwo ostatnio
Dezyderego Chłapowskiego. Dlaczego?
Jan Maćkowiak: To sprawa nieco złożona i nie dotyczy tylko rodu Chłapowskich
i Dezyderego. Powinniśmy w Wielkopolsce
przywrócić pamięć o osobach, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości
przez Polskę. Może niektóre nie działały
bezpośrednio ale przygotowywały grunt,
pod takie działania, co jest niezwykle
ważne. Wśród znanych nazwisk jak Marcinkowski, Ratajski, Mielżyński, Czartoryski,
Działyński. Dezydery Chłapowski wyróżniał się w sposób szczególny. Zasłynął nie
tylko jako generał napoleoński, ale co dla

naszego muzeum jest ważne jako prekursor nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce i w Polsce.
Mimo zakazów ze strony pruskiego
zaborcy to u niego w gospodarstwie młodzi Wielkopolanie uczyli się nowoczesnego
rolnictwa. Obok dwustu trzydziestej rocznicy urodzin, ten rok to również dwusetna
rocznica jego pobytu w Anglii, gdzie czerpał nauki. Stamtąd sprowadził pomysły na
stosowanie zadrzewienień śródpolnych
i nowoczesnych maszyn rolniczych. Wydawał też pisma o rolnictwie, które trafiały na
wieś i przekonywały chłopów o słuszności
swoich poczynań jako reformatora życia

Baron Cesarstwa, ulubiony adiutant
Napoleona, szef szwadronu
Szwoleżerów Gwardii, jeden
z najzdolniejszych generałów
Powstania Listopadowego. Oficer
w którym miłość Ojczyzny, poczucie
odpowiedzialności i honoru
rywalizowało o palmę pierwszeństwa
i który zastąpił cięcia szwoleżerskiej
szabli, gestem siewcy i oracza.
*/za Stanisławem Ledóchowskim
w „Dezydery Chłapowskiszwoleżer-prekursor
nowoczesnego rolnictwa oraz
pracy organicznej“
gospodarczego. Zabiegał też o zniesienie
pańszczyzny. Można powiedzieć, że “uprawiał wiele pól”.
Jego zasługi staraliśmy się pokazać
w referatach historycznych, poprosiliśmy o pomoc również młodzież ze szkoły
w Bolechowie, która nosi imię Chłapowskiego oraz dowódcę poligonu w województwie Lubuskim, który ma sztandar
z herbem rodu Chłapowskich...
Był też dyplomatą…
Był posłem pruskim, znał kilka języków
Ale też był na tyle doceniony
w tej dziedzinie przez Napoleona
Bonaparte, że ten wysyłał go jako
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pośrednika w różnych wojskowych sprawach. Był też
przy cesarzu w kampanii rosyjskiej i w Moskwie
i w odwrocie jego armii..
Dla Napoleona był wręcz
zjawiskiem, bo jako młody
Polak, bohater różnych bitew,
potrafił też organizować wojsko. Dowodził w Powstaniu
Listopadowym mimo, że był
szwagrem brata cara bezpośrednio walczył z zaborcą rosyjskim. Mamy nadzieję, że w Winnej Górze powstanie‚“ panteon „
poświęcony wielkim Wielkopolanom. Wszystko wskazuje na
to, że tak będzie bo w tym celu
jest już kupiony pałac, w którym ostatnie lata swojego życia
spędził kolejny wielki Polak Jan
Henryk Dąbrowski.
Muzeum Ziemiańst wa
w Dobrzycy pracuje nad programem merytorycznym.
Wydarzeniem była konferencja i wystawa poświęcona
Dezyderowi Chłapowskiemu.
O czym była mowa?
Michał Senger: Konferencja była podzielona na trzy chronologiczne bloki tematyczne: żołnierz, rolnik oraz patriota. Tak
również wyglądała wystawa towarzysząca

wydarzeniu,zatytułowana – “Dezydery
Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota”.
Zgromadziliśmy około stu obiektów
wypożyczonych od piętnastu podmiotów:
zarówno osób fizycznych, jak i instytucji
państowych. Część z nich jest w gablo-
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tach a część w tak zwanym “kiosku multimedialnym”.
Taką perełką jest na przykład, wypożyczony z Muzeum Regionalnego w Kościanie płaszcz oraz
mundur Dez yde rego Chłapowskiego,
z serialu “Najdłuższa
wojna nowoczesnej
Europy”, który nosił
słynny aktor Krzysztof Kolberger. Mamy
również szablę wykopaną z pola na którym
odbyła się bitwa narodów pod Lipskiem
oraz kapsułę na łańcuch z relikwiarzem
w formie krzyża. Jest
to pamiątka po Dezyderym, którą otrzymaliśmy z Muzeum
Archidiecezjalnego
w Poznaniu, podarowana przez siostry
z zakonu, do którego
należała jedna z córek
Chłapowskiego
– Józefa.
Jan Maćkowiak:. Postać Chłapowskiego wciąż przewija się w naszych działaniach muzealnych i wielu różnych wystawach, bez tego nazwiska nie można mówić
o rolnictwie w Wielkopolsce.
Do kiedy będzie czynna wystawa?

Michał Senger: Do 24 listopada.
Jaka była frekwencja na konferencji?
Michał Senger: Przez te dwa dni brało
w niej udział sto osób.
Jan Maćkowiak: Byliśmy zaskoczeni,
tak dużym rezonansem. W podobnych
wydarzeniach zwykle bierze udzial trzydzieści, czterdzieści osób, to przeszło nasze
oczekiwania i ucieszyliśmy się bardzo…
Towarzyszyły jej ciekawe wydarzenia
Może Pan przypomi?
Michał Senger:..oprócz pierwszego
dnia w którym odbyl się wernisaż wystawy,
drugiego, po porannym zwiedzaniu
muzeum udaliśmy się do pałacu w Turwi,
siedziby Chłapowskich i do znajdującej się
tam dziś Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk oraz do pięknej pałacowej
kaplicy. Pracownicy z PAN-u mieli kilka
ciekawych wystąpień o historii pałacu.
Następnie przejechaliśmy pod jedno
z zadrzewień śródpolnych Chłapowskiego,
gdzie również był wykład, na temat ich roli
i wpływu na środowisko. Kolejno udaliśmy
się do gorzelni w Turwi ktora w tym roku
obchodziła stulecie istnienia.
Jan Maćkowiak: Następnie w Rąbiniu przy kościółku, na cmentarzu rodziny
Chłapowskich uczestnicy konferencji złożyli generałowi hołd i położyli kwiaty.
W konferencji, wzięli udział historycy, rolnicy i naukowcy, którzy znajmują
się ochroną przyrody. Temat zadrzewienia do którego dziś się wraca, był ważny,

bo okazuje się że zwięszkają zbiory
od 5-20 % więc są niezwykle istotne!
Mowa była także o utrzymaniu
poziomu wód.
W gospodarst wie Chłapowskiego wszystko miało swoje miejsce
i przeznaczenie.
Czy są prowadzone jakieś rozmowy
z Winną Górą?
Jan Maćkowiak: Tak z dyrektorem
Wiesławem Kaczmarkiem odnośnie

przekazania im naszych obiektów którymi chcemy się podzielić. Jesteśmy na
razie na wczesnym etapie przygotowań. Pałac w Winnej Górze został przekazany Muzeum w Dobrzycy 4 października tego roku.
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