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Naszym partnerem jest Politechnika Poznańska.



   Społeczność Politechniki Poznańskiej 29 sierpnia w Auli Ma-
gna gościła światowej sławy specjalistę w dziedzinie mechaniki 
komputerowej, profesora Petera Wriggersa. Powodem było nada-
nie temu wybitnemu naukowcowi ściśle współpracującemu z Poli-
techniką Poznańską tytułu Doktora Honoris Causa. Wnioskowała 
o to Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którą 
poparły Senaty Politechniki Śląskiej oraz Wojskowej Akademii 
Technicznej, a także Rada Naukowa Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. 
   Rektor prof. Tomasz Łodygowski podkreślił, że w ponad dzie-
więćdziesięcioletniej historii Politechniki Poznańskiej doktorat 
honoris causa nadano tylko 34 osobom. Wśród uczonych, którzy 

otrzymali to wyróżnienie, jest 23 Polaków i 11 zagranicznych na-
ukowców. 
W ten szczególny sposób chcemy wyróżnić ludzi wybitnych, za-
służonych w pracy naukowej, działalności kulturalnej i życiu spo-
łecznym. Profesor Wriggers jest nie tylko wybitnym naukowcem 
czy pełnym pasji i poświęcenia dydaktykiem, ale także doskona-
łym organizatorem życia akademickiego i naukowego, który dużą 
część swojego czasu poświęca pracy z młodymi ludźmi. Jego do-
robek ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju dziedziny nauki, 
jaką jest opracowanie i stosowanie metod komputerowych w sze-
roko rozumianej mechanice.
Sylwetkę gościa przedstawił promotor prof. Andrzej Garstecki: 

HONORIS CAUSAHONORIS CAUSA
dla profesora Wriggers’adla profesora Wriggers’a

fot. Karol Budziński, Wojciech Jasiecki
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Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania wybitnych zasług 
profesora Wriggersa dla rozwoju nauki. Jednocześnie fakt, że do 
grona doktorów honoris causa uczelni dołącza badacz o tak wy-
sokiej światowej pozycji, utrzymujący wieloletnie przyjacielskie 
kontakty naukowe z wieloma polskimi ośrodkami, a szczególnie z 
naszą uczelnią, napełnia radością i dumą naszą społeczność.
Doceniona została praca naukowa i badawcza profesora, który 
rozwinął teorię i opracował nowe metody oraz algorytmy modelo-
wania komputerowego włącznie z kodami komputerowymi. Warte 
podkreślenia są również jego zasługi dla rozwoju międzynarodo-
wej współpracy akademickich ośrodków badawczych. 

Przywołujemy kilka reminiscencji z bogatego życiorysu lau-
reata.
   W 2001 roku wprowadził nowy program studiów: „Inżynieria 
Obliczeniowa” dla studentów studiów inżynierskich i magister-
skich na Uniwersytecie Technicznym w Hanowerze, utworzył 
Międzynarodowe Centrum Nauk Technicznych (ICCES). W 2007 
roku założył szkołę dla absolwentów – Graduate School MUSIC 
(Multiscale Methods for Interface Coupling), która wspiera obec-
nie około 40 doktorantów. Uczelnia ta przyciąga też licznych sty-
pendystów oraz naukowców z całego świata. 
   Był promotorem 35 rozpraw doktorskich oraz 80 prac magi-
sterskich. Sześciu z jego wychowanków zostało profesorami zwy-
czajnymi na uniwersytetach w Niemczech, Słowenii, Chorwacji, 
Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. 
   W latach 2008–2010 był prezesem International Association of 
Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), wtedy to właśnie 
założona została fundacja, która wspiera młodych naukowców. 
Od 2011 roku jest wiceprezesem tego stowarzyszenia. Ponadto 
w 2008 roku został prezesem German Association for Computa-

tional Mechanics (GACM), gdzie w ramach swojej działalności 
dał początek konferencjom „Młodzi Badacze”, które odbywają 
się cyklicznie co dwa lata. W 2010 roku został wybrany na sta-
nowisko wiceprezesa International Association of Computational 
Mechanics (IACM), gdzie jest odpowiedzialny za region Afryki i 
Europy. W roku 2011, jako pierwszy członek zagraniczny, został 
wybrany do komitetu wykonawczego Applied Mechanics Divi-
sion of the American Society of Mechanical Engineers (ASME). 
Działa aktywnie również w European Community on Computa-
tional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). Jest jednym z 
przewodniczących komisji selekcyjnej Fundacji Alexandra von 
Humboldta.
   Jest redaktorem 12 podręczników dotyczących mechaniki ob-
liczeniowej i jej zastosowań w nauce i inżynierii, redaktorem 
naczelnym międzynarodowego „Computational Mechanics” i 
współwydawcą „Bauingenieur”, jednego z ważniejszych bran-
żowych pism niemieckich. Liczba cytowań jego prac obejmuje 
ponad 3000 (bez cytowań własnych) z dziedziny naukowej inży-
nierii obliczeniowej.
   Na Międzynarodowej Konferencji, jaka odbyła się w sierpniu 
na Politechnice Poznańskiej, dotyczącej metod komputerowych w 
mechanice, prof. Wriggers otrzymał medal prof. Olgierda Zien-
kiewicza przyznawany zagranicznym naukowcom, którzy są 
szczególne zasłużeni dla rozwoju mechaniki komputerowej w Pol-
sce. W konferencji wzięło udział ponad 250 naukowców, którzy 
debatowali m.in. na temat metod sztucznej inteligencji, dynamiki 
płynów i transferu ciepła.
Zainteresowanych bliższym poznaniem specjalizacji, w jakich 
porusza się profesor Wriggers, odsyłamy na stronę internetową 
Politechniki Poznańskiej: www.put.poznan.pl ■
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   Od 13 września przez 50 dni codziennie pracownicy apteki będą 
pytali jak się czują pacjenci. Wyniki publikowane będą na Face-
booku, a przede wszystkim na wskaźniku w oknie apteki. Dzięki 

temu dowiemy 
się jak swoje sa-
mopoczucie oce-
niają mieszkańcy 
naszego miasta. 
Apteka Galenica 
vis-à-vis Kupca 
Poznańskiego od 
50 lat dba o po-
znaniaków, jest 
jedną z najstar-
szych aptek w 
mieście. Dzięki 
tradycji, a także 
dostępności le-
ków jest też jed-
ną z najczęściej 
odwied zanych. 
Właścicielka mgr 
Elżbieta Tater-
czyńska postano-

wiła ten fakt wykorzystać. To nie pierwsza taka społeczna akcja 
Aptek Galenica, wcześniej organizowane były m.in. marsze nor-
dic walking. Wszystko w trosce o zdrowie poznaniaków.  ■

50 lat dbamy o Poznaniaków
Jak się Pani/Pan 

dzisiaj czuje?
To pytanie sta-

ło się hasłem 
jubileuszu 50 lat 
apteki Galenica. 

Badanie samopo-
czucia poznania-

ków to pomysł na 
podkreślenie tej 

rocznicy.

red.



Z wykształcenia jest Pani malarką, czy 
ma to wpływ na Pani postrzeganie kuli-
nariów jako formy sztuki?
Zdecydowanie (śmiech). Jeszcze na stu-
diach piekłam mazurki, które wyglądały 
jak obrazy, a z sękacza robiłam rzeźby. Tak 
naprawdę myśl o prowadzeniu restauracji 
zawsze zaczynam od połączenia wizji 
smaku i estetyki. Dla mnie najważniejsze 
jest to, by najlepszej jakości jedzenie było 
podane w urokliwym miejscu, posiadają-
cym magiczny charakter.
Wielu ludzi nie może sobie pozwolić na 
fantazyjną i kosztowną kuchnię, czy 
proste posiłki mogą być równie atrak-
cyjne i smaczne?
Przecież wcale nie musimy na siłę szukać 
egzotyki na naszych talerzach! Odradzają 
się lokalne targi z fantastycznymi warzy-
wami, wracają do łask drobni producenci 
żywności. To są miejsca, w których kupi-
my produkty, dzięki którym nasze kubki 
smakowe eksplodują! Nie musimy kombi-
nować, bo proste smaki często są po prostu 
najlepsze. Jako dowód proponuję przepis 
na pyszną i niezwykle sycącą zupę z dyni, 
która od kilku tygodni barwnie zadomo-
wiła się na straganach. Fantastyczna, z do-
datkiem śmietany kremówki, gałki musz-
katołowej i białego pieprzu w połączeniu 
z odrobiną sera gruyere. Gwarantuję, że 
każdy będzie zachwycony, a koszt jej 
przygotowania jest niezwykle niski.
Podkreśla Pani, że od czasu „Kuchen-
nych rewolucji” rozpoczęła Pani nowe 
życie. Twierdzi Pani, że znalazła się 
pośród „normalnych” ludzi, porzuci-
ła elity, przestała być taką bourgeois... 
Wydaje się jednak, że jest bardzo dużo 
„starej Magdy Gessler” w „nowej Mag-
dzie Gessler”?
Myślę, że nie ma „starej” czy „nowej” 
Magdy Gessler. Dzięki „Kuchennym rewo-
lucjom” mam możliwość poznania świata, 
który jeszcze kilka lat temu był mi raczej 
obcy. Mogę pomóc wielu ludziom, rodzi-
nom w rozwiązywaniu problemów, które 
na pierwszy rzut oka wydają się być nie-
rozwiązywalne. To po prostu misja, której 
nie da się przerwać, nie da się nagle wrócić 
do życia butikami i salonami. Ale dzięki 
temu mam możliwość poznania Polski na 
wylot! To wszystko pozwala mi dostrzec 
to, czego na co dzień nie zauważamy, nie-
samowite historie otaczających nas ludzi.
Mam aspiracje by być „Magdą Boską”, 
to słynne już stwierdzenie to żart czy 
prowokacja? A może atmosfera skanda-

lu i prowokacji to część Pani scenicznego 
image i recepta na ciągłą popularność w 
mediach?
To żart, ale na pewno coś w tym jest. Przez 
ostatnich kilka lat udało mi się nie tylko 
zmienić kilkadziesiąt restauracji, ale także 
życie wielu ludzi i ich rodzin. Często były 
to niezwykle dramatyczne sytuacje, finan-
sowe tarapaty, które rujnowały ich życie. 
Zdecydowanie nie jest to prowokacja! Pro-
wokować mogę kulinarnie…
Podkreśla Pani, że rzuca się w wir pracy 
i jest osobą nieznoszącą bezczynności. 

Czy ten swoisty pracoholizm nie jest for-
mą ucieczki przed samotnością i smut-
kiem po stracie córki, męża, matki?
Nie, bo od zawsze żyłam na wysokich ob-
rotach. Wystarczą mi trzy, cztery godziny 
snu na dobę. Moje dzieci są już dorosłe, a 
ja mogę realizować swoje marzenia i pa-
sje, tworzyć nowe miejsca, malować. Ja po 
prostu mam apetyt na życie i nie zamie-

rzam przesypiać mijającego czasu!
W jednym z wywiadów mówiła Pani, 
że chce zmieniać polską rzeczywistość, 
jak? A czy Pani jest otwarta na zmia-
ny?
Poprzez konsekwentne promowanie pol-
skiej kuchni, bo zupełnie niepotrzebnie 
zachłysnęliśmy się obcymi kulturami i 
straciliśmy świadomość własnego dzie-
dzictwa. Zapatrzyliśmy się na najgorsze 
wzorce – sztuczne smaki, nienaturalne 
przyprawy, zabiliśmy to, co było naszym 
ogromnym atutem. Widzę, że powoli za-
czyna się to zmieniać i mam nadzieję, że 
moja misja skutecznie się do tego przyczy-
nia. Pamiętajmy, że nasza tradycja jest bar-
dzo bogata, mamy genialne dania, dlatego 
warto wrócić do korzeni. Ja zawsze jestem 
otwarta na szczery dialog, na ludzi z pasją 
i ich pomysły. Prawda jest wartością, która 
zawsze obroni się sama!
Jaka przyszłość czeka polską kuchnię? 
Czy w świecie podległym globalizacji, 
jest szansa na zachowanie ortodoksyjnej 
kuchni narodowej?
Jestem przekonana o tym, że polska kuch-
nia będzie coraz popularniejsza i zyska 
nowy, wyjątkowy wymiar. Musimy pa-
miętać, że nasza kuchnia to mieszanka 
smaków i tradycji. Mamy fantastyczne 
produkty - przepyszne maliny z Nałęczo-
wa, nieprawdopodobne czarne porzeczki, 
najsmaczniejsze truskawki czy kapustę ki-
szoną z Chrasznicy! Gdybyśmy chcieli, to 
moglibyśmy stworzyć ekskluzywne deli-
katesy dla całej Europy i mam nadzieję, że 
prędzej czy później będziemy tego świa-
domi, a nasze władze odpowiednio wypro-
mują te atuty! Marzę o tym, by doskonała 
kuchnia naszych mam i babć wygrała z 
ulotnymi modami na orient i importowany 
smak, przywracając tym samym kulinarną 
tożsamość.
Czy pory roku mają wpływ na to co 
jemy? Firmuje Pani w „Merkuriuszu” 
projekt „Cztery Pory Roku według 
Magdy Gessler”, co więc powinniśmy 
jeść jesienią?
Oczywiście! Musimy czerpać z dobro-
dziejstw natury i maksymalnie wyko-
rzystywać produkty sezonowe. Jesienią 
mamy najlepsze grzyby, cudowną paprykę 
na marynaty, czy coraz popularniejszą dy-
nię. ■

MAM APETYT NA ŻYCIE...
Z Magdą Gessler rozmawia Maja Netter

... nie
zamierzam 
przesypiać 
mijającego 
czasu!
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Zupa dyniowa
średnia dynia     ok. 3 kg
bagietka       1/2
olej dyniowy      5-6 łyżek
ser gruyere      250 g
śmietanka      1 szklanka
bulion z kury      1 litr
gałka muszkatołowa   1/4 łyżeczki
sól      do smaku
biały pieprz     do smaku

Te zupę można również przyrządzić we wnętrzu 
wydrążonej dyni. 
Dynię obrać, usunąć gniazdo nasienne, miąższ 
pokroić w kostkę. Ser zetrzeć na tarce lub pokroić 
w drobną kosteczkę. W naczyniu żaroodpornym 
ułożyć warstwy dyni przesypując serem. Zalać 
wywarem wymieszanym ze śmietanką. Wsta-
wić do piekarnika nagrzanego do 180 °C. Piec 
aż dynia będzie zupełnie miękka (ok. 30 minut w 
zależności od gatunku dyni). Bagietkę pokroić w 
kosteczkę. Usmażyć grzanki na oleju dyniowym. 
Zupę zmiksować i doprawić gałką muszkatołową, 
solą i pieprzem. Podawać z grzankami.

Więcej przepisów Magdy Gessler znajdziesz na
www.smakizycia.pl
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cztery pory roku
według Magdy Gessler
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Restauracja Ratuszova
to najstarsza restauracja na Starym Rynku w 
Poznaniu. Mieści się w murach renesansowej ka-
mienicy, w której w 1657 roku zamieszkiwał Król 
Polski Jan II Kazimierz z rodu Wazów. Oferuje 
to co najlepsze w polskiej kuchni. Na szczególną 
uwagę zasługują dania typowe dla Wielkopolski, 
jak czernina z ręcznie robionym makaronem, 
kaczka pieczona z jabłkami czy kociołek leśnych 
skrzatów, czyli grzyby z wielkopolskich lasów z po-
lędwicą z wieprzowiny złotnickiej. Menu uzupeł-
niają smaki kuchni międzynarodowej i liczne no-
woczesne techniki kulinarne, wśród których prym 
wiedzie metoda obróbki termicznej sous-vide. Jest 
to technika gotowania produktów pakowanych 
próżniowo w kąpieli wodnej, precyzyjnie utrzy-
mując równomierną, niską temperaturę. Dzięki 
temu w pełni można wydobyć walory potraw oraz 
uzyskać idealną konsystencję i soczystość, przy jed-
noczesnym zachowaniu właściwości odżywczych - 
w tym cennych witamin i minerałów. 
Zapraszamy!

Restauracja RATUSZOVA
Stary Rynek 55, Poznań
Tel.: +48 618 510 513

www.ratuszova.pl



Pod koniec marca w Wielkopolskim Centrum Onkologii w 
Poznaniu otwarta została Klinika Chirurgii Głowy i Szyi i 
Onkologii Laryngologicznej, wcześniej oddział o tej samej 
nazwie. Decyzją senatu Uniwersytetu Medycznego uzyskali-
ście Państwo status kliniki. Proszę powiedzieć co zmienia ta 
sytuacja?
Zmienia bardzo dużo. Jedynie ośrodek akademicki stwarza moż-
liwości pełnego rozwoju pod względem naukowym i dydaktycz-
nym. Szkolenie studentów, prowadzenie zajęć na wszystkich kie-
runkach i wydziałach Uniwersytetu Medycznego to nobilitacja 
dla ośrodka, który może do tego się odpowiednio przygotować. 
W systemie podyplomowym prowadzimy specjalistyczne kursy 
nie tylko dla osób, które chcą się specjalizować ale również dla 
specjalistów. Wymiar dydaktyczny pro-
wadzony przez Klinikę wpływa bardzo 
dobrze na zespół, który tę dydaktykę 
prowadzi. Wymusza ciągłe szkolenie, 
przygotowanie się do zajęć, zmuszając 
wszystkich zaangażowanych do odpo-
wiedniego poziomu naukowego. Jeśli 
podejmuje się takie wyzwanie, należy 
się do niego fantastycznie przygotować. 
Trzeba pokazać, że jest się ośrodkiem, 
który może prowadzić dydaktykę na naj-
wyższym poziomie. 
Po drugie, rzecz sprowadza się do moż-
liwości jakie daje klinika uniwersytecka 
na arenie  międzynarodowej. Jesteśmy 
członkiem Unii Europejskiej, co nam 
bardzo pomaga. Pamiętam te czasy kie-
dy trudno było nawiązać jakąkolwiek 
współpracę, nawet jeśli była ku temu spo-
sobność, to tutaj rzucano nam kłody pod 
nogi. Dzisiaj mamy wspólną Europę i na 
tej współpracy zależy wszystkim sygna-
tariuszom. Wartość badań naukowych 
jest tym większa im bardziej są one wie-
loośrodkowe. Prowadzone między różnymi klinikami   uniwersy-
teckimi sprawiają, że bierze w nich udział duża część populacji.. 
Można ją porównać pod względem zamieszkania, pracy, czynni-
ków socjoekonomicznych, a także zupełnie innych uwarunkowań. 
Wnioski z tych badań są przez to bardziej wartościowe. Obecnie 
wszystkie agencje, instytuty, jednostki, które przyznają pieniądze 
na granty, zwracają uwagę właśnie na współpracę międzynaro-
dową i wieloośrodkową. Ważne jest to, że można aplikować o 
granty, pozwalające rozwijać naukę. Przyznawane są w różnych 
dziedzinach medycyny. Dzięki tym środkom fi nansowym moż-
na uzupełnić sprzęt medyczny, dokonać modernizacji czy rozbu-
dowy. Zwiększamy jakość we wszystkich dziedzinach. Tak więc 
wracając do pytania nie jest to tylko zmiana nazwy.
Głównym naszym celem jest jednak pomoc pacjentom. Ośrodek 
stworzony tu przed siedmioma laty jako ośrodek interdyscypli-
narnego leczenia nowotworów głowy i szyi, można powiedzieć 
jest unikatowy w skali kraju, dlatego że łączą się tu wszyscy spe-
cjaliści, którzy pomagają w leczeniu nowotworów o tej lokaliza-
cji. Głowa i szyja to domena nie tylko laryngologów, ale także 
chirurgów szczękowo-twarzowych, neurochirurgów, okulistów, 

neurologów, chirurgów plastyków i chirurgów naczyniowych. To 
także radioterapia, chemioterapia i patologia, tak więc musimy 
działać razem i wspólnie podejmować decyzje. Tutaj wszystko 
mamy na miejscu i wybieramy optymalny sposób leczenia. I to 
jest nieprawdopodobna wartość takiego ośrodka. 
Oddział, a teraz klinika ma za sobą jedną z pierwszych w 
Polsce rekonstrukcji nosa, gdzie zastosowano implanty tyta-
nowe...
...mamy już kolejne przypadki, ale myślę że przede wszystkim 
media są zainteresowane tym co nowe i unikatowe. I takie rzeczy 
robimy. Są to operacje rekonstrukcyjne, na przykład odtwarzające 
górny odcinek przewodu pokarmowego. Chciałbym jednak zwró-
cić uwagę na to, że najważniejsze jest leczenie chorych według 

standardów europejskich i światowych. W 
porównaniu z krajami europejskimi w kwe-
stii przeżycia chorego z pięcioletnim nowo-
tworem nie jesteśmy konkurencyjni. Musi-
my trzymać się standardów postępowania. 
Powtarzam to dlatego, że chory musi mieć 
wszystkie badania diagnostyczne włącznie 
z badaniami obrazowymi, stworzoną inter-
dyscyplinarną koncepcję leczenia, która 
musi być skrupulatnie przeprowadzona. 
Badania kontrolne sprawdzają efekt leczni-
czy oraz  pozwalają zauważyć ewentualną 
wznowę co skutkuje wdrożeniem natych-
miastowego leczenia uzupełniającego
W Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia, 
żebyśmy mogli standardy utrzymywać na 
określonym poziomie. 
Czy przesadzę jeśli powiem, że lawinowo 
rośnie liczba chorych na nowotwory gło-
wy i szyi, z pięciu tysięcy w 2005 roku do 
dziesięciu tysięcy osób w roku 2008. Czy 
w Polsce wprowadzona jest jakaś profi -
laktyka, uświadamianie ludzi? 
Nowotwory, o których mówimy zostały zu-

pełnie zapomniane w ostatnich latach. Dopiero teraz coś zaczyna 
się dziać w tym zakresie. W Europie Zachodniej przeprowadzona 
została ankieta pod nazwą „About Face”, gdzie przypadkowego 
przechodnia pytano ,,Z czym się Pani/Panu kojarzą nowotwory 
głowy i szyi?”. 75 procent w ogóle nie potrafi ło odpowiedzieć na 
to pytanie, natomiast 25 procent odpowiadało, że jest to na przy-
kład guz mózgu albo rak zlokalizowany w ośrodkowym układzie 
nerwowym, natomiast są to nowotwory, które dotyczą języka, dna 
jamy ustnej, gardła, gardła środkowego i dolnego, krtani, nosa, 
zatok przynosowych, oczu, ślinianek, szyi, podstawy czaszki 
czy tarczycy. To jest bardzo duża grupa nowotworów, których 
liczba rośnie co roku. Według najnowszych wyników angielskie-
go, królewskiego zakładu badań epidemiologicznych uważa się, 
że nowotwory głowy i szyi będą w następnych trzech dekadach 
przyrastały od 20 do 30 procent, to bardzo dużo. Jest to związane 
głównie z mieszaniem się czynników ryzyka, bo kiedyś były to 
głównie papierosy, alkohol czy zaniedbany stan higieniczny jamy 
ustnej ludzi o niskim statusie socjoekonomicznym, dzisiaj dużą 
rolę odgrywają wirusy, szczególnie brodawczaka ludzkiego, który 
jest podtypem wirusów powodujących raka szyjki macicy. Nowo-

Z prof. Wojciechem Golusińskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Głowy, 
Szyi i Onkologii Laryngologicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Wielkopolskim Centrum Onkologii, WOKÓŁ
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twory dotyczą teraz tych, którzy na przykład nie palą papierosów, 
nie piją alkoholu i są młodzi. Zmienił się więc obraz nowotworów 
głowy i szyi, przesuwa się granica wieku i inne są czynniki ryzy-
ka. Dlatego też w Polsce jest konieczny program profi laktyki. Bę-
dąc prezesem Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi 
i członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Nowotworów 
Głowy i Szyi zainaugurowałem go w grudniu zeszłego  roku w 
Poznaniu. W kwietniu odbyła się na ten temat debata w Polskiej 
Akademii Nauk z udziałem dziennikarzy, naukowców i lekarzy. 
W ostatnim tygodniu powołałem 32 koordynatorów w 16 ośrod-
kach regionalnych, którzy będą odpowiedzialni za profi laktykę 
w swoich regionach. Dodatkowo trzeci tydzień września będzie 
tygodniem poświęconym nowotworom głowy i szyi, nazwaliśmy 
go tygodniem podniesienia świadomości. Program świetnie się 
rozwija. Złożyłem wniosek do Ministerstwa Zdrowia, aby Ogól-
nopolski Program Profi laktyki Nowotworów Głowy i Szyi został 
wpisany w Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych. Jest to jednak długa droga administracyjno-legislacyjna, 
żeby z tego kawałka tortu wykrojona została część dla nowotwo-
rów głowy i szyi, tym bardziej, że na nasze działanie na razie nie 
ma tak potrzebnego oparcia fi nansowego. Jednak uważam, że 
udało nam się dużo w tym zakresie zrobić. 
Ze względu na to, że jest Pan w różnych gremiach europej-
skich, zapytam jaki jest poziom świadomości europejczyków 
na ten temat?
Nie jest on niestety zbyt duży, ale myślę że nasz w Polsce jest 
jeszcze niższy, bo musimy myśleć o przeciętnym Polaku, który 
jest zagoniony, pracuje, ma mnóstwo różnych problemów i takie 
charakterystyczne objawy jak ból gardła, chrypka albo niedroż-
ność nosa są dla niego niemal nieistotne. A to mogą być pierwsze 
objawy poważnej choroby. Często leczenie jest takie z doskoku. 
Wpierw wszyscy leczą się w aptekach, a czas mija, później w 
końcu znajduje się chwilę i idzie do lekarza rodzinnego, który nie 
tylko musi być w pełni wyedukowany, ale musi posiadać jeszcze 
to ,,coś” co pozwoli mu trafnie zdiagnozować objawy i wysłać 
pacjenta na specjalistyczne leczenie. Duża część chorych zgłasza 
się do nas w bardzo zaawansowanym stanie, dlatego to leczenie 
w zależności od stanu jest ograniczone. Największe szanse wy-
leczenia daje choroba uchwycona w pierwszym stadium, wtedy 
wyleczalność wynosi 95 procent, czyli jest bardzo wysoka. 
Jakie są więc prognozy na przyszłość, jeśli na świecie rocznie 
zapada na tę chorobę 1,4 mln ludzi?
Jeżeli będziemy pracować w ramach profi laktyki to owoce mogą 
być widoczne myślę, że po  ośmiu latach, nie wcześniej. Nie opie-
ra się ona tylko na podniesieniu świadomości, ale także edukacji 
pracowników ochrony zdrowia. Podzieliliśmy ich na różne grupy, 
w pierwszej są lekarze stomatolodzy, lekarze rodzinni, studenci, 
którzy mają bezpośredni kontakt z chorym, do drugiej zaliczyć 
można tych lekarzy, którzy są specjalistami, ale nie są związa-
ni bezpośrednio z głową i szyją, a trzecią tworzą laryngolodzy, 
chirurdzy szczękowi, ci którzy muszą być szczególnie wyczuleni 
na poszczególne objawy. Ta edukacja w zależności od grupy za-
wodowej musi nieść za sobą różne informacje, inny przekaz musi 
być dla lekarza rodzinnego a inny dla specjalisty. Opracowanie 
pakietów edukacyjnych to też praca od podstaw, musimy podno-
sić świadomość poprzez różnego rodzaju ulotki, listy, poprzez by-
cie na wszystkich konferencjach. Wprowadzenie ogólnopolskiej 

kampanii na temat nowotworów głowy i szyi nie jest rzeczą pro-
stą. Radziłem się jednej z fi rm zajmujących się public relation, 
która stwierdziła, że jest to koszt 350 tys. zł, abyśmy mogli być 
mediach, żeby ważne informacje były wyklejone na przystankach 
autobusowych, by to wszystko było widoczne. Są to bardzo duże 
pieniądze. Podczas swojej prezydentury Jimmy Carter podjął wal-
kę z  nowotworami i przeznaczył niesamowitą ilość środków fi -
nansowych na badania związane z nowymi lekami, które miałyby 
je uleczyć. Po iluś latach stwierdzono, że gdyby te pieniądze były 
przeznaczone na profi laktykę i edukację to efekt  byłby znacznie 
większy. To co się wydarzyło w ostatnich dwudziestu latach w 
naszym kraju oznacza niesamowite zmiany w każdej dziedzinie 
życia. My zaczynamy teraz z nowotworami głowy i szyi i mamy 
nadzieję, że po jakimś czasie będą efekty i na tym polu. Wie pani, 
zawsze najgorzej pionierom, potrzeba odwagi, potrzeba zebrać ko-
ordynatorów, zachęcić, to wszystko wymaga dobrej organizacji. 
Czy można tę chorobę nazwać chorobą cywilizacyjną?
W pewnym sensie tak, jest to choroba cywilizacyjna, bo jest 
związana z naszymi nawykami. Jak patrzymy na mapę Europy 
czy świata, gdzie nowotwory najczęściej dają o sobie znać, to jest 
to Hiszpania, Francja i Włochy. My jesteśmy na czwartym miej-
scu. Liczą się tu więc te kraje, które promują życie, gdzie obecna 
jest biesiada, alkohol i papierosy, gdzie najwięcej jest ryzykow-
nych zachowań seksualnych. To wszystko ma wpływ na to, że w 
tych krajach jest największe zachorowanie na nowotwory głowy 
i szyi. 
Bieżący rok został nazwany rokiem walki z nowotworami gło-
wy i szyi, pod tym samym hasłem odbyła się wspomniana przez 
Pana konferencja w siedzibie Państwowej Akademii Nauk...
Dzięki niej dziennikarze zainteresowali się problemem i zaczyna-
ją coraz więcej na ten temat pisać i pytać o to, a my bez wsparcia 
mediów, przede wszystkim tych dużych, publicznych, nie jeste-
śmy w stanie dotrzeć do wszystkich. Liczymy na to co jest zwią-
zane z mediami publicznymi, które w statutowych zadaniach mają 
także edukację i my musimy się w to wpisywać, żeby te wartości 
które zostały określone przez grupę europejskich specjalistów, 
były czytelne, jasne i dalej przekazywane. 
Wkrótce odbędzie się w Poznaniu I Krajowe Sympozjum Pa-
tologii Molekularnej. Proszę powiedzieć co to jest patologia 
molekularna. 
My oczywiście bez nauk podstawowych nie istniejemy. Przykła-
dowo, mamy dwie osoby, każda po czterdzieści lat, obydwie z no-
wotworem języka. Jedna żyje pięć lat, druga umiera po dwóch. 
Dlaczego tak się dzieje? Bo każdy nowotwór ma swoją biologię, i 
ta biologia jest indywidualna u danego człowieka, tak jak jesteśmy 
wszyscy inni, mamy inny garnitur genetyczny. Patolog rozpozna-
je raka. Ogląda go na poziomie komórkowym i w zależności od 
tego jaki typ nowotworu określi, ukierunkowujemy leczenie. To 
jest podstawowe badanie w onkologii. Ale patologia molekular-
na, to jest kolejny etap wtajemniczenia w biologię komórki raka 
Na podstawie badań molekularnych i biologii guza, czyli jaką ma 
specyfi kę, czy będzie się szybko rozwijał czy nie, czy komórki 
raka dzielą się szybko czy możemy spodziewać się przerzutów. 
Przyszłość jest taka, że na podstawie badań patologii molekular-
nej będziemy mogli indywidualizować leczenie. ■

GŁOWY rozmawia Mariola Zdancewicz.
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Pański wydział jest jednym z najmłodszych na Politechnice 
Poznańskiej i jest związany z bardzo aktualną dziedziną wie-
dzy i techniki. Dlaczego warto studiować właśnie na Państwa 
wydziale? Jaka kariera czeka jego absolwentów po studiach?
W tej chwili oferujemy dwa kierunki studiów - Elektronikę i tele-
komunikację oraz Techniczne zastosowania Internetu. Pierwszy, zgodnie z Procesem 
Bolońskim, ma charakter dwustopniowy i daje szerokie wykształcenie w dziedzinie 
elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych. Jak się okazuje, wykształ-
cenie to jest na tyle atrakcyjne, że nawet osoby, które nie chcą kontynuować nauki, 
albo muszą z powodów życiowych rozpocząć pracę zawodową, znajdują ją bardzo 
łatwo. Nasi absolwenci znają zarówno systemy i układy elektro-
niczne, multimedia, telewizję, zagadnienia związane z sieciami 
telekomunikacyjnymi, w tym komórkowymi, jak i języki progra-
mowania, są więc atrakcyjni w różnych dziedzinach. Pracują u 
operatorów komórkowych i telekomunikacyjnych, jak na przy-
kład Orange Polska, operatora regionalnego Inea, ponadto w fir-
mach elektronicznych takich jak oddział poznański firmy Mentor 
Graphics, Samsung Electronics Polska i w 
wielu innych. Realizujemy program współ-
pracy ramowej z wrocławskim oddziałem 
Nokia Solutions and Networks. To wielki 
pracodawca dla dwóch tysięcy inżynierów. 
Mogę się pochwalić, że jesteśmy pierwszą 
jednostką naukową w Polsce, z którą ośro-
dek badawczo-rozwojowy tej firmy utrzy-
muje kontakty naukowe. Podpisaliśmy już 
z nimi trzeci kontrakt. W ramach umowy 
ramowej z Nokia Solutions and Networks zobowią-

zaliśmy się do informowania o targach edukacyjnych na naszej 
uczelni, wywieszamy ogłoszenia ich ofert pracy. Działamy we 
wspólnym projekcie Siódmego Programu Ramowego Unii Eu-
ropejskiej poświęconym systemom radiokomunikacji ruchomej, 
które będą istniały po roku 2020. To tzw. piąta generacja takich 
systemów. Koncepcja takich systemów polega między innymi na 
budowie tak zwanych szczególnie gęstych sieci, w których będą 
działały bardzo małe, gęsto rozmieszczo-
ne stacje bazowe. Oczekuje się, że ruch 
telekomunikacyjny, czyli ilość danych 
do przesłania, będzie około tysiąc razy 
większa niż obecnie. Równocześnie na-
stąpi dziesięciokrotny wzrost liczby ter-
minali mobilnych, a wśród nich będą też 
takie, które umożliwią komunikację po-
między urządzeniami bez pośrednictwa 
człowieka. Znajdą one zastosowanie na 
przykład w urządzeniach pomiarowych 
i sterujących, w sklepach, w magazy-
nach, ale też w komunikacji z robotami 
i pomiędzy nimi. Odpowiadacie na po-
trzeby rynku... Tak, z tą myślą powstały 
też nasze specjalności, w sumie mamy ich cztery - multimedia i 
elektronika powszechnego użytku, sieci komputerowe i technolo-
gie internetowe, systemy telekomunikacyjne i radiokomunikacja. 
Multimedia należą do dziedzin intensywnie badanych na naszym 
wydziale. Również lubią je studenci wybierając specjalność z 
nimi związaną. Proszę spojrzeć na zdjęcie, na którym widać rząd 
kamer. To właśnie przykład takiego urządzenia, które pobiera 

Kierunek przyszłości
Z prof. Krzysztofem Wesołowskim, dziekanem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, rozmawia Lidia Piechocka

dane dotyczące obrazów ruchomych pod różnymi kątami, co po-
zwoli na realizację w przyszłości tak zwanej telewizji wielowido-
kowej. Trwają więc prace nad metodami przetwarzania sygnałów 
telewizji wielowidokowej, aby mogły być efektywnie przesłane 

np. przez Internet. Jak można się spodziewać, 
tego rodzaju obraz ruchomy, który jest rejestro-
wany przez wiele równocześnie działających 
kamer, wymaga dużej przepustowości łączy 
transmisyjnych. Obecnie indywidualni użyt-
kownicy mają najczęściej dostęp do Internetu 
o szybkości kilku – kilkudziesięciu Mb/s przy 

korzystaniu z tradycyjnej pętli abonenckiej (pary drucików mie-
dzianych łączących nasz telefon z centralą). W przyszłości sieć 
bazująca na włóknach optycznych dotrze do pojedynczych użyt-
kowników (tzw. Fiber to the Home – FTTH), co pozwoli na wielo-
krotny wzrost szybkości danych i dostęp do wielu nowych usług, 
m.in. wspomnianej już telewizji wielowidokowej. W dziedzinie 
telekomunikacji obserwujemy ciągle olbrzymi i nieustanny 
postęp... Gdybyśmy przypomnieli stan radiokomunikacji na 
początku lat 90-tych, to możemy przywołać obraz biznesmenów 
idących z kuferkiem, którym był telefon komórkowy pierwszej 
generacji i który miał możliwości nieporównanie mniejsze niż 
obecnie masowo używane smartfony. Á propos, nasi studenci 
bardzo pasjonują się programami użytkowymi działającymi na 
smartfonach. W związku z tym, odpowiadając na ich zaintereso-
wania oraz na zapotrzebowanie rynku pracy, oferujemy im odpo-
wiedni przedmiot, który cieszy się szczególnie dużym zaintere-
sowaniem. Nota bene,  zagadnienia telekomunikacyjne związane 

z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi są coraz 
bliższe informatyce i obie dziedziny zbliżają się do siebie w wielu 
aspektach. Noc Naukowców za nami, czy też tak jak w zeszłym 
roku wypatrzyliście Państwo jakiegoś geniusza? Rok temu był 
nim Szymek Matuszak, który w konkursie o telefon komórkowy 
zakasował wszystkich swoją wiedzą i umiejętnościami. Po roz-
mowach z nim w obecności taty, który z pewnością jest jego do-
skonałym managerem, Szymek zaczął chodzić na nasze wykłady 

z programowania terminali mobilnych, którymi się bardzo interesował. Jego wiedza jest 
rzeczywiście zaskakująco wysoka, a to chłopiec dopiero z szóstej klasy. ...czy indeks już 
na niego czeka? Kiedyś może będzie czekał. Nawet zapytałem Szymka - jeśli wszystko 
opanujesz w tak młodym wieku, to co właściwie będziesz studiować? On jeszcze tego nie 
wie. W tym roku konkurs o telefon komórkowy wygrał uczeń klasy maturalnej VIII LO 
w Poznaniu. Warsztaty w wirtualnym studiu telewizyjnym, eksperymenty z obrazem 
i radiostacją... to tylko kilka haseł z bogatego programu naukowej nocy. Co cieszyło 
się największą popularnością? Konkurs o telefon to ciągle hit. Spośród wielu propozycji 
pokazów na naszym wydziale, wielkim powodzeniem cieszyły się też warsztaty z progra-
mowania mikrokontrolerów. Współpracujemy z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogra-
mowania. To grupa młodych ludzi z różnych dziedzin, prawdziwi  pasjonaci. Korzystają 
z systemu składającego się z mikrokontrolera, który podłączają do komputera i wówczas 
graficznie można zaprojektować prosty układ pokazujący na przykład jak diody zapalają 

się w odpowiedniej kolejności. Można powiedzieć, że to zabawa, 
która polega na wizualnym pisaniu programu, ale takie działa-
nie jest czytelne nawet dla dzieci ze szkoły podstawowej i to jest 
właśnie sens tego pokazu. ...właśnie poprzez takie zajęcia rodzi 
się nowy narybek dla Państwa wydziału... Mam nadzieję, że w 
dłuższej perspektywie tak i oczywiście polecam nasz wydział. 
Dodam, że od przyszłego roku rozpoczynamy studia pierwsze-
go stopnia w języku angielskim. Liczymy na studentów zagra-
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nicznych, ale również polskich. W tej chwili w szkołach średnich 
język angielski jest na dobrym poziomie, w odróżnieniu zresztą 
od matematyki. To pewnie przyszły sukces wydziału, proszę 
pochwalić się obecnymi  dokonaniami. Bardzo cieszy nas uzy-
skanie naukowej kategorii A w ministerialnej ocenie jednostek 
naukowych. Ocena odbywa się co cztery lata i jest przeprowadza-
na przez specjalny komitet ewaluacyjny. Tym razem brano pod 
uwagę osiągnięcia naukowe, potencjał kadry naukowej, material-
ne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty tej działal-
ności. Jeśli chodzi o publikacje, jesteśmy na wysokiej pozycji, na-
sze teksty zamieszczane są w najlepszych światowych pismach. 
Uzyskany łączny wynik oceny  jest bardzo dobry jak na naszą 
młodość i niedużą wielkość. To nasz sukces. Kolejnym naszym 
sukcesem jest moim zdaniem doktorat honoris causa profesora 
Janusza Rajskiego nadany przez Politechnikę Poznańską z naszej 
inicjatywy. Pracował on kiedyś na Wydziale Elektrycznym na-
szej politechni-
ki, obecnie zaś 
działa w USA, 
gdzie jest sze-
fem naukowym 
f i r m y 
Mentor 
G r a -
p h i c s , 
czołowe-
go w skali 
światowej 
przedsię -
b i o r s t w a 
wytwarza-
jącego opro-
gramowanie 
do projekto-
wania i testo-
wania układów 
scalonych. 
Sukces w dzie-
dzinie projek-
tów unijnych już zasygnalizowałem. Innym ciekawym tematem 
prowadzonych na wydziale projektów unijnych jest radio kogni-
tywne, czyli taki system transmisji radiowej, który sam dobie-
ra zakresy częstotliwości, w których działa. W związku z tym 
wypełnia chwilowo niewykorzystane fragmenty pasma elek-
tromagnetycznego. Warte podkreślenia są również wyniki prac 
zespołu profesora Marka Domańskiego dotyczące standaryzacji 
metod kodowania i dekodowania sekwencji wizyjnych, to znaczy 
obrazów ruchomych. Wspomniana już telewizja wielowidokowa 
i trójwymiarowa wymaga bardzo złożonych metod kompresji danych. Okazuje się, 
że rozwiązania proponowane przez ten zespół są konkurencyjne z najlepszymi roz-
wiązaniami światowymi. Zastosowanie znajdują też pomysły, nad którymi pracuje 
profesor Jerzy Tyszer. Dotyczą one testowania układów scalonych. Przekuwane są 
w produkt w postaci bardzo drogiego oprogramowania kupowanego przez świato-
we koncerny elektroniczne. 90 procent czipów, czyli układów 
scalonych, które mamy w urządzeniach elektronicznych, np. w 
telefonach komórkowych, ma w środku elementy, które zostały 
przetestowane zaproponowaną przez zespół prof. Tyszera i zreali-
zowaną w firmie Mentor Graphics metodą. Pochwalę się jeszcze 
zespołem, który ma bardzo duże osiągnięcia o charakterze wdro-
żeniowym. Zespół ten projektuje unikatowe urządzenia, które 
służą do synchronizacji sieci telekomunikacyjnych. Urządzenia te 
są instalowane w wielu sieciach telekomunikacyjnych zarządza-
nych przez różne firmy telekomunikacyjne. W grudniu odbędą 
się już XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. Jaki 

jest ich cel i do kogo są skierowane? Są to spotkania profesjona-
listów ze środowiska akademickiego. Różnią się od innych konfe-
rencji z dziedziny elektroniki i telekomunikacji tym, że warsztaty 
te mają znaczący wątek dydaktyczny. Wydział może poszczycić 
się sporą liczbą współorganizowanych konferencji i to najwyż-
szej rangi. Wymienię choćby tę poświęconą systemom wizyjnym 
o nazwie IEEE International Conference on Advanced Video and 
Signal-Based Surveillance, AVSS 2013, a z ubiegłego roku Eu-
ropean Wireless Conference, IET & IEEE International Sympo-
sium on Communication Systems, Networks and Digital Signal 
Processing, czy Picture Coding Symposium. W przyszłym roku 
będziemy między innymi organizować jedną z dwóch głównych 
konferencji w dziedzinie telekomunikacji. Jest to Krajowe Sym-
pozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki. Specjalizuje się Pan 
w zagadnieniach cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, 
w szczególności systemów bezprzewodowych. Jak przebywa-

nie w pobliżu 
pól elektroma-
g net ycz nych 
wytwarzanych 
m.in. przez te-
lefony komór-
kowe wpływa 
na nasze zdro-
wie? Pytanie 
nieco kon-
t r owe r s y j n e . 
Można odpo-
wiedzieć tak 
- z jednej strony 
p o k a z y w a n o 
kiedyś ekspe-
rymenty wy-
konywane na 
myszach, które 
żyły w ciągłym 
s ą s i e d z t w i e 
d z i a ł a j ą c ego 
bez przerwy te-

lefonu komórkowego i podobno miało to wpływ na ich zdrowie, 
z drugiej - nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowe-
go telefonii komórkowej ze zdrowiem człowieka. Rozmawiając 
przez telefon i trzymając go bezpośrednio przy uchu, powoduje-
my, że fale elektromagnetyczne są generowane w odległości cen-
tymetrowej od naszej głowy. Jeśli więc znajdujemy się wewnątrz 
samochodu, tworzącego metalową „puszkę”, to telefon wysyła 
sygnał o wyższej mocy, niż gdybyśmy używali go w przestrzeni 

otwartej. Równocześnie moc sygnału nadawa-
nego zależy od jakości sygnału odbieranego. 
Jeśli jest on niskiej jakości, telefon zwiększa 
moc sygnału nadawanego. Chcąc zachować 
jak najmniejszy wpływ oddziaływania fal 
elektromagnetycznych, należy korzystać z te-
lefonu komórkowego z umiarem. W samocho-

dzie warto używać zestawu głośnomówiącego. Jeśli ktoś długo 
rozmawia przez telefon komórkowy, to jego ciało chłonie część 
wysyłanej energii, co skutkuje nieznacznym podniesieniem jego 
temperatury. Niewyjaśnione do tej pory jest oddziaływanie fal 
elektromagnetycznych na poziomie molekularnym, choć słysza-
łem ostatnio wypowiedź, że korzystanie z telefonu komórkowego 
w bardzo starszym wieku wpływa z kolei na aktywizację komó-
rek nerwowych w mózgu, wobec czego zmniejsza się ryzyko za-
chorowania na chorobę Alzheimera. Podsumowując, korzystajmy 
z telefonu komórkowego rozsądnie. ■
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 DRUPI - HO SBAGLIATO SECOLO SONY MUSIC POLSKA Drupiego czyli Giampiero Anelliego słuchamy już 40 lat. 
Sławę przyniosło mu wykonanie na festiwalu w San Remo piosenki „Vado Via”,  która wkrótce stała się światowym przebojem. Mijają 
lata a ludzie ciągle chcą słuchać swego idola. Jego najnowszą odpowiedzią jest podwójny album „Ho Sbagliato Secolo”. Pierwsza płyta 
zawiera 11 nowych piosenek. Początek to niezwykle ekspresyjne „L’Ultimo Tango”. Charakterystyczny głos artysty stwarza jakże zna-
jomy nastrój. Wkrótce potem słyszymy rockową balladę „Queste Ossa” czym Drupi zwraca uwagę, że bliskie są mu także ostrzejsze ryt-
my. Tytułowy utwór „Ho Sbagliato Secolo” to piosenka z kręgu ambitnego popu. Niestety obok utworów, które da się słuchać i których 
wypada posłuchać są i takie, które jakby niepotrzebne. Nic by się nie stało gdyby na tym krążku nie znalazły się takie utwory jak „La 
Storia di Gianluigi B.”, „La Vita Va” czy „Niente Piu Scuse”. Gdyby je inaczej zaaranżować  byłyby ciekawsze. Drupi to jednak stary 
estradowy wyjadacz i doskonale wie, że nowe piosenki mogą nie każdego zainteresować. Dlatego włączył do tego wydawnictwa krążek 
„I Grandi Successi” z „Vado Via”, ale także „Parlo Con Me” czy „Finalmente Canto”. Do ich nagrania zaprosił m.in. znany ze współpra-
cy  z Mariah Carey Pentecostal Community Choir i całą plejadę znakomitych instrumentalistów. Sprawiło to, że te stare piosenki zostały 
odświeżone.  TOMASZ STAŃKO – WISŁAWA ECM Jeszcze w 2009 roku odbył się w Operze Krakowskiej jeden z ostatnich 
wieczorów autorskich Wisławy Szymborskiej. Czytane przez nią nowe wiersze wzbogacała muzyka kreowana przez światowej sławy 
polskiego trębacza Tomasza Stańko. Gdy Szymborska odeszła postanowił, że swój najnowszy album będzie hołdem właśnie dla niej. 
„Wisława” to ponad 100 minut muzyki. Do pracy Stańko zaprosił New York Quartet - razem z nim tworzą go pianista David Virelles, 
basista Thomas Morgan oraz perkusista Gerald Cleaver. Nagrywali w ubiegłym roku w Nowym Jorku, a w rezultacie tej współpracy 
powstał dwupłytowy album, obok którego nie można przejść obojętnie i do którego chce się wracać. Pierwszoplanową postacią jest tutaj 
bezdyskusyjnie Tomasz Stańko. W jego wirtuozowskiej grze zachwyca niezwykłe bogactwo barwy, ale pozostali muzycy też mają sporo 
do powiedzenia. W tych dźwiękach znajdujemy umiejętne połączenie spokojniejszego jazzu z elementami free. Aby się o tym przekonać 
można posłuchać choćby kompozycji „Mikrokosmos”, dla której inspiracją stał się wiersz Szymborskiej pod takim właśnie tytułem. 
Warto wsłuchać się jak dialogują fortepian i perkusja. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na brzmienie kontrabasu w „Metafizyce”.  Na-
tomiast otwierająca i zamykająca album kompozycja „Wisława” to ballada, w której odnajdujemy nutkę nostalgii. 

 NIGEL KENNEDY - RECITAL SONY MUSIC Najnowszy album skrzypka Nigela Kennedy’ego przynosi 12 utworów. Są 
to kompozycje legendarnego Fatsa Wallera jak i samego Kennedy’ego. Są wreszcie utwory, dla których inspiracją stały się dzieła Jana 
Sebastiana Bacha. Krążek otwiera standard Fatsa Wallera „Sweet and Slow”. Warto wsłuchać się w swobodną, pogodną improwizację 
skrzypiec i ich dialog z gitarą. Słynny utwór saksofonisty Paula Desmonda „Take Five” spopularyzował przed wielu lat Dave Brubeck 
Quartet i jest on hołdem dla tego zmarłego w ubiegłym roku pianisty. Nigel Kennedy wzbogacił go o motywy orientalne. Warto zwrócić 
też uwagę na utwory „Allegro”, dla którego inspiracją  stała się Sonata nr 2 na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha i „Vivace” zainspi-
rowany „Koncertem na dwoje skrzypiec i orkiestrę” Bacha. Co ciekawe w tym pierwszym zasadniczy temat wyrasta z rytmów latyno-
skich, a w tym drugim najpierw pojawiają się rytmy afro. W tradycyjnej kompozycji „Out In The Ocean” słyszymy rytmy irlandzkie. 
Warto wreszcie zwrócić uwagę na dwie kompozycje Nigela Kennedy’ego. Pierwsza „New Dawn” to muzyka nostalgiczna, nastrojowa. 
Druga to finałowa kompozycja płyty „Dusk”. Dialog kontrabasu i skrzypiec wręcz prowokuje do słuchania. Tak, że chce się wołać - jesz-
cze! „Recital” to po prostu płyta, do której chce się wracać. Dodajmy, że Nigel Kennedy do nagrania albumu, który realizowany był w 
słynnym studiu Abbey Road zaprosił znakomitych jazzmanów - gitarzystę Rolfa Bussalba, basistę Yarona Stavi i perkusistę Krzysztofa 
Dziedzica, ale także znakomitą skrzypaczkę i altowiolistkę Barbarę Dziewięcką. Po płytę dedykowaną Yehudi Menuhinowi i Stephane 
Grappelliemu trzeba koniecznie sięgnąć.  FISH - A FEAST OF CONSEQUENCES Najnowszy album Fish zadedykował 
swojemu ojcu i matce, a także dziadkom i wszystkim, którzy zostali ranni lub polegli podczas I wojny światowej. Pierwsza od sześciu 
lat solowa płyta tego artysty przynosi wiele brzmień akustycznych. Słychać to choćby w otwierającej album rozbudowanej kompozycji 
„Perfume River”. Jej spokojną pierwszą część rozpoczynają samplowane dudy. Stopniowo jednak zaczyna dominować motyw gitary 
akustycznej. W „All Loved Up” warto zwrócić uwagę na brzmienie pulsującego basu. Natomiast w „Blind To The Bautiful” i w tytuło-
wej kompozycji „A Feast Of Cosequences” znów dominują brzmienia akustyczne - początkowo w formie  nastrojowej ballady, a potem 
w skocznej kompozycji, w której warto zwrócić uwagę na chórki Elisanbeth Troy Antwi. Najważniejszą kompozycją płyty wydaje się 
być „The High Wood”. To niezwykła pięcioczęściowa opowieść o wojnie, dla której inspiracją stały się wątki z życia wspomnianych 
dziadków Fisha. Muzyka jest tu znakomitą ilustracją do jakże ważnych u Fisha tekstów. Jej dostojność potęgują kwartet smyczkowy w 
pierwszej i ostatniej części oraz kwartet instrumentów dętych w trzeciej części utworu. Natomiast „The Other Side of Me” to kompozy-
cja oparta znów na motywie wykonywanym przez gitarę akustyczną wzbogaconym kobiecymi chórkami, instrumentami klawiszowymi 
oraz solo Robina Boulta. To niezwykła płyta po którą powinien sięgnąć każdy sympatyk talentu Fisha. ■

no to posłuchajcie
Marek Zaradniak
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Nowy, innowacyjny kierunek studiów podyplomowych uru-
chomiony na Politechnice Poznańskiej stanowi odpowiedź 
na aktualne wyzwania stawiane fi rmom i pracownikom. No-
woczesne programy nauczania dostosowane do aktual-
nych potrzeb rynku, stwarzają możliwość pogłębienia i ak-
tualizacji wiedzy w kluczowych dla gospodarki branżach.

Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych stanowią element projektu współfi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju, numer 
projektu: POKL.04.03.00-00-131/12.
Adres www studiów: 
http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe
http://www.fwmt.put.poznan.pl/
http://ww.cte.put.poznan.pl
 
Celem studiów jest podniesienie kwalifi kacji zawodowych słuchaczy z zakresu mechatroniki i diagnostyki silników lotniczych. 
Absolwenci studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach:
- aerodynamiki i mechaniki lotu,
- zespołów napędowych statków powietrznych,
- sensoryki lotniczej na potrzeby określania parametrów ruchu statku powietrznego,
- mechatroniki w języku angielskim,
- zarządzania fl otą silników lotniczych statków powietrznych z podstawami przedsiębiorczości
 Koszt studiów: 2000,00 zł
Termin składania dokumentów: 15 października 2013 r.
Rozpoczęcie zajęć: 8 listopada 2013 r.

Zajęcia prowadzić będą specjaliści z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz nauczyciele akademiccy z dużym dorobkiem 
naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z wykładanymi przedmiotami, posiadający bogate doświadczenie w realizacji 
krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujący się w transferze wiedzy i technologii. 
Będą też uznani specjaliści z kraju i zagranicy wywodzący się z przemysłu i biznesu. Do dyspozycji słuchaczy są nowoczesne sale 
dydaktyczno-laboratoryjne Politechniki Poznańskiej.  

Nasza przyszłość będzie związana z szeroko pojętym lotnictwem, dodatkowo bliskość wojskowej bazy samolotów F16 zapewnia 
ciągłą potrzebę wykwalifi kowanych specjalistów. Absolwenci podyplomowych studiów na Politechnice Poznańskiej zapewne bedą 
poszukiwani na lotniczym rynku pracy.
Piotr Żelazny7 Haberland
dyrektor Aeroklubu Poznańskiego

Otwarcie kierunku zapewni wykształcenie na najwyższym poziomie specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli znacząco wpłynąć 
na rozwój lotnictwa cywilnego a także wojskowego.
płk dypl. pil. Jacek Pszczoła 
Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
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Czym różnią się domy Schwabenhaus od projektów tradycyj-
nych?
Charakteryzują się zerową emisją dwutlenku węgla do atmosfery. 
Ściany mają grubość 29 cm i izolują znacznie lepiej niż te kon-
wencjonalne, z cegieł. Żaden murowany dom nie zatrzyma tyle 

ciepła w budynku, nie jest tak 
energooszczędny. Jeśli chodzi 
o wygląd domu, nasze projek-
ty nie różnią się od tych, które 
mają być wykonane metodą 
tradycyjną. Zarówno wybór 
formy architektonicznej, jak i 
podział wnętrza na poszcze-
gólne pomieszczenia zależą od 
klienta. Choć posiadamy wiele 
wzorów, które z pewnością za-
dowoliłyby wszystkie gusta, i 
tak każdy wybudowany przez 
nas dom projektowany jest in-
dywidualnie.

Ciekawą propozycją jest za-
proszenie do obejrzenia go-
towego domu w podpoznań-
skich Sadach, a dla bardziej 
zainteresowanych – odwie-
dziny centrum wzornictwa w 
Heringen, w Niemczech...
Tak, od początku istnienia fir-
my w Polsce można obejrzeć 
dom wzorcowy z pełnym wy-
posażeniem. Tam też mieści 
się siedziba firmy, można więc 
do nas w każdej chwili przyje-
chać i porozmawiać na temat 
domu prefabrykowanego. Ci 
z Państwa, którzy podpisali 
umowę na budowę domu, są 
zapraszani do centrali firmy w 
Heringen na dwa dni, gdzie z 
pomocą naszych ekspertów z 

centrum wzornictwa dokonują wyboru materiałów, które posłużą 
do wykończenia domu.

Twierdzicie Państwo, że domy budowane są z wyjątkowych 

materiałów. Proszę pokrótce o tym opowiedzieć.
Jesteśmy świadomi, że odpowiadamy nie tylko za zdrowie przy-
szłych mieszkańców domu, ale i za środowisko. Dlatego budu-
jemy w 75% z najzdrowszego ze wszystkich materiałów, jakim 
jest drewno naturalne. Korzystamy z materiałów renomowanych 
firm spełniających wymaga-
jące normy jakościowe, np.: 
Klenk Holz AG, Caparol, 
Isover, Ideal-Fenster, Lindap, 
Nelskamp czy Keratuer. Nasz 
dom uzyskał miano domu 
ekologicznego – Biohaus, a 
to oznacza zdrowe warunki 
mieszkaniowe, innowacyjne 
techniki instalacji domowych, 
w tym także techniki grzew-
czej, biologicznie wartościowe 
materiały budowlane, niskie 
koszty energii. Wszystkie te 
zalety, oferowane są bez do-
datkowych kosztów. Ponadto 
firma jest także członkiem 
wszystkich uznanych, nie-
mieckich stowarzyszeń produ-
centów. 

Czy energooszczędne domy 
oraz nowoczesne techniki 
systemów ogrzewania i schła-
dzania to ciągle jeszcze rzad-
kość czy powoli standard? 
Mam tutaj też na myśli prze-
pisy unijne, preferujące takie 
rozwiązania, a wręcz obligu-
jące do zastosowania ich w 
nowych budynkach.
Cieszymy się, że Polacy coraz 
częściej interesują się budową 
domów energooszczędnych. 
Nie bez znaczenia jest fakt 
wprowadzania przepisów unij-
nych, o których Pan wspomina. Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego obliguje państwa członkowskie, aby od początku 2021 roku 
wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o minimal-
nym zużyciu energii. W taki właśnie sposób każdy, kto chce wy-

EKOLOGICZNIE
Ponad 23 tysiące wybudowanych domów. 30-letnia gwarancja na konstrukcję! Standard ceniony od 45 lat przez 
klientów w Niemczech i Luksemburgu. Od 2006 roku także w Polsce można skorzystać z usług niemieckiej firmy 
Schwabenhaus. Z wiceprezes Dorotą Kwiatkowską z Schwabenhaus Polska, rozmawia Marek Abram

energooszczędnie
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budować dom, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 
Ile kosztuje taki dom i czy  istnieje jakaś pomoc w fi nansowa-
niu?  
To trudne do oszacowania z powodu indywidualnego podejścia 
do każdego zainteresowanego. Istotną sprawą natomiast jest to, że 
program dopłat wprowadzany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do energooszczędnego domu 
Schwabenhaus może sięgać nawet 30 tys. zł. Szczegóły można 
uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Co spowodowało, że weszliście Państwo na polski rynek, który 
w porównaniu z Niemcami czy Luksemburgiem jest uboższy?
Wejście na polski rynek było tylko kwestią czasu. Wiadomo, że 
budowa domów prefabrykowanych nie jest żadną nowością. Tra-
dycja sięga ponad stu lat i oczywiście ma szanse przyjąć się  rów-
nież w Polsce, głównie  ze względu na szybki czas budowy i ni-

skie koszty eksploatacji. Aby 
jednak tak się stało, potrzeba 
więcej merytorycznych in-
formacji.

Dlaczego warto budować z 
Wami?
Warto z nami budować, bo 
udzielamy 30-letniej gwa-
rancji na konstrukcję domu! 
Zapewniamy: krótki czas 
budowy  – stan surowy za-
mknięty w 4-5 dni, a „pod 
klucz” – do 12 tygodni, oraz 
dostępną na rynku najnow-
szą technikę, jeśli chodzi o 
pompy ciepła, rekuperator i 
baterie fotowoltaiczne. Sto-
sujemy też wyłącznie mate-
riały i urządzenia renomowa-
nych fi rm niemieckich. Od 
początku istnienia w Polsce 
wybudowaliśmy kilkadzie-
siąt domów, i to jest najlepszą 
rekomendacją.

Gdyby chciała Pani zachę-
cić do projektów swojej fi r-
my, w jednym zdaniu, to jak 
by to Pani zrobiła? Może: 
„Zainwestuj z Schwaben-
haus w najtańszy w eksplo-
atacji dom na świecie” lub 
„Zaoszczędzisz, wybierając 
Schwabenhaus”?
Powiedziałabym: „Wybierz 

dom Schwabenhaus: 
energooszczędny i eko-
logiczny od producenta 
z długoletnim doświad-
czeniem i renomą”. ■

Schwabenhaus wsłuchując się w oczekiwania klientów, zapro-
jektował nową linię domów Fame. Jej prezentacja odbędzie się

8 października podczas dorocznego spotkania wszystkich przed-
stawicieli handlowych w centrali fi rmy w Heringen.

Oto przykładowe propozycje...

ul. Jagodowa 11, 62-080 Sady, tel.: 61 896 50 78
www.schwabenhaus.pl



Jednym z ostatnich i bardzo ważnych wydarzeń jest otrzyma-
na przez Wydział Prawa i Administracji ocena „A”, tym sa-
mym znaleźliście się Państwo w czołówce wydziałów prawa w 
Polsce. Co to za wyróżnienie?
Rozmawiamy z prof. UAM dr hab. Tomaszem Nieborakiem Pro-
dziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą

Istota tego wyróżnienia 
związana jest z pro-
blematyką tzw. oceny 
parametrycznej jed-
nostki naukowej, która 
dokonywana jest raz na 
cztery lata w oparciu o 
szczegółowe parametry 
i kryteria przez powo-
łany w tym celu Komi-
tet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych. Kryteria 
oceny wynikają z okre-
ślonych przepisów, a w 
grupie nauk humani-
stycznych i społecznych, 
do której zalicza się na-
uka prawa, obejmują na-

stępujące zagadnienia: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał 
naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz tzw. po-
zostałe efekty działalności naukowej. Otrzymanie kategorii „A” 
jest tym samym potwierdzeniem wysokiego potencjału naukowe-
go naszego wydziału. Jego siłę tworzą  pracownicy. Wielu z nich 
poza działalnością naukową pełni także ważne funkcje państwo-
we, między innymi w Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym, a także komisjach kodyfikacyjnych 
powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Wspomnieć należy 
także o będących naszą chlubą najstarszych polskich prawniczych 
czasopismach wydawanych przez nas, tj. „Czasopiśmie Praw-
no-Historycznym” oraz „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i 
Socjologicznym”. Od kilku lat z powodzeniem rozwijamy także 
współpracę międzynarodową z ważnymi zagranicznymi ośrodka-
mi badawczymi, w których nasi pracownicy prowadzą badania, 

między innymi dzięki coraz liczniej uzyskiwanym grantom ba-
dawczym zarówno krajowych, jak i zagranicznych - w tym eu-
ropejskich. Podsumowując, chciałbym stwierdzić, iż ta kategoria 
jest dla nas wyróżnieniem, uznaniem dla dotychczasowej pracy 
naukowej. Jednocześnie jest także wyzwaniem, gdyż stawia przed 
nami ambitne zadania w zakresie działalności naukowej na kolej-
ne cztery lata.

Co się działo na wydziale podczas popularnej Nocy Naukow-
ców?
Mówi dr Justyn Piskorski 

Impreza po raz pierwszy od-
bywała się także w budynku 
Wydziału Prawa i Administra-
cji. Wcześniej zajęcia nasi pra-
cownicy i doktoranci realizo-
wali na innych wydziałach. W 
tym roku zgłoszonych zostało 
dziewięć różnego rodzaju pro-
pozycji zajęć popularyzator-

sko-naukowych. Były to warsztaty: „Strzelcy szkolni” dotyczące 
poszukiwania przyczyn tzw. strzelanin w szkołach w świetle róż-
nego rodzaju koncepcji kryminologicznych i psychologicznych, 
„Memento mori!”, czyli jak sporządzić ważny testament, dalej „I 
ty możesz zostać powodem” - pisanie dobrego pozwu oraz wy-
kłady na temat czy bać się Policji, czyli o prawach w kontaktach 
z organami ścigania, „Pirat w sieci” - o prawie autorskim w in-
ternecie, i bardzo ważny temat o prawie własności intelektualnej 
pod nazwą „Ale patent!”. Ponadto „Rozwiązać nierozwiązalne” 
- o sprawie Gorgonowej w świetle współczesnych technik docho-
dzeniowo śledczych i „Pokaż dowód!” - o nowoczesnych środkach 
dowodzenia w procesie cywilnym. 
W zajęciach wzięło udział łącznie około trzysta osób w wieku od 
16 do 40 lat.

Byliście Państwo gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dzie-
kanów Wydziałów Prawa...
Odpowiada Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. 
Roman Budzinowski

PRAWO NA TOPIE
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Mieliśmy zaszczyt po dwudziestu kilku latach przerwy być go-
spodarzem kolejnego zjazdu oraz konferencji pt.: „Wydziały pra-
wa we współczesnej rzeczywistości”. Było to pewne wyzwanie 
organizacyjne, gościliśmy wszakże dziekanów i prodziekanów 
wszystkich uniwersyteckich wydziałów prawa. Stanowiło ono 
jednak dużą  przygodę intelektualną, umożliwiało wymianę do-
świadczeń związanych z pracą naukową, dydaktyczną i organi-
zacyjną, a także konkretyzację wyzwań, przed którymi dziś sto-
imy. Przedmiot obrad dotyczył sześciu zagadnień - współpracy 
wydziałów prawa z otoczeniem zewnętrznym, kierunków kształ-
cenia, programów studiów prawniczych, oceny parametrycznej 
wydziałów, jakości kształcenia i postępowania antyplagiatowego 
oraz doświadczeń w zakresie postępowań o nadania stopni i tytu-
łu naukowego. Gośćmi spotkania byli profesorowie Michał Kró-
likowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
oraz Hubert Izdebski, Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i 
Tytułów naukowych, którzy zabrali głos w dyskusji. 
    
Panie Dziekanie, jakiś czas temu została otwarta aula imienia 
Zygmunta Ziembińskiego połączona z odsłonięciem pamiątko-
wej tablicy ku jego czci. 

Uroczystość inauguracji 
Auli Profesora Zygmun-
ta Ziembińskiego odby-
ła się 18 maja w budyn-
ku Collegium Iuridicum 
Novum. Po raz pierwszy 
społeczność Wydziału 
Prawa i Administracji 
postanowiła uhonoro-
wać jednego ze swoich 
profesorów - uchwała o 
wystąpieniu do Senatu 
z wnioskiem o nadanie 
sali imienia profesora 
Zygmunta Ziembińskie-
go oraz o umieszczeniu 
w niej tablicy pamiątko-
wej została przez  Radę 

Wydziału przyjęta przez aklamację. Senat na swoim kwietniowym 
posiedzeniu, również przez aklamację, nazwał salę - zgodnie z 
wnioskiem - jego imieniem oraz wyraził zgodę na umieszczenie 
tablicy pamiątkowej.  
Od 1946 roku, przez pół wieku, profesor związany był z naszym 
wydziałem,  współtworzył jego oblicze i jeszcze za życia stał się 
legendą. Mimo przejścia na emeryturę prowadził zajęcia dydak-
tyczne, kierował redakcją „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego 
i Socjologicznego”. Nie odmawiał pomocy czy rady. Korzysta-
liśmy z jego mądrości i doświadczenia. Profesor lubił pracę dy-
daktyczną. Kiedyś bardzo wymagający, z biegiem lat stał się dla 
studentów wyrozumiały, niemalże ojcowski. Już na pierwszym 
roku wyłuskiwał zdolnych i ambitnych studentów i zachęcał ich 
do większej pracy, organizował też dodatkowe zajęcia. Z kręgu 
dawnych studentów profesora wywodzi się spora część pracowni-
ków naukowych nie tylko naszego wydziału. Do swoich wycho-
wanków miał zwyczaj zwracać się po imieniu. Było to oznaką 
sympatii, ale nie dawało żadnych przywilejów. Profesor był suro-
wym oceniającym, ale i zaangażowanym doradcą. Był sumieniem 
wydziału, miał własne zdanie oparte na głębokim przekonaniu i 
wiedzy oraz własny, acz uniwersalny system wartości. Potrafił za-
jąć stanowisko niekiedy odmienne niż jego otoczenie. Był niepod-
ważalnym autorytetem moralnym, a jednocześnie człowiekiem 
bardzo skromnym.  

Pod koniec października odbędzie się na wydziale doroczna 
konferencja pt. „20 lat ochrony praw obywateli i obywatelek 
Unii Europejskiej: Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”. 
Proszę przybliżyć temat.
Odpowiada prof. dr hab. Zdzisław Kędzia
To kontynuacja cyklu spotkań naukowych na temat praw człowie-
ka organizowanych przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka 
PAN we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego naszego 
wydziału i Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku współorga-
nizatorami są także Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa 
Europejskiego oraz Gospodarczego Uniwersytetu Viadrina i Fun-
dacja Konrada Adenauera w Polsce. 
Dwadzieścia lat temu Traktat UE z Masstricht ustanowił insty-
tucję obywatelstwa europejskiego. Był to ważny krok na drodze 
integracji europejskiej. Rocznica tego wydarzenia pobudza do 
refleksji nad doświadczeniami zarówno z perspektywy instytu-
cjonalnej, jak i jednostki. Przede wszystkim jednak powinna być 
traktowana jako okazja do wytyczania drogi dla przyszłych roz-
wiązań.

Realizujecie Państwo wraz z Narodowym Instytutem Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów program pod nazwą „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego w Polsce”. Dla kogo jest przeznaczo-
ny, w jakim czasie i gdzie będą odbywać spotkania i wykła-
dy?
Mówi dr Wojciech Szafrański

Celem programu jest zwięk-
szenie świadomości spo-
łecznej w zakresie ochrony i 
bezpieczeństwa zbiorów, za-
poznanie środowisk studenc-
kich z działalnością muzeów 
oraz innych instytucji i urzę-
dów zajmujących się ochro-
ną zbiorów, zainteresowanie 
środowisk akademickich, 
muzealnych i konserwator-
skich problematyką utraco-
nych dzieł sztuki i przestęp-
czości przeciwko zabytkom. 
Program skierowany jest do 
studentów różnych kierun-
ków studiów chcących pod-
nieść swoje kwalifikacje oraz 

uzyskać wiedzę i umiejętności zwiększające ich szansę na rynku 
pracy w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego (w instytu-
cjach publicznych i prywatnych), a także pracowników nauko-
wych, muzealników, służb konserwatorskich, oraz innych zainte-
resowanych osób. Opiera się na cyklu prelekcji na temat prawnej 
ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, muzealnictwa i 
ochrony zbiorów, odbywa się w blokach programowych w formie 
wykładów realizowanych przez specjalistów z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Gra-
nicznej, NIMOZ, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej. Udział 
jest bezpłatny, a w przypadku pomyślnego ukończenia programu 
uczestnicy otrzymają świadectwo sygnowane przez Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa 
i Administracji. Wykłady odbędą się w Auditorium Maximum 
Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53. Szczegóły 
są na stronie internetowej https://prawo.amu.edu.pl/strona-glow-
na/wpia/wspolpraca/Dziedzictwo ■ fot. WPiA UAM 
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10 września na konferencji prasowej, która odbyła się u Pań-
stwa, wraz z World Trade Center Poznań zaprezentował Pan 
nowe otwarcie biznesowe gminy. Proszę przedstawić naszym 
czytelnikom swoją ofertę.
Nieustannie pracujemy nad umocnieniem naszej marki. Tarnowo 
Podgórne wyróżnia się dobrym klimatem dla biznesu. Potwier-
dzeniem są ostatnie działania wspólnie z poznańskim oddziałem 
World Trade Center. Jednym z efektów tej współpracy było zor-
ganizowanie warsztatów dla przedsiębiorców. W dziesięciu cało-
dziennych szkoleniach z zakresu zarządzania, fi nansów i komuni-
kacji wzięło udział blisko 150 osób z 50 fi rm. 
Nieprzypadkowe było także miejsce konferencji – na powstającej 
drodze uruchamiającej tereny inwestycyjne o powierzchni 100 
hektarów. Warto podkreślić, że w realizację tego zadania drogo-
wego,  o wartości blisko 10 mln złotych, włączyły się – kwotą 
ponad 800 tys. złotych – zlokalizowane w pobliżu fi rmy.
Kilka dni temu w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odby-
ła się konferencja prasowa, zwołana przez Ministra Gospodarki 
Janusza Piechocińskiego i Tima Collinsa, Dyrektora Operacyjne-
go Amazon na Europę, otrzymałem specjalne zaproszenie na to 
wydarzenie. Najważniejszą informacją przekazaną na konferencji 
była decyzja fi rmy Amazon o utworzeniu w Polsce trzech centrów 
logistycznych, z czego jednego w Gminie Tarnowo Podgórne. 
To bez wątpienia największa inwestycja w Europie w 2013 roku. 

Otwarcie centrum na terenie naszej gminy planuje się na sierpień 
przyszłego roku. Zabudowanych zostanie 95 tys. m2, powstanie 
wiadukt nad drogą krajową nr 92. Docelowo na stałe znajdzie tu 
pracę dwa tysiące osób, natomiast w okresie przedświątecznym 
potrzebnych będzie dodatkowo nawet trzy tysiące pracowników. 

Uważa Pan, że jednym z atutów jest tradycyjnie dobra współ-
praca samorządu z biznesem... ale nie bez znaczenia jest po-
łożenie...
To prawda, mamy dobrą lokalizację. Jednak obecnie pod tym 
względem panuje duża konkurencja ofert przygotowanych przez 
poszczególne gminy. Dzisiaj na ostateczną decyzję inwestora 
wpływają inne aspekty, m. in. poziom współpracy administracji i 
biznesu oraz prestiż miejsca, czyli poziom życia w otoczeniu in-
westycji.

Gmina zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin 
wiejskich, proszę się pochwalić sukcesem. 
Zwycięstwo w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” to dla nas 
ogromny sukces. Obiektywnie weryfi kuje stan naszych fi nansów 
oraz wskaźniki, wyrażające poziom rozwoju. Taka ocena cieszy, 
ale mam równocześnie świadomość jak dużo jest jeszcze do zro-
bienia i jak wiele potrzeb mieszkańców pozostaje niezaspokojo-
nych.

NOWE OTWARCIE BIZNESOWENOWE OTWARCIE BIZNESOWE
Gmina Tarnowo Podgórne oferuje ponad 400 hektarów przygotowanych pod inwestycje. Są to tereny w pełni uzbrojone, przeznaczone w 
miejscowych planach zagospodarowania pod aktywizację gospodarczą. 
Jesienią 2014 roku zostanie ukończona budowa Parku Wodnego Tarnowskie Termy. W jego bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie
ok. 10 hektarów, ma powstać Park Zdrowia. Gmina Tarnowo Podgórne poszukuje inwestorów, którzy chcieliby przyłączyć się do po-
wstania zespołu obiektów, w których oferowane będą usługi medyczne, rehabilitacji, nowoczesnej kosmetologii, SPA i rekreacji, także z 
wykorzystaniem wód geotermalnych. Ma to być miejsce wyróżniające się na wielkopolskiej mapie rekreacji.
Ponadto w tym roku gmina kończy inwestycje na rzecz poprawy dostępności terenów przy drodze krajowej nr 92. Znajduje się tam
ok. 100 hektarów, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.
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Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl,
ug@tarnowo-podgorne.pl
tel. +48 61 89 59 200

Kontakt dla inwestorów:
Justyna Krynicka, +48 61 89 59 271,
fu@tarnowo-podgorne.pl
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Justyna Krynicka, +48 61 89 59 271,
fu@tarnowo-podgorne.pl

Z Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, rozmawia Karolina WójcickaZ Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne, rozmawia Karolina Wójcicka

fot. UG Tarnowo Podgórne
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Niedawno uczestniczył Pan w zjeździe 
wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast i starostów. Obecnych było 120 
samorządowców. Spotkanie organizo-
wał Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 
Studiów Samorządowych. O czym roz-
mawiano w kuluarach? Czy „janosiko-
we” było jednym z tematów?
To historyczna chwila dla Tarnowa Pod-
górnego. Po raz pierwszy u nas odbył się 
zjazd włodarzy wielkopolskich gmin. 
Jeśli chodzi o „janosikowe”, to można od-
czuć, że jest pewne pogodzenie się z tą sy-
tuacją:  płacą zamożne gminy, a otrzymu-
ją ci, którzy tak dobrej sytuacji nie mają. 
Natomiast w kuluarach najwięcej emocji 
wzbudzały dyskusje o ustawie śmiecio-
wej. Samorządowcy nie zostawili na niej 
suchej nitki, wytykając niedoskonałości 
tych przepisów. ■

Gościliśmy w naszym Muzeum Elżbie-
tę Dzikowską, która otworzyła wysta-
wę swoich fotografii z Mongolii. Słynną 
podróżniczkę zafascynowały bezkresne 
przestrzenie tego kraju, dające poczucie 
wolności, uroda niezwykle różnorodnego 
krajobrazu, przywiązanie do wielokrotnie 
degradowanej przez historię tradycji oraz 
ludzie - dumni i pełni godności.
   Liczącą kilka tysięcy kilometrów po-
dróż Elżbieta Dzikowska odbyła wraz z 
szóstką przyjaciół rosyjskim UAZ-em, 
ponieważ żaden inny samochód by jej nie 
wytrzymał. Mongolię wyobrażała sobie 
jako pustynię, która tymczasem zajmuje 
ledwie kilka procent kraju. Na ogromnych 
przestrzeniach rozciąga się step pokryty 
skąpą roślinnością. Wiele osób nawet nie 
podejrzewa, że 15% Mongolii zajmują lasy 
z przepięknymi, dorodnymi modrzewiami 
oraz tundra. Kto by też pomyślał, że jest 
tam aż cztery tysiące rybnych jezior i oko-
ło trzy tysiące rzek.

   W Mongolii widoczne jest przywiązanie 
mieszkańców do tradycji. Zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni przywdziewają na co 
dzień i od święta charakterystyczne cha-
łaty zwane deel. Tradycyjna jest również 
muzyka i kuchnia. Najciekawsze jednak 
spotkania z tradycją stanowią niewątpli-
wie klasztory. Wciąż żywą religią jest tu 
buddyzm, a właściwie jego odmiana zwa-
na lamaizmem. Niestety znaczna część 
klasztorów została zniszczona w latach 
1937-1939 przez mongolskich komunistów. 
Obecnie centralnym ośrodkiem buddyzmu 
jest zespół świątynno-klasztorny Gandan 
w Ułan Bator.
   Mongołowie są dumni z dziedzictwa 
Dżyngis-chana. Imieniem sławnego wo-
dza nazwano liczne miejsca i wydarzenia, 
a jego wizerunek stanowi symbol wielkiej 
przeszłości. Bogata historia jest źródłem 
dumy, którą widać szczególnie w zacho-
waniu wobec obcych. Nie doświadczy-
my uległości, schlebiania, lecz serdeczną 
gościnność i naturalne poczucie własnej 
wartości.
   Jest to już czwarta wystawa Elżbiety 
Dzikowskiej w naszym Muzeum. Ekspo-
zycja spotkała się z dużym zainteresowa-
niem licznie przybyłych na wernisaż go-
ści, którzy również mogli zakupić książki 
autorstwa podróżniczki oraz uzyskać jej 
autograf. ■

PRZEZ MONGOLSKIE BEZDROŻA
Marek Fiedler

...widoczne jest 
przywiązanie miesz-
kańców do tradycji...

fot. Stanisław Wojcieszak
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   Po 34 dniach wyprawa została zakończona. Niestety Magdalenie 
Prask nie udało się zrealizować założonych celów i tym samym 
uzyskać prestiżowego tytułu alpinistycznego Śnieżnej Pantery. 
Planowała zdobyć dwa siedmiotysięczniki położone w górach 
Tienszan na terenie Kirgistanu: Chan Tengri (7.010 m n.p.m.) zwa-
ny małym K2 oraz Pik Pobiedy (7.439 m n.p.m.) uważany za jeden 
z najtrudniejszych szczytów świata.
W tym roku Góry Tienszan słynące z niekorzystnej pogody zasko-
czyły wspinaczy wyjątkowo złymi warunkami atmosferycznymi: 
silnymi wiatrami i nadzwyczaj dużą ilością opadów śniegu. Taka 
aura uniemożliwiała działalność wysokogórską przez większość 
sezonu. Nielicznym udało się zdobyć szczyt Chan Tengri (w tym 
żaden Polak), nikt nie wspiął się na Pik Pobiedy.

W takich niesprzyjających warunkach przez większość czasu 
Magdalena Prask działała w górach sama. W ciągu miesiąca pod-
jęła trzy próby zdobycia szczytu Chan Tengri. Pierwsza zakoń-
czyła się w Obozie II, gdzie po załamaniu pogody musiała wy-
cofać się do bazy. Druga - na wysokości 6.300 m n.p.m., kiedy to 
huraganowy wiatr uniemożliwił dalszą wspinaczkę, natomiast w 
trzeciej osiągnęła wysokość 6.700 m n.p.m. – do szczytu było tyl-
ko 300 metrów! Niestety w górach wysokich oznacza to minimum 
trzy godziny wyczerpującej wspinaczki. Biorąc pod uwagę późną 
godzinę oraz fakt braku partnera, który wrócił do Polski, podjęła 
decyzję o wycofaniu się. Już po ciemku dotarła do jamy śnieżnej 
na wysokości 5.800 m n.p.m. i kolejnego dnia bezpiecznie zeszła 
do bazy.

- Była to jedna z najcięższych moich wypraw. Nie tylko nie spo-
dziewałam się, że pogoda będzie aż tak zła, ale też że zostanę 
opuszczona przez „partnera” i w efekcie w górach będę zmuszona 
działać sama. To duże wyzwanie dla dziewczyny  – mówi  Mag-
dalena Prask. Cieszę się, że wróciłam do domu cała i zdrowa. 
Podczas wyprawy zdarzyło się kilka wypadków, a jeden z ich o 
mało nie skończył się fatalnie dla mnie i dla dwójki Anglików. 
Schodząc z aklimatyzacji została uwięziona w Obozie II, śnieg 
zasypał trasę kluczącą pomiędzy szczelinami, było bardzo duże 
zagrożenie lawinowe. Odcinek miedzy Obozem I i Obozem II to 
prawdziwa „rosyjska ruletka” – wiele ludzi zginęło tam w lawi-
nach. Gdy pogoda się poprawiła zdecydowała się na zejście w dół 
z dwoma Anglikami. Związaliśmy się liną – ja szłam w środku. 
Szukając przejścia pomiędzy szczelinami i serakami nagle idący 
przeze mną Anglik poleciał w dół – wszedł na nawis śnieżny ol-
brzymiego seraka – spadł około 10-15 metrów. Wraz z jego kolegą 
z dużym wysiłkiem zatrzymaliśmy ten upadek. Gdyby nam się to 
nie udało zabilibyśmy się wszyscy spadając w przepaść. Dosłow-
nie dwa metry dzieliły mnie od lodowej krawędzi i tym samym od 
śmierci, bo właśnie w takiej odległości od krawędzi seraka udało 
nam się zatrzymać ten lot. 
Więcej na stronie: www.magdalenaprask.pl
Wyprawa Tienszan Expedition 2013 zorganizowana została w ra-
mach Programu „2011-2013 Śnieżna Pantera”. Głównym sponso-
rem była firma ENEA SA. Do zdobycia Śnieżnej Pantery wciąż 
zostały Magdzie jeszcze dwa szczyty. Będziemy trzymać kciuki i 
dalej wspierać ją medialnie. ■

Baza na lodowcu Południowy Inylchek u stóp masywu Chan Tengri na wysokości 4.000 m n.p.m.

Tienszan Expedition 2013 zakończona 
 Śnieżna Pantera

jeszcze nie w tym roku

Tienszan Expedition 2013 zakończona 
 Śnieżna Pantera

jeszcze nie w tym roku

...Była to jedna z 
najcięższych moich 

wypraw...

��

Merkuriusz ŚWIAT



Opal Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Kąkolewska 13

62-065 Grodzisk Wlkp.
www.opal.com.pl

Wykonawca elewacji 
budynków biurowych 

przy placu Andersa.

��



   Czy po sześciu latach Polska Akademia Gitary jest rozpo-
znawalna w Europie ? 
Wielkopolski festiwal to jeden z najlepiej przygotowanych festi-
walów gitarowych w zakresie organizacji, poziomu artystycznego 
i przede wszystkim fenomenalnej publiczności. Odbieramy sporo 
maili od artystów, z prośbą o zaproszenie ich do Polski. To dowód 
renomy festiwalu. Interesują nas jednak przede wszystkim ci mu-
zycy, którzy są w tej chwili w największej dyspozycji. To 20, 30 
i 40-latkowie o światowej renomie, którzy śrubują poziom gry na 
gitarze i pozwalają nam pokazać przekrój najlepszej gitarystyki 
na świecie. Gitarzyści koncertujący w różnych miejscach świata 
są mile zaskoczeni entuzjastycznie reagującą publicznością Aka-

demii Gitary, jest w nas ciepło, 
ciekawość i chęć poznania cze-
goś nowego, to magnetycznie 
przyciąga artystów. Szczegól-
nym niepowtarzalnym rysem 
tegorocznego festiwalu była 
zauważalna różnorodność 
gatunkowa od gitary klasycz-
nej, poprzez blues, jazz, gitarę etniczną po gitarę rockową. Po-
trzebowaliśmy tych kilku lat, by mieć pełen obraz stanu rzeczy 
jaki możemy zagospodarować robiąc festiwal ogarniający swym 
zasięgiem cały region. Te 50 tegorocznych wydarzeń zrobiliśmy w 
tym roku w sposób bardziej inteligentny. 
   Czy są szanse by Akademia Gitary dotarła z koncertami 
poza Wielkopolskę?
Trwają rozmowy z włodarzami kilku miejscowości w wojewódz-
twie lubuskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Myślimy o woje-
wództwach ościennych. Ale przede wszystkim mamy na ścianie 
biura festiwalu mapę Wielkopolski, na której czterema kolorami 
oznaczamy naszą obecność w różnych regionach Wielkopolski. 
Sześćdziesiąt miejscowości. Realnie do opanowania każdego 
roku jest czterdzieści. Staramy się być aktywni we wszystkich 
częściach Wielkopolski i określamy nasze cele tak by dotrzeć do 
jak największej ilości mieszkańców regionu. To jest również pro-
jekt turystyki kulturowej, odkrywanie nowych miejsc, kościołów, 
pałaców, sal i plenerów. Wrzesień i październik to momenty kiedy 
musimy podejmować decyzje o współpracy w roku następnym. 
Marka festiwalu jest ukierunkowana na to by współpracować z 
mniejszymi ośrodkami i istotnie wzmacniać jakość ich oferty 
kulturalnej, zwłaszcza w sezonie letnim. Jesteśmy bardziej ela-

styczni i otwarci na niespodzianki niż duże instytucje kulturalne. 
Akademia jest też dobrą odpowiedzią na zapaść w polskiej edu-
kacji kulturalnej, zwłaszcza muzycznej. Dlatego przyszłoroczna 
edycja będzie rozbudowana o takie nowe projekty edukacyjne jak 
„Akademia Gitary Kids” i „Akademia Gitary 50 plus”. Projekt 
adresowany do dzieci nie będzie realizowany wyłącznie w sierp-
niu, ale będą też dwie jego odsłony przed festiwalem mające for-
mę zabawy, animacji i popularyzacji gitary klasycznej. Zacznie-
my już, mam nadzieję, w tegoroczne mikołajki. Nie chodzi nam 
jednak tylko o promocję lecz o to, aby  pracować od podstaw z 
naszą przyszłą publicznością. To droga długa, ale dobra i trzeba 
ją zacząć.  
   Czy po sześciu latach pracy nad festiwalem i pierwszym sze-
fowaniu czujesz się spełniony?
Od początku robiliśmy ten festiwal w trójkę, z Przemysławem Kie-
liszewskim i Łukaszem Kuropaczewskim, którzy stworzyli jego 
formę i nadal mocno wspomagają całość, w tym roku dołączył do 
grona liderów projektu również Michał Gołaś i jego Take Media. 
Mam poczucie jeszcze większej odpowiedzialności za to przedsię-
wzięcie. W tej branży i w dużych projektach z dobrą, ambitną mu-
zyką, realizowanych w wymiarze międzynarodowym jest zawsze 
dużo raf do ominięcia. Zajmuję się również na co dzień zagadnie-
niami teoretycznymi i pracą ekspercką dotyczącą zarządzania w 
kulturze i polityki kulturalnej i znam skalę zagrożeń i potencjał 
szans, które towarzyszą tego typu działalności. Ostatecznie jed-
nak moja osoba nie jest tak istotna, raczej nadaję ton, harmonizuję 
całość. Ten projekt nie mógłby się odbyć gdyby nie środowisko 
ludzi, którzy są gotowi pojechać na drugi kraniec województwa 

by nie tylko wysłu-
chać koncertu ale 
również wspo-
móc naszą akcję 
charytatywną. 
Są także in-
stytucje, orga-
nizacje, firmy 

będące naszymi sojusznikami, ludzie, którzy widzą 
festiwal nie jako przedsięwzięcie komercyjne, ale jako 
akcję społeczną, obywatelską i kulturalną. Oni już są 
z nami, bo widzą nasz entuzjazm i fakt, że dzięki jego 
efektom coś wspólnego, widocznego dzieje się latem 
w regionie. Akademia Gitary to nie kombinat pro-
dukcyjno-menedżerski jak niektóre inne festiwale 
tylko społeczny, bardzo sympatyczny organizm. 
Fundament naszego wydarzenia to grupa mło-
dych menedżerów kultury, ludzi kończących 
studia, wchodzących w zawód często już z 
międzynarodowym doświadczeniem, któ-
rzy nie widzą, przynajmniej na razie, pracy 
poza Akademią. 
     Jest jeszcze jeden wymiar festiwalu, 
społeczny. Ścisła współpraca ze stowa-
rzyszeniem Bona Fide. 
Od dziesięciu lat wspomagamy w naszym 
stowarzyszeniu rodziny ponad setki dzieci 
chorych na mukowiscydozę oraz inne bardzo 
skomplikowane schorzenia. Cieszę się że ten festi-
wal może współgrać z tą akcją. Zawsze podczas festi-

Z Marcinem Poprawskim, dyrektorem festiwalu Polska Akademia Gitary, rozmawia Marek Zaradniak
Festiwal osobowości

fot. Zuzanna Szczerbińska

fot. DeKaDeEs   fot. DeKaDeEs   

�0

Merkuriusz KULTURA



Merkuriusz KULTURA

walu udaje nam się uzbierać kilkanaście tysięcy złotych podczas 
zbiorki publicznej. Te środki idą od razu na pomoc materialną 
dla tych dzieci. Z tym działaniem ściśle wiążą się pierniki naszej 
najlepszej wolontariuszki, babci Krysi, które wypiekamy wspól-
nie w kilkadziesiąt osób, a których ilości idą już w tysiące. To 
oczywiście tylko dodatkowe, ale niezwykle lubiane elementy, 
które wzmacniają festiwal  jako akcję społeczną. Gdy ktoś wrzu-
ci monetę do puszki otrzyma pierniczka. Nie chodzi nam w tym 
festiwalu tylko o muzykę. 
Nasz projekt bardzo współgra z ideą, zgodnie z którą artyści 
powinni zapraszać do działania, uwrażliwiać i motywować do 
twórczego życia. To wydarzenia dla tych, którzy potrafią wyra-
zić siebie w sposób wirtuozowski w różnych dziedzinach życia, 
a muzyka jest dobrym pretekstem do wyzwolenia w nas pewnej 
kreatywności i wrażliwości na drugiego człowieka. Może to nie 
brzmi najlepiej, ale w sumie ten festiwal ma też sprawić, aby gita-
ra stała się szczególnie wielkopolskim instrumentem. Oczywiście, 
nie mamy tu wielkich tradycji gitarowych, jak w Hiszpanii. Chce-
my przekonać do czegoś nowego, to jest kultu-
rotwórcza kreacja. Wielkopolska to zawsze był 
region muzyczny, bogaty w chóry i orkiestry, 
co po latach nie jest tak oczywiste, bo moc ich 
oddziaływania pozostawia dziś wiele do życze-
nia. Próbujemy zachęcać do kultury trochę z 
innej strony i to działa lepiej niż byśmy się spo-
dziewali. Rozpoznają nas. Niedawno miałem 
taką sytuację na ulicy Gołębiej w Poznaniu, 
gdy ktoś mnie woła i wciąga z ulicy do sklepi-
ku. Pani, która go prowadzi mówi: Akademia 
Gitary. Rozpoznaję pana. Byłam na koncercie. 
Druga osoba stojąca w sklepie dodaje: ja też by-
łem, na trzech koncertach i grałem na gitarze 
podczas happeningu. Co będzie w przyszłym 

roku? To bardzo budujące. Wiele osób sły-
szało w radio, widziało w telewizji czy 

czytało w gazecie zapowiedzi, cho-
dziło na koncerty. 15 minut przed 
inauguracją w Gnieźnie miejsca 
w katedrze wypełnione i kolejka 
ponad 200 osób, które również 
chciałyby wejść do środka… 

   Skoro jest taka frekwencja na 
koncertach czy nie myśleliście o 

telebimach?
Raczej nie, to tak jakby włączyć 
publiczności telewizor na sali kon-
certowej, a chodzi przecież raczej 

o to, aby odciągać ludzi od tele-
wizora, wyłączać media, które 

czasem zbliżają, ale częściej 
oddalają od istoty kontaktu 

z artystą. Gitara wymaga 
niezwykłych warunków. To dbałość o jakość 
przekazu, który niezwykle trudno uzyskać. 
Uczymy się na błędach, mieliśmy kilka lat 
temu przypadek, że podczas znakomitego 
koncertu francuskiego wirtuoza, większość 
ławek w zabytkowym, barokowym koście-
le niemiłosiernie trzeszczała. Innym razem 

mieliśmy problem, gdy w pobliżu kościoła, 
w którym odbywał się koncert przez 10 mi-

nut łomotała śmieciarka. Raz nawet na potrzeby 
koncertu gitarowego udało nam się zamknąć ulicę. 

   Są wymagania akustyczne. A jakie wymagania mają 

artyści? Jakie miał Manuel Barrueco?  
Najbardziej lubimy takich artystów, którzy zachowują się w spo-
sób roztropny, adekwatny do sytuacji. Ten festiwal nie jest festiwa-
lem gitarzystów, ale festiwalem osobowości. Gościliśmy świetny 
duet pianistów, Kanadyjczyków, profesorów z Toronto grających 
Gershwina, wiolonczelistę Andrzeja Bauera, skrzypaczkę Agatę 
Szymczewską, liczne i różnorodne zespoły kameralne, wirtuozów 
innych instrumentów niż gitara. Najważniejsza jest konsekwencja 
w doborze takich artystów, którzy jak pisze autor „Małego Księ-
cia”, potrafią po trochu umierać każdego dnia, za to co robią, co 
jest sensem ich życia. Manuel Barrueco jest niezwykle skromną 
osobą. Mieliśmy przemiłą kolację z Maestro i jego żoną, znawca-
mi kuchni i wina. To było dla niego niezwykle satysfakcjonujące. 
Jego żona i menedżerka miała okazję uczestniczyć w festiwalu 
dobrego smaku. Mówiła, że jadła najlepszą kanapkę w życiu, z ko-
zim serem. My nie jesteśmy festiwalem, który szasta pieniędzmi, 
bo ich nie mamy wiele. Gwiazdy koncertujące w Polsce na stadio-
nach żądają wielkich honorariów, na które nie stać ani samorzą-

dów, ani osób kupujących jeden bilet za 300, 
200 złotych. Aby udostępnić artystów takiej 
publiczności, która doceni muzykę, musimy 
negocjować, właśnie w imieniu i w interesie 
publiczności. Możemy w Poznaniu i w regionie 
dać świetną obsługę, wygodną podróż autami 
sponsora, fantastyczny hotel, zapewnić ideal-
ne warunki do przygotowania do koncertu, tak 
by artyści mogli realizować swoje artystyczne 
cele, w których ostatecznie nie chodzi wyłącz-
nie o zarobek.   
   Czy przyszłoroczny happening gitarowy 
będzie miał imię Jarosława Śmietany?
Wspomnieliśmy go w chorobie, a tydzień póź-
niej, 2 września zmarł. Tegoroczny happening 
był formą hołdu dla niego, dwa lata temu grał z 
nami „Kiedy byłem małym chłopcem”. Z hap-
peningiem była też związana postać Macieja 
Frankiewicza, który inspirował nas do zorga-

nizowania tej, 
p ow s z e c h n e j , 
ogólnodostępnej 
dla amatorów 
części festiwalu. 
To dobry pomysł 
by festiwal był 
również formą 
pamięci o wiel-
kich ludziach, 
których pracę 
możemy konty-
nuować. 
   Dr Marcin  Po-
prawski - adiunkt 

w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, koordynator Regionalnego 
Obserwatorium Kultury - Centrum Badawczego UAM, muzyko-
log, menedżer, koordynator badań w dziedzinie polityki kultural-
nej i zarządzania w kulturze, współautor strategii i szkoleń dla sa-
morządów i instytucji, autor i redaktor publikacji z zakresu nauk 
o kulturze oraz zarządzania, ekspert Związku Miast Polskich. 
Swoje doświadczenie zawodowe doskonalił m.in. w ramach pro-
jektu „Teaching Cultural Policy” na Central European University 
w Budapeszcie oraz podczas stażu w Centre for Cultural Policy 
Studies na University of Warwick. Od 2006 jest wykładowcą na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; 
współzałożyciel i dyrektor festiwalu Polska Akademia Gitary. ■

fot. Zuzanna Szczerbińska   

fot. DeKaDeEs   
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Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich ty-
godni były obchody 90. rocznicy 
urodzin Wisławy Szymborskiej, 
które uczczono u Państwa nie-
konwencjonalnie... 
...niekonwencjonalnie, bo przecież 
niezwykłą osobą była nasza noblist-
ka. Na Prowencie, niedaleko miejsca 
gdzie się urodziła, stanęła ławeczka 
z jej postacią i kotem- bohaterem 
wiersza „Kot w pustym mieszkaniu”. 
   Czytelnicy „Merkuriusza” pewnie 
pamiętają, że rok temu imię Wisławy 

Szymborskiej nadaliśmy pięknej promenadzie nad Jeziorem Kór-
nickim i tam właśnie stanęła ławeczka. Na uroczyste odsłonięcie 
tego pierwszego na świecie pomnika Szymborskiej zaprosiliśmy 
mieszkańców miasta, ale też osoby związane z poetką oraz człon-
ków zarządu ustanowionej przez nią Fundacji: prof. Teresę Walas 
i Michała Rusinka. Odsłonięcia dokonali autorzy: Piotr Mastalerz 
i Dawid Szafrański. Michał Rusinek, który w przeszłości był pra-
wą ręką poetki, powiedział, że nasza ławeczka spodobałaby się 

jego szefowej. Potem o d b y ł 
się piknik, pokaz fil- mów o 
noblistce, a następne- go dnia 
okolicznościowe za- w o d y 
wędkarskie - niewie- lu wie 
bowiem, że artystka wraz ze 
swoim part- n e r e m 

K o r -
n e l e m 
Fi l ip o -
wiczem 
c z ę s t o 
przyjeż-
dżali do 
Wielko-
p o l s k i 
na ryby. 

C i e k a w o s t k ą 
dla miłośników 

twórczości poetki była wy-
stawa, jaką razem z Biblioteką 
Kór n ic - ką PAN zorga-

nizowaliśmy w 
Zamku Kórnic-
kim. Zaprezen-
towano na niej 
dokumenty z 
rodzinnego ar-
chiwum Szym-
borskich oraz 
d o w c i p n e , 
abstrakcyjne 
w y k l e j a n -
ki, z jakich 

słynęła noblistka . 
Ekspozycja ta przyjechała do Kórnika prosto 

z Rzymu, gdzie była prezentowana w ramach festiwalu polskiej 
kultury - Corso Polonia. 
Jubileuszowi towarzyszyła także emisja lokalnego dukata „4 
Kórniki” z wizerunkiem Wisławy Szymborskiej, wybitego przez 
Mennicę Polską specjalnie na tę okazję. Dukat był w obiegu, czyli 
mógł być wymieniany na towary w wybranych sklepach i punk-
tach usługowych na terenie naszej gminy. Gratką nie tylko dla 
kolekcjonerów jest analogiczna, srebrna moneta „40 Kórników” 
wybita w nakładzie jedynie 300 egzemplarzy. 
Zmieniając temat, podpisaliście Państwo umowę dotyczącą 
przyznania gminie Kórnik środków finansowych z funduszu 
JESSICA, to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwesty-
cji na obszarach miejskich. Jaka kwota wchodzi w grę i na co 
przeznaczone będą otrzymane pieniądze?
   JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz ważnym instrumentem wspierającym 
inwestycje na obszarach miejskich. Obejmuje ona: rewitalizację, 
edukację, kulturę, turystykę, transport, a także odnawialne źródła 
energii. Pozwala na spożytkowanie funduszy strukturalnych UE 
w systemie zwrotnym, dzięki czemu środki finansowe mogą być 
wielokrotnie wykorzystane. Współwystępowanie w tych projek-
tach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi wypełnia lukę 
na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumenta-
mi bankowymi. 
W Polsce inicjatywę tę podjęło 5 województw: wielkopolskie, 
mazowieckie, zachodniopomorskie, pomorskie i śląskie. 
   Skorzystaliśmy z tej inicjatywy i podpisaliśmy umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego na nisko oprocentowaną pożycz-

Z 
SZYM 
BOR 
SKĄ
niekon 
wencjo 
nalnie
Z Jerzym Lechnerowskim, burmistrzem Gminy Kórnik,
rozmawia Maja Netter

fot. UM Kórnik
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kę, co pozwoli na rewitalizację płyty rynku w Kórniku. Jesteśmy 
jednym z 20 beneficjentów województwa wielkopolskiego, którzy 
skorzystali z takiej formy pomocy. Z tego co mi wiadomo, Wiel-
kopolska w tym programie należy do czołówki europejskiej, która 
wykorzystuje środki ze wspomnianego projektu.
Umowę pożyczki podpisali-
śmy pod koniec sierpnia na 
kwotę 7.798.169,25 zł z 1% 
rocznym oprocentowaniem, 
a spłatę rozpoczniemy w 
2015 roku, zatem mamy 
trochę czasu. Tego samego 
dnia podpisały też umowy 
dwie spółki komunalne: z 
miasta Poznania, na rewi-
talizację okolic Za Bramką 
w Poznaniu i Pleszewa, na 
budowę hali widowiskowo-
sportowej. 
Trudno pominąć trzecie 
miejsce, jakie zajęliście w 
Rankingu Samorządów „Rzeczypo-
spolitej” w kategorii gmin miejskich...
   To najbardziej prestiżowy i miarodajny ranking oceniający ja-
kość samorządów z całej Polski. Celem jest uhonorowanie tych, 
które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy 
jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeń-
stwa finansowego.
   Nad wyborem najlepszych polskich samorządów czuwa kapi-
tuła składająca się z przedstawicieli instytucji i środowisk od lat 
współpracujących z samorządami. 

   Aby zostać wymienionym wśród najlepszych, należy przejść 
dwie weryfikacje. W tym roku spośród ponad 850 gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich do drugiego etapu rankingu przeszło 250 
gmin. W rankingu oceniano przede wszystkim sytuację finanso-
wą gmin, zarządzanie, dochody, wydatki, pozyskane środki unij-

ne, stosunek zobowiązań do dochodów, 
wydatki na organizacje 
pozarządowe, nakłady na 
gospodarkę mieszkaniową, 
wydatki na promocję oraz 
ilość nowych podmiotów 
gospodarczych. 
   W tegorocznym Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospo-
litej” zajęliśmy
trzecie miejsce w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich z 
wynikiem 67,79 punktów. 
Zwyciężyła Krynica Morska, 
uzyskując 68,64 punktów ex 
aequo z Dzierżoniowem. Na-
tomiast drugiego miejsca w 

roku obecnym kapituła nie przy- znała. Jest to duży sukces, 
zważywszy na fakt, że oprócz Kórnika tylko Puszczykowo znala-
zło się w pierwszej dziesiątce gmin 
z Wielkopolski.  
   Cieszy mnie to, że gmina Kórnik po raz piąty znalazła się w czo-
łówce, a przypomnę tylko, że w 2010 roku byliśmy na pierwszym 
miejscu. Utrzymywanie wysokich pozycji świadczy o zrównowa-
żonym rozwoju gminy. ■



Porozmawiajmy o tegorocznych Nagrodach Nobla - z chemii 
przyznano za stworzenie nowych metod symulacji komputero-
wych przydatnych w świecie biologii, proszę przybliżyć temat 
i powiedzieć jaki to ma związek z Państwem?
Biologia jako taka nigdy nie doczekała się odrębnej kategorii. 
Wspomniana przez Panią, jest tak naprawdę za opracowanie 
metod, które dziś nazwalibyśmy metodami biologii albo chemii 
obliczeniowej,  które wykorzystują komputery do przetworzenia 
ogromnej liczby danych. Z drugiej strony jest pewnego rodzaju 
uznaniem, czy raczej stwierdzeniem, że nagrodzone metody przy-
bliżają nas do możliwych zastosowań praktycznych. Pozwalają 
nam spojrzeć na różnego typu cząsteczki, w naszym przypadku 

cząsteczki biologiczne, czyli przede wszystkim 
białka, z różnych perspektyw, z różną dokład-
nością. Aby to obrazowo opisać, mam taką ana-
logię - to jest mniej więcej tak jak z pasażerem 
samolotu, który ma możliwość wyjrzenia przez 
okno i zobaczenia na przykład funkcjonujące-
go miasta z lotu ptaka. I to jest jeden poziom 
analizy. Równocześnie zamontowanie w tymże 
okienku lupy umożliwia mu ujrzenie, jak w ta-
kim mieście funkcjonuje człowiek. Jest to tak 
jakby elementy, które mają kluczowe znaczenie 
w badaniach, oglądać tak dokładnie jak pozwala 
spojrzeć na to chemia czy fizyka, czyli w niektó-
rych przypadkach z dokładnością do zachowa-
nia pojedynczych elektronów. Ma to znaczenie 
kiedy badamy białka, takie jak enzymy, które 
wykonują ważny proces. Strukturę całej czą-
steczki modelujemy zgrubnie, a jednocześnie ja-
kiś jej fragment możemy wymodelować na tyle 
dokładnie, żebyśmy mogli powiedzieć jak sub-
straty enzymu, czyli to co on wykorzystuje i przekształca, pasują 
do miejsca, które reakcję katalizuje. Dzięki temu możemy myśleć 
o tworzeniu metod, które pozwolą nam zaprojektować nowe leki 
lub poprawić funkcjonowanie jakiejś cząsteczki, np. z myślą o wy-
korzystaniu terapeutycznym. Z drugiej strony metody te przydają 
się również do tego – i to też jest związek z biologią – żeby mo-
delować białka, , których struktur krystalograficznych dotąd nie 
poznaliśmy. Najlepiej oczywiście badać struktury białek, kiedy 
można uzyskać ich kryształ, ale jest to proces bardzo czasochłon-
ny. W obecnej dobie, kiedy wszystko chcemy poznawać na raz, a 
więc całe genomy, całe zestawy białek itd., to kroczenie drogą, 
w której każde pojedyncze białko musimy skrystalizować, żeby 
poznać jego strukturę, jest syzyfową pracą i nadal jeszcze będzie, 
pomimo tego przyspieszenia, które odnotowujemy. Wobec tego 
bardzo rozwijają się metody bioinformatyczne, które wykorzystu-
ją różne algorytmy, aby komputerowo modelować struktury bia-
łek. Jeżeli znamy strukturę krystalograficzną pojedynczego biał-
ka można na tej podstawie modelować „struktury wszystkich jego 
krewnych”, zakładając, że są one bardzo podobne. Przy czym nie 
tylko krewnych z tego samego ego organizmu, ale co jest znacznie 
ważniejsze – wszystkich organizmów żywych. Czyli na przykład 
znamy strukturę jakiegoś ważnego enzymu, który pełni znaczą-

cą funkcję w metabolizmie drożdży,  możemy więc na podstawie 
różnego rodzaju przesłanek próbować modelować takiego rodzaju 
białko, które występuje u człowieka. I powiedzmy znowu – zbu-
dujemy sobie taki model i do niego spróbujemy dopasować lek.

A czy to nie jest jednak abstrakcja?
W wielu przypadkach może to być abstrakcją, ale to zawsze moż-
na i należy zweryfikować eksperymentalnie. Tym zajmuje się 
dział biologii obliczeniowej czy bioinformatyki.

Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii pozwala zrozumieć 
procesy w komórkach... 

...ta  nagroda jest mi bardzo bliska, ponieważ od kilku dobrych 
lat w moim zakładzie rozwijamy badania, związane z funkcjo-
nowaniem komórki, tyle że komórki roślinnej. Badania komórek 
zwierzęcych czy ludzkich, są znacznie bardziej zaawansowane, 
głównie dlatego, że w bezpośredni sposób przekładają się na za-
stosowania biomedyczne. Tegoroczny Nobel jest jedną z tych na-
gród, o których od dawna mówiło się, że powinna być przyznana. 
Najczęściej padało nazwisko Randy Schekmana. Uhonorowano go 
za rozpoznanie jednego ze sposobów transportowania cząsteczek 
substancji w obrębie komórki, który nazywany jest transportem 
pęcherzykowym. Przez bardzo długi czas uważano, że substancje 
w komórce przemieszczają się na drodze dyfuzji. Każdy z nas na 
co dzień doświadcza tego, kiedy wrzuca cukier do herbaty i widzi, 
że się rozpuszcza. A więc substancja przemieszcza się na drodze 
dyfuzji dzięki ruchom termodynamicznym. Obliczenia teoretycz-
ne pokazują jednak, że gdyby komórki takie jak w naszym orga-
nizmie miały polegać tylko na tym, to życie nie byłoby możliwe. 
Kiedyś natrafiłem na taki bardzo ładny, obrazowy przykład - w 
naszym organizmie funkcjonują komórki nerwowe - neuryty, któ-
re mają swoje ciało, a więc tą część, w której funkcjonuje jądro 
komórkowe wielkości kilkudziesięciu do stu mikrometrów śred-
nicy, natomiast wypustka nerwowa, którą biegnie sygnał w ukła-

Biologia Nobla
Z prof. Przemysławem Wojtaszkiem, prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Biologii UAM,  rozmawia Mariola Zdancewicz

fot. Karol Budziński
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dzie nerwowym, może mieć czasami prawie metr długości. Jeżeli  
przyjmiemy, że w środku ciała komórki mamy źródło takiej małej 
cząsteczki jak glukoza, czyli pojedyncza cząsteczka cukru, i jeżeli 
ona miałaby się rozejść w ciele komórki, na przykład na odległość 
kilkudziesięciu mikrometrów, to zajmie jej to około kilkunastu do 
kilkudziesięciu sekund. Gdyby na drodze dyfuzji ta cząsteczka 
miała dotrzeć do drugiego końca komórki, która ma metr długo-
ści, to zajmie jej to 32 lata. Wobec tego z oczywistych względów 
organizm, w którym komórki miałyby polegać na takim mechani-
zmie, nie miałby prawa żyć. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie 
jak to się dzieje. Zasługą tegorocznych noblistów jest  pokazanie 
nieznanego wcześniej systemu transportowego. Transport pęche-
rzykowy działa tak, że substancje, które chcemy przenieść w róż-
ne miejsca komórki, zamykamy w obrębie małych struktur, które 
są nazywane pęcherzykami, i one następnie przy pomocy innych 
elementów komórkowych są transportowane precyzyjnie do miej-
sca przeznaczenia. Ponieważ transport ten jest dwukierunkowy, 
a więc nie tylko wywozi substancje na zewnątrz komórki, ale 
też pobiera je z otoczenia komórki, rodzi to duże zainteresowa-
nie medyczne, dlatego że prawdopodobnie będzie można w ten 
sposób dostarczać też lekarstwa. Człowiek już od pewnego czasu 
próbuje wykorzystać wiedzę o tego typu transporcie i strukturach 

takich jak pęcherzyki, budując chociażby liposomy, czyli coś z 
czym wiele Pań spotyka się w kosmetykach. Są tam właśnie takie 
pęcherzyki, trochę różniące się od pęcherzyków biologicznych, 
utworzone z cząsteczek tłuszczu a w środku znajduje się substan-
cja, która ma dotrzeć w określone miejsce. Jeżeli takie liposomy 
umieścimy w kosmetyku, to głębiej wnikną do skóry i przekażą 
im cenne substancje, które z sobą niosą. 

To teraz będę używać kremów tylko z liposomami.
Człowiek nauczył się już , łączyć ze sobą różne rzeczy, często o 
bardzo przeciwstawnych charakterach. Na przykład przy wytwa-
rzaniu takich produktów spożywczych jak lody, musimy dopro-
wadzić do czegoś, co chemicy czy fizycy nazywają przejściem 
fazowym. Mamy mieszaninę substancji tzw. hydrofilnych, czyli 
tych, które lubią wodę, mamy też mieszankę substancji hydrofo-
bowych, które wody nie lubią. Najczęściej jest to jakiś tłuszcz z 
różnego rodzaju substancjami smakowymi czy zapachowymi. Na 
początku mamy zawiesinę tłuszczu w wodzie i w trakcie proce-
su produkcyjnego, poprzez bardzo intensywne rozdrabnianie i 
mieszanie, uzyskujemy przejście fazowe i mieszaninę, która nie 
jest już tłuszczem w wodzie, a wodą w tłuszczu a więc struktury 
pęcherzykowe z zamkniętą wodą środku, w której są rozpuszczo-

ne substancje smakowe czy zapachowe, dzięki którym mówimy, 
że mamy lody czekoladowe, poziomkowe czy jakieś inne. To jest 
clue produkcji lodów. Gdy pieczemy ciasto, to tam ten proces czę-
sto zachodzi przy pomocy drożdży, ale dzięki temu lody się od 
ciasta nieco różnią. (śmiech)

A jak wygląda to w medycynie?
O ile z kosmetykami sprawa jest w miarę prosta, gdyż chodzi nam 
o dostarczenie substancji do różnych warstw skóry, o tyle z me-
dycznego punku widzenia jest to o wiele bardziej skomplikowane. 
Człowiek potrafi wytwarzać liposomy, które są zbudowane z lipi-
dów - tłuszczy, natomiast same lipidy nie wystarczą, żeby lipo-
som trafił do konkretnej komórki. I to co jest najtrudniejsze w tej 
chwili to znalezienie sposobu adresowania liposomów. Pęcherzyk 
musi dotrzeć do konkretnego miejsca, np. wyłącznie do komór-
ki rakowej. Jest ona zmienioną komórką normalną, więc leczenie 
raka, czyli zniszczenie komórek rakowych polega na szukaniu 
sposobów, które pozwolą na wyeliminowanie tylko komórek no-
wotworowych a nie innych. To jest coś nad czym najwięcej ludzi 
teraz pracuje. Tego jeszcze nie potrafimy.  .

Jesteście Państwo po niedawnej Nocy Naukowców i już w trak-

cie przygotowań do Nocy Biologów. Co przygotowujecie?
Pochwalę się, że nasz wydział jest na uniwersytecie najbardziej 
aktywny jeśli chodzi o organizację dużych imprez skierowanych 
do mieszkańców nie tylko Poznania, również Wielkopolski ale też 
spoza, np. Ziemii Lubuskiej czy Dolnego Śląska. Uczestniczymy 
w Nocy Naukowców, Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki czy 
w światowej akcji zatytułowanej Fascynujący Świat Roślin, która 
związana jest z pokazywaniem piękna i znaczenia roślin w życiu 
codziennym człowieka. Impreza organizowana jest pod patrona-
tem Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach, której jesteśmy 
członkiem. Idea Nocy Biologów narodziła się natomiast na na-
szym wydziale, najbliższa odbędzie się w piątek 10 stycznia 2014 
roku. 
Dlaczego taki termin? 
Od tego wypadałoby zacząć. Pierwsza akcja miała miejsce w 2011 
roku i wtedy tak się złożyło, że termin, który wybraliśmy - 13 
stycznia - przypadał w piątek, a to przecież bardzo dobra data, 
żeby coś zacząć i to z czarnym kotem jako znakiem rozpoznaw-
czym. Wiele osób pytało dlaczego robimy tę akcję w zimie. Były 
dwa powody. Generalnie jest to okres nieco senny i wydawało 
nam się, że zorganizowanie takiej akcji będzie lepiej zauważalne 
medialnie, chcieliśmy też pokazać nieco odmienną stronę natury. 
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W Ogrodzie Botanicznym od rana prezentowaliśmy jak przysto-
sowuje się ona do zimowych warunków, a wieczorem w jaki spo-
sób te przystosowania można badać. Spotkaliśmy się z na tyle z 
dużym odzewem, że przygotowujemy się już do trzeciej edycji. 
Nieskromnie przyznam się do autorstwa tego pomysłu. Zapropo-
nowaliśmy współpracę dziekanom wydziałów przyrodniczych, 
czemu bardzo chętnie przyklasnęli. W pierwszej odsłonie wzięło 
udział czternaście wydziałów, w drugiej szesnaście. Dołączyły 
też wspomniane Ogrody Botaniczne, a w tym roku wysłaliśmy 
zaproszenia do biologicznych instytutów PAN-u, więc myślimy, 
że będzie coraz atrakcyjniej.

Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia 
Wody przed Państwem. Woda jest ciągle substancją, która nas 
wprawia w zdziwienie mimo milionów lat i powszechnej obec-
ności, to jeden z ciekawszych związków...
Gdyby nie określone właściwości fizyko-chemiczne wody to życia 
w ogóle by nie było. Taki prosty przykład, który każdy z nas zna, 
że woda jest najgęstsza w temperaturze dodatniej, w +4 stopniach, 
co sprawia, że zawsze w dużych zbiornikach wodnych lód pły-
wa na powierzchni a na dnie mamy jednak płynną wodę. Dzięki 
temu organizmy żywe mogą się tam schronić. Gdyby różnica była  
nawet niewielka, to mielibyśmy sytuację taką, że wszystko by za-
marzało nawet do samego dna, bo lód miałby podobną gęstość jak 
woda w stanie płynnym i nie pływałby po powierzchni i wobec 
tego wystarczyłaby pierwsza porządna zima, żeby zniszczyć całe 
życie, albo woda nie tworzyłaby na tyle spójnych struktur, żeby 
można było mówić o zawiązaniu i formowaniu życia. Więc tu je-
steśmy na takiej cienkiej linii granicznej pomiędzy tym co żywe, 
a tym co nie jest żywe. Woda rzeczywiście ma ogromne znaczenia 
dla człowieka czy dla wszystkich organizmów żywych również z 
innego względu. Chociaż na ziemi 70% powierzchni to są wody, 
to jednak przydatna dla życia jest woda słodka. Nie żyjemy i nig-
dy nie żyliśmy w epoce jej dostatku i dlatego Dzień Wody ma 
duże znaczenie. Będzie to już trzecia konferencja, którą przygo-
tują w marcu nasi doktoranci i studenci. W związku z tym projek-
tem w zeszłym tygodniu dostaliśmy  zaproszenie z Uniwersytetu 
Artystycznego do wzięcia udziału w większym projekcie, który 
ma być wydarzeniem całotygodniowym towarzyszącym Świato-
wemu Dniu Wody, a rozgrywać się będzie głównie w przestrzeni 
wirtualnej. Od kilku lat współpracujemy z nimi i biorą udział czy 
to w Nocy Naukowców, Nocy Biologów czy w Dniu Roślin na wy-
dziale pokazując różne działania artystyczne, coś co w pewnych 
kręgach nazywa się bioartem. Jest to atrakcyjne z punku widzenia 
artystycznego i poznawczego.
Wracając do samego Dnia Wody,  poznanie zjawisk zachodzących 
w wodzie ma długie tradycje na wydziale. Mamy silne zakłady 
zajmujące się biologią i chemią wód - wystarczy wspomnieć o 
soli, która jest wystarczającym czynnikiem aby ograniczyć ży-
cie. Jeden z najbardziej prestiżowych magazynów naukowych, 
amerykański „Science” co roku publikuje opracowanie nazywane 
raportem wodnym, w którym pokazywana jest mapa świata  obra-
zująca zasobność w wody słodkie. W latach 90. na mapie Europy 
był tylko jeden kraj, który zaznaczony był jako zagrożony niedo-
borem słodkiej wody i to była Polska. Teraz do nas dołączyły dwa 
albo trzy inne kraje. 20 lat temu (przebywałem wówczas na stażu 
podoktorskim w Wielkiej Brytanii) mój szef pytał mnie, dlaczego 
w Polsce jednym z priorytetowych kierunków badań nie są te do-
tyczące uzyskiwania np. roślin, które lepiej znoszą warunki nie-
doboru wody. Przez te dwadzieścia lat niewiele się zmieniło, poja-
wił się raptem jeden kilkuletni program, tzw. projekt zamawiany, 
który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowało do 
badań związanych z niedoborem wody. Dotąd Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju takiego programu nie wypracowało, nie ogłosiło. 

A tu żartów nie ma, jest bardzo dużo do zrobienia. Nasz wydział 
może pochwalić się osiągnięciem w postaci wytworzenia transge-
nicznego ziemniaka, który wytrzymuje suszę. Było to popularne 
medialnie w zeszłym roku.  Pracujemy również nad innymi ga-
tunkami roślin, które by lepiej znosiły warunki suszy. Ponieważ 
generalne nastawienie Europy do roślin transgenicznych jest jakie 
jest, choć mamy fajne przykłady roślin uzyskanych drogą mody-
fikacji genetycznej, które lepiej przystosowane są do warunków 
niedoboru wody, wiemy, że ze względów społecznych i politycz-
nych tego typu rośliny długo jeszcze nie trafią do hodowli. ■
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– Jesteśmy częścią miasta i regionu i od dwudziestu lat współ-
tworzymy jego historię – mówi Michael Kleiß, Prezes Zarządu 
Volkswagen Poznań. – Zależało nam więc na tym, by do obcho-
dów jubileuszu fabryki mogli przyłączyć się wszyscy poznaniacy. 
Istotnym elementem jubileuszu był charytatywny koncert Raya 
Wilsona - wokalisty legendarnej grupy Genesis, który wystąpił 
w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej. Artysta obchodzi też w 
tym roku 20-lecie twórczości. – Myślę o życiu w ten sposób: nie 
możesz tylko brać, trzeba szukać równowagi między tym, co bie-
rzesz i co dajesz. I nie ma tu znaczenia, ile masz pieniędzy, jak bo-
gaty, jak biedny jesteś. Każdy ma jakiś dług wobec życia. I zawsze 
można znaleźć sposób, żeby go spłacić – mówi Ray Wilson.
Z biletów uzyskano kwotę 41 tysięcy, która została zaokrąglona 
przez prezesa Michaela Kleissa do 50 tysięcy i przekazana na 
rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi 
w Poznaniu. 
Po zakończeniu koncertu Raya Wilsona na budynku Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu dla wszystkich mieszkańców stolicy Wielko-
polski wyświetlony został trójwymiarowy pokaz multimedialny 
„Ludzie. Fabryka. Miasto. 20 lat wspólnej historii”.
Na zorganizowanej dodatkowo licytacji przez Fundację na porta-
lu Allegro wystawiono różnorodne przedmioty przekazane przez 
jej przyjaciół oraz partnerów VW Poznań. Wśród nich znalazły 
się m.in.: partytura z oscarowego filmu „Marzyciel” autorstwa 
Jana A.P. Kaczmarka, możliwość lotu nad Poznaniem czy objęcia 
przez jeden dzień fotela prezesa VW Poznań, replika brązowego 
medalu olimpijskiego Jana Krenz-Mikołajczaka z 1932 roku, foto-

grafie wykonane przez 
Małgorzatę Niemen 
oraz gitara Raya Wil-
sona z jego autografem. 
Zebrane środki, w wy-
sokości prawie ośmiu 
tysięcy złotych zostały 
przekazane na zakup 
aparatury medycznej 
dla Samodzielnego 
Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu.
To wydarzenie wkom-
ponowało się w ideę 
programu „1+1=3” re-
alizowanego przez pra-
cowników VW Poznań. Od 2009 roku każdy z nich ma bowiem 
możliwość przyłączenia się m.in. poprzez przekazanie złotówki 
z comiesięcznej wypłaty na rzecz wspólnie wybranej organizacji 
charytatywnej. Z pozoru niewielki datek, zgodnie z hasłem „Ra-
zem znaczy więcej”, przekłada się na realną pomoc. Dotychczas 
wyniosła ona ponad 170 tysięcy.
W piękny słoneczny sobotni dzień zorganizowano też festyn w 
podpoznańskim Antoninku na terenie firmy, na którym pojawiło 
się 18 tysięcy osób. ■

Niezwykły pokaz multimedialny 3D, koncert charytatywny z udziałem Raya Wilsona w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu i aukcje charytatywne to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na jubileusz 
20-lecia firmy Volkswagen Poznań. 

Współtworzymy historię

Od lewej: Jolanta Musielak - Członek Zarządu ds. Perso-
nalnych Volkswagen Poznań, Ray Wilson, Szymon Trze-
biatowski - Członek Zarządu ds. Finansowych Volkswa-
gen Poznań, Michael Kleiß - Prezes Zarządu Volkswagen 
Poznań, Maria Witak - Prezes Fundacji Pomocy Dzie-
ciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

red.

Do 1993 r. na poznańskim Antoninku, dokładnie w miejscu dzisiejszego Zakładu nr 1 działała Fabryka Samochodów Rolniczych POLMO. Do 1991 r. 
FSR produkowała samochody Tarpan, od 1988 do 1996 r. z fabryki wyjeżdżały samochody Tarpan Honker. Produkcja modeli Tarpan jednak stopniowo 
malała, a z początkiem lat 90. podupadający zakład stał się przedmiotem zainteresowania zagranicznych inwestorów. Japończycy planowali rozpo-
cząć w Poznaniu produkcję modelu Toyota Hilux, przeznaczonego na rynek polski, jednak ich pomysł nie doczekał się realizacji. Gdy ta informacja 
obiegła rynek fabryką zainteresował się Jan Kulczyk, którego firma Kulczyk Tradex od 1991 r. była wyłącznym importerem Volkswagena w Polsce. 
Pogrążonej w długach polskiej fabryce z pomocą przyszedł niemiecki koncern Volkswagen AG. I właśnie w tym momencie zaczęła się historia po-
znańskiej fabryki.
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To była już ósma impreza plenerową pt: „Jesień w domu i zagro-
dzie. Retro Show” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Obecna pora roku to okres orki i siewów pod zboża ozime. W 
Szreniawie zwiedzający mogli zapoznać się z dawnymi sposo-
bami orki zaprzęgiem wolim i konnym. Pokazany został również 
sposób orki przy użyciu ciągnika. Podobnie jak w latach ubie-
głych, podążający za pługiem siewca zaprezentował siew rzutowy 
z płachty. Można było zobaczyć też lady do drewna, które używa-
ne były kiedyś do podnoszenia drągów na wóz. 
Muzeum gościło rzemieślników z Podlasia: Teresę Pryzmont i 
Pawła Piechowskiego, którzy zaprezentowali wyrób dywanów 
dwuosnowowych i ceramiki na kole garncarskim.
Odbyły się również pokazy związane z zagospodarowywaniem 
i przetwarzaniem płodów rolnych i przygotowaniem zapasów na 
zimę. Smażono powidła, pasteryzowano kompoty oraz kiszono 
ogórki i kapustę. Pracownicy muzeum wcielając się w postaci pa-

robków z dawnego folwarku demonstrowali jak kobiety przyno-
siły wodę ze studni używając nosideł, które nazywano szuńdami 
lub szońdami. 
Atrakcją był też przejazd starych ciągników ze zbiorów muzeum 
i gości z Wilkowic - Klubu Miłośników Starych Ciągników i Ma-
szyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Sponsorem pokazów Retro 
był Zakład EWPA z Komornik. 
Zwiedzającym muzeum zaoferowano słynny regionalny przy-
smak: Pyry z gzikiem z parownika. Pogoda dopisała. Przybyło 
blisko dwa tysiące osób i wszyscy jak zwykle w szreniawskim 
muzeum bawili się znakomicie.
W czasie festynu otwarto wystawę zatytułowaną „Świat Miniatur. 
Rolnictwo w modelarstwie”. Jak mówi Jan Maćkowiak, dyrektor 
MNR w Szreniawie, ze względu na rozmiary nie wszystko w mu-
zeum można pokazać. Czasami warto więc sięgnąć po model mi-
niaturę. Ekspozycję można oglądać do 20 grudnia. Zapraszamy! 
■

Szreniawskie ShowSzreniawskie Show

red.
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W SPRAWIE WODY...
Z Arkadiuszem Błochowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, rozmawia Maja Netter

W Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych 
powstał projekt inwestycji na lata 2014-2020, które mają roz-
wiązać większość problemów powodziowych w regionie. Jak 
przedstawiają się szczegóły?
   Wartość zaplanowanych inwestycji wyceniliśmy na ponad 2,3 
mld złotych. Obejmują one odbudowę rzek, kanałów wraz z bu-
dowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, czyli budowle pię-
trzące i ujmujące wodę, stacje pomp, a także odbudowę wałów 
przeciwpowodziowych, stopni i zbiorników wodnych. Program 
dotyczy łącznie 298 przedsięwzięć inwestycyjnych uznanych za 
pilne do realizacji. Jesteśmy przygotowani do pisania wniosków o 
dotacje unijne, zarówno te przydzielane przez Ministerstwa: Rol-
nictwa i Środowiska, jak i przez Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że Komisja Europejska chętnie 
popiera inne projekty niż drogi, to mamy szanse. Są jednak jesz-
cze inne potrzeby, jak na przykład budowa akwenu w Wielowsi 
Klasztornej na rzece Prośnie o szacunkowej wartości 590 mln czy 
polderu w Golinie za 400 mln, w rejonie Słupcy. Na tę inwestycję 
czekają przede wszystkim mieszkańcy okolic Konina, Wrześni 
i Śremu. O pieniądze będziemy aspirować w Warszawie, mamy 
mocne argumenty. O zbiornik na rzece Prośnie, my jako wielko-
polscy samorządowcy, walczyczliśmy przez 13 lat. Wtedy byliśmy 
bardzo blisko zdobycia pieniędzy, jednak lewicowy rząd Leszka 
Millera za pierwszoplanowy uznał ten  w Raciborzu. Kompletna 
dokumentacja wielkopolskiej inwestycji będzie gotowa do koń-
ca przyszłego roku. Trzeba  wykupić w sumie ponad dwa tysiące 
hektarów, w tej chwili dysponujemy potrzebnym obszarem w 70 
procentach. Musimy zdobyć około 550 mln. Jeśli rząd je wyłoży  
to w 2016 roku inwestycja może być gotowa.

W części projekt dotyczy szlaku turystycznego Wielkiej Pę-
tli Wielkopolski wchodzącej w skład Międzynarodowej Drogi 
Wodnej, myślę tu o E-70. Z czego będzie fi nansowany?
   To bardzo ważne, gdyż dostosuje polski odcinek do wspomnia-
nej przez Panią Międzynarodowej Drogi Wodnej. W tej sprawie 
został podpisany list intencyjny przez marszałków sześciu woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, 
na podstawie którego zostaną podjęte starania mające na celu za-
bezpieczenie w budżetach samorządowych środków na współfi -
nansowanie przedsięwzięcia . 
Ostatnia z dodatkowych inwestycji będzie fi nansowana głównie 
ze środków Kopalni Węgla Brunatnego Konin przy udziale Woje

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz lokalnych samorządów gminnych i powiatowych. Chodzi o 
budowę rurociągu o długości 10 km służącego do przerzutu wód 
kopalnianych z odkrywki Jóźwin do Jeziora Budzisławskiego i 
Wilczyńskiego, gdzie koszt oceniamy na prawie 16,5 mln.
Program ten jest aktualizacją opracowanego w czerwcu 2010 
roku planu inwestycji melioracyjnych na lata 2011 – 2013. Czy 
skupia się on przede wszystkim na zadaniach  wtedy niezreali-
zowanych, czy podejmuje także nowe?
   Głównym powodem przesunięcia niektórych inwestycji zawar-
tych w ówczesnym programie był niedobór środków na ich reali-
zację. Według wycen z 2010 roku potrzeby w zakresie inwesty-

cjimelioracyjnych wynosiły 1,1 mld, a dysponowaliśmy niespełna 
32 procentami, dlatego też kluczowym celem stało się utworzenie 
nowego projektu. W wyniku przeprowadzanych konsultacji m.in.: 
z urzędami gmin, starostwami powiatowymi, rolnikami i innymi 
zainteresowanymi podmiotami podjęliśmy się także wprowadze-
nia nowych zadań, które według nich należy wykonać w trybie 
pilnym. Celem strategicznym jest więc dla nas poprawa stanu 
środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, w tym 
przede wszystkim ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpie-
czeństwa powodziowego. Projekty inwestycyjne, które zostały 
ujęte w programie, stanowią skalę najpilniejszych potrzeb w wo-
jewództwie.
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Które z zaplanowanych prac będą najkosztowniejsze?
   Szczególnie te przy rzekach i kanałach, związane z ich odbudo-
wą. To ponad 804 mln. Budowa dwóch zbiorników wodnych, w 
Rokosowie i Jaraczewie, pochłonie 70,4 mln. Na prace związane 
z melioracją szczegółową, czyli odwadnianiem i nawadnianiem,  
potrzebujemy ponad 533,4 mln, w tym będzie się zawierać od-
wodnienie 1300 hektarów użytków zielonych na Nizinie Koniń-
skiej. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych to koszt prawie 
351 mln. Budowle służące ujmowaniu wody zostały wycenione 
na ponad 92 mln, a nowe stacje pomp kosztować będą prawie 60 
mln. 
Na ile zmieni to sytuację w Wielkopolsce?
   Jeśli te pieniądze zdobędziemy, to w 2023 roku Wielkopolska 
będzie rejonem prawie bezpiecznym od powodzi. Dlaczego mówię 
prawie, bo jeśli w jednym miejscu nagle spada półroczna średnia 
opadów, to nie pomoże żadne zabezpieczenie. Niedawno takie rekor-
dy mieliśmy w rejonie Wolsztyna. Nawet jeśli będziemy się przygo-

towywać na 
różne kataklizmy, w kry-
zysowej sytuacji i tak możemy się oka-
zać bezradni. ■

SWARZĘDZ
UL. KIRKORA 2
tel./fax 61 815 91 23
www.ogrod-marzen.pl
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Ten szeroko rozpowszechniony w przyro-
dzie związek chemiczny jest najbardziej 
uniwersalnym rozpuszczalnikiem oraz 
środowiskiem wielu reakcji biochemicz-
nych, a także związkiem biorącym bezpo-
średni udział w przemianie materii. W na-
turze nie występuje bez innych domieszek, 
ponieważ wchłania i rozpuszcza wiele sub-
stancji stałych i gazowych. Nawet w desz-
czówce zebranej w niczym nieskażonym 
środowisku rozpuszczone są sole mine-
ralne i gazy. Woda i biopolimery (białka) 
występujące w żywej komórce stanowią 
jeden nierozerwalny układ, jednak zmiany 
parametrów wody natychmiast wywołują 
zmiany w strukturach białkowych.
   Wielu naukowców i badaczy próbowało 
określić te reakcje, ich charakter i znacze-
nie. Jeden z nich, pochodzący z Rumunii 
Henri Coanda, który przez trzydzieści lat 
zajmował się badaniami w tym zakresie, 
obserwował płatki śnieżne i zbity z nich 
śnieg jaki tworzył formę lodowca. Skon-
centrował się na strukturze molekularnej 
wody lodowcowej i porównywał  z budową 
innych cząsteczek wody. Dowodził, że 

roztopiony śnieg odzwierciedla wyższą 
żywotność w swej krystalicznej budowie  
niż oczyszczona woda z ujęć sieci wodo-
ciągowych. Potwierdzenia tej tezy szukał 
wśród cieszących się wyjątkową długo-
wiecznością, zamieszkujących góry Kara-
korum w północnym Pakistanie członków 
plemienia Hunza. Po przeprowadzonych 
badaniach molekularnych wody lodowco-
wej uznał, że odwraca ona proces starze-
nia, co zdaje się potwierdzać jej struktura 
krystaliczna.
   Identyczne wnioski sformułował pracu-
jący w Indiach lekarz Robert McCarrison 
(notabene dyrektor Instytutu Pasteura w 
Coonoor), który stwierdził, że na obsza-
rze zamieszkanym przez plemię Hunza 
nie chorują ani zwierzęta, ani rośliny, ani 
też ludzie, a ich odwaga, siła, inteligencja 
i witalność są wyraźnie widoczne u każ-
dego z mieszkańców, którzy w większości 
osiągają wiek ponad stu lat.  Potwierdziły 
to przeprowadzone badania, które wyka-
zały, że to nie pożywienie składające się 
raczej z prostych potraw, uboga skądinąd 
dieta czy też szczególny tryb życia, ale 
woda lodowcowa, jaką piją, odpowiada za 
ich długie i zdrowe życie.

Nie jest też przypadkiem, że żyjący na Sy-
berii Tunguzowie, którzy piją wytopioną 
z lodowców tzw. „siwą wodę”, podobnie 
dożywają w zdrowiu i dobrej kondycji stu 
lat. 
   Woda lodowcowa posiada strukturę cie-
kłego kryształu. To woda strukturalna w 
czystej postaci. Gotowanie jej niszczy tę 
krystaliczną budowę i zmienia skład, wy-
trącając nierozpuszczalne osady wapnia w 
kolorze żółtym, a w przypadku soli żelaza - 
beżowym. Kawa czy herbata przyrządzona 
z takiej wody sprawia, że wprowadzamy je 
do organizmu, zanieczyszczając go nimi. 
Sprzyja to powstawaniu nie tylko kamieni 
w nerkach, wątrobie czy pęcherzyku żół-
ciowym, ale prowadzi również do arterio-
sklerozy, artrozy, osteochondrozy i wielu 
innych schorzeń czy dolegliwości. Woda z 
naszych sieci wodociągowych jest uzdat-
niana ozonem czy oczyszczona chlorem, 
który w połączeniu z substancjami orga-
nicznymi tworzy związki toksyczne w ilo-
ściach, wydawałoby się, bezpiecznych dla 
zdrowia, ale ich ilość stopniowo zwiększa 
się w organizmie, wywołując jego zatru-
cie. Sprawa z pozoru nie najistotniejsza, 
ma jednak ogromne znaczenie, skoro zale-
ży od tak podstawowego składnika: źródła 
energii, jakim jest woda, 
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nych, a także związkiem biorącym bezpo-
średni udział w przemianie materii. W na-
turze nie występuje bez innych domieszek, 
ponieważ wchłania i rozpuszcza wiele sub-
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a konkretniej od jej jakości i czystości, 
właściwego składu, aktywności biologicz-
nej i budowy strukturalnej. Od tego zależy 
całe nasze życie. 
   Nad badaniami wody, jakie prowadzi się 
od dziesiątek lat, pochylali się naukowcy 
wielu krajów. I wydawałoby się, że już 
wszystko wiadomo na ten temat, ale wy-
niki analiz nadal są zaskakujące. Pewien 
etap zaczął się od odkrycia dokonanego 
przed laty w Instytucie Złóż Naftowych w 
Taszkiencie, gdzie w gronie naukowców 
pracował jeden z polskich chemików dr 
Adam Mariampolski. W czasie badań  nad 
elektrolizą wody wyodrębniono dwie jej 
odmiany - kwasową (anolit) i alkaliczną 
(katolit). W wielkich zbiornikach, gdzie 
zbierano te wody, ochłody szukali pracow-
nicy instytutu. Okazało się, że ci, którzy ją 
pili bądź też się w niej kąpali, pozbywali 
się różnych schorzeń i dolegliwości. Za-
początkowało to okres badań w ośrodkach 

naukowych i medycznych, które zajmo-
wały się fenomenem oddziaływania „oży-
wionej” wody, ponieważ nawet rośliny nią 
podlewane rosły nie tylko szybciej, ale 
były też znacznie dorodniejsze, natomiast 
te spryskiwane „martwą” wodą wykazy-
wały większą odporność na grzyby. 
Stwierdzono, że uzyskane odmiany wody 
są czynne biologicznie i wykazują właści-
wości stymulujące żywe komórki. 
Zjonizowana woda alkaliczna pojawia się 
w płynie mózgowym w ciągu jednej mi-
nuty, co korzystnie wpływa nie tylko na 
zdolność koncentracji czy myślenie, ale 
jest to także jedna z przyczyn wyjaśniają-
ca jej właściwości lecznicze. 
Drugim parametrem określającym wła-
ściwości wody zjonizowanej jest potencjał 
utleniania i redukcji. W wyniku reakcji 
metabolicznych w organizmie powstają 
wolne rodniki. Są to cząsteczki tlenu i nad-
tlenki, którym brakuje jednego elektronu. 
O ile ich obecność w organizmie jest nie-
zbędna, ponieważ chronią go przed bakte-
riami i wirusami oraz niszczą zwyrodniałe 
komórki, to ich nadmiar jest niebezpiecz-
ny, bowiem atakują one zdrowe komórki, 
aby zdobyć brakujące elektrony. Woda 
alkaliczna z ujemną wartością potencjału 
redox (taka, która zawiera wolne elektro-
ny) dostarcza ich organizmowi, a im niż-
szy jest ich potencjał, tym jest ich więcej 
(od -150 do -250 mV). Woda kwasowa z 
kolei charakteryzuje się dodatnim poten-
cjałem ORP i brakiem wolnych elektro-
nów, zwiększa możliwość pobierania ich z 
innych komórek (w zależności od wartości 
potencjału - im wyższa, tym większe wła-

ściwości przyjmowania w przedziale od 
+150 do +350 mV), z bakterii, mikroorga-
nizmów i innych patogenów, które niszczy 
w ten sposób. 
Woda alkaliczna („żywa”) smakiem przy-
pominająca wodę deszczową, jest miękka 
i bez zapachu. Wykazuje właściwości sty-
mulujące i tonizujące.
Woda kwasowa („martwa”), bardziej 
twarda, charakteryzuje się natomiast kwa-
śnym smakiem i specyficznym zapachem 
chloru i kwasu. Wykazuje ona właściwo-
ści dezynfekujące, bakterio-wiruso-grzy-
bobójcze. Stąd wynikają zalecenia jej sto-
sowania. Wody kwasowej w większości 
przypadków używa się tylko zewnętrznie, 
wyjątkowo - wewnętrznie przez krótki 
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komórki, to ich nadmiar jest niebezpiecz-
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innych komórek (w zależności od wartości 
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ściwości przyjmowania w przedziale od 
+150 do +350 mV), z bakterii, mikroorga-
nizmów i innych patogenów, które niszczy 
w ten sposób. 
Woda alkaliczna („żywa”) smakiem przy-
pominająca wodę deszczową, jest miękka 
i bez zapachu. Wykazuje właściwości sty-
mulujące i tonizujące.
Woda kwasowa („martwa”), bardziej 
twarda, charakteryzuje się natomiast kwa-
śnym smakiem i specyficznym zapachem 
chloru i kwasu. Wykazuje ona właściwo-
ści dezynfekujące, bakterio-wiruso-grzy-
bobójcze. Stąd wynikają zalecenia jej sto-
sowania. Wody kwasowej w większości 
przypadków używa się tylko zewnętrznie, 
wyjątkowo - wewnętrznie przez krótki 
czas ściśle według wskazań.   
   W tym miejscu należy dodać, że z uwa-
gi na właściwości antyoksydacyjne wody 
alkalicznej bardziej chronione są zdrowe 
komórki, a system odpornościowy orga-
nizmu zostaje pobudzony i wzmocniony. 
Jest ona naturalnym przeciwutleniaczem, 
podobnie jak witaminy C i E oraz beta-ka-
roten. Jony metali alkalicznych, które są 
niezbędne dla prawidłowego funkcjono-
wania większości narządów, neutralizują 
pozostałości kwasowe. Dominujące w tym 
przypadku ujemne jony OH- dostarcza-
ją organizmowi dodatkowe ilości tlenu, a 
więc życia i energii. Skądinąd wiadomo, 
że w przypadku deficytu tlenu węglowo-
dany zostają rozłożone tylko częściowo, 
nasilając procesy fermentacyjne. Zmiany 
patologiczne pojawiają się w organizmie w 
warunkach, w których procesy przemiany 
materii następują w środowisku charakte-
ryzującym się małą zawartością tlenu.
   Naukowcy od lat uważają, że większość 
chorób ma wspólną przyczynę: naruszenie 
równowagi kwasowo-zasadowej, które 
prowadzi do nagromadzenia kwasów, a w 
konsekwencji zatrucia organizmu, będące-
go przyczyną wszystkich chorób, schorzeń 
i dolegliwości. Badania naukowe, jakie 
prowadzi się w tym zakresie w placów-
kach akademickich, potwierdzają te tezy. 
Wskazują na to wyniki badań  przeprowa-
dzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim, 
jakie publikuje amerykański naukowiec 
Sang Whang. Udowadniają one sformuło-
wane w 1933 roku przed dra Williama Ho-
warda Hay’a w książce „Nowa Era Zdro-
wia” - „twierdzenie, że wszystkie choroby 
mimo ich różnych objawów, są jedną cho-

robą, może wydawać się zaskakujące, ale 
tak naprawdę jest”.
   I chociaż trudno uznać, że woda to pa-
naceum na trapiące nas choroby, to wiele z 
nich można byłoby wyeliminować w sto-
sunkowo krótkim czasie bez konieczności 
stosowania leków. Może warto  spróbo-
wać. 
   Na chwilę wróćmy jeszcze do wody 
strukturalnej, bo co istotne możemy ją 
przygotować sami. Przedstawia się to 
następująco. Wodę, którą zamierzamy 
używać do picia, należy odstawić na 2-3 
godziny, aby uwolnił się zawarty w niej 
chlor, po czym gotuje się ją, doprowadza-
jąc do stanu „białego wrzątku”- kiedy to 
pojawia się chmura małych, białych pęche-
rzyków powietrza, a ona, jak się to określa, 
„śpiewa”, zanim zacznie wrzeć na dobre, 
ale już pozbywa się zawartych w niej sub-
stancji gazowych. Następnie w naczyniu 
pod przykryciem należy ją szybko schło-
dzić bez mieszania czy przelewania. Im 
szybciej, tym lepiej. Przygotowaną w ten 
sposób wodę umieszczamy w zamrażalni-
ku (w temperaturze minus 4 stopni) na 2-3 
godziny. Ta woda po rozmrożeniu przy-
biera już formę strukturalną. Wykazuje 
właściwości przeciwzapalne, stymulujące 
i poprawiające przemianę materii. Wystar-
czy spożywanie jej 3-4 razy dziennie po 
jednej szklance na pół godziny przed je-
dzeniem przez okres co najmniej 30 dni. 
Należy zaznaczyć, że cenne właściwości  
utrzymują się do 24 godzin, co wskazu-
je, że należałoby codziennie przygotować 
następną porcję. Nie tylko wewnętrznie, 
ale także zewnętrznie do pielęgnacji cia-
ła. Nawet umycie się w niej jest korzystne, 
ponieważ skóra staje się bardziej delikatna 
i elastyczna.
   Cały ten proces - jak mogłoby się wy-
dawać - wymagający sporo czasu i uwa-
gi, mogący wywoływać zniechęcenie i 
opory przed jego codziennym przygoto-
wywaniem, może przynieść nam wiele 
korzyści, które w pełni zasługują na jego 
powtarzanie. Otrzymujemy bowiem wodę 
pełną cennych właściwości, o zwiększonej 
zawartości energetycznej, która pozwala 
zrealizować odwieczne marzenia człowie-
ka o posiadaniu eliksiru życia na własny 
użytek. ■

a konkretniej od jej jakości i czystości, 
właściwego składu, aktywności biologicz-
nej i budowy strukturalnej. Od tego zależy 
całe nasze życie. 
   Nad badaniami wody, jakie prowadzi się 
od dziesiątek lat, pochylali się naukowcy 
wielu krajów. I wydawałoby się, że już 
wszystko wiadomo na ten temat, ale wy-
niki analiz nadal są zaskakujące. Pewien 
etap zaczął się od odkrycia dokonanego 
przed laty w Instytucie Złóż Naftowych w 
Taszkiencie, gdzie w gronie naukowców 
pracował jeden z polskich chemików dr 
Adam Mariampolski. W czasie badań  nad 
elektrolizą wody wyodrębniono dwie jej 
odmiany - kwasową (anolit) i alkaliczną 
(katolit). W wielkich zbiornikach, gdzie 
zbierano te wody, ochłody szukali pracow-
nicy instytutu. Okazało się, że ci, którzy ją 
pili bądź też się w niej kąpali, pozbywali 
się różnych schorzeń i dolegliwości. Za-
początkowało to okres badań w ośrodkach 
naukowych i medycznych, które zajmo-
wały się fenomenem oddziaływania „oży-
wionej” wody, ponieważ nawet rośliny nią 
podlewane rosły nie tylko szybciej, ale 
były też znacznie dorodniejsze, natomiast 
te spryskiwane „martwą” wodą wykazy-
wały większą odporność na grzyby. 
Stwierdzono, że uzyskane odmiany wody 
są czynne biologicznie i wykazują właści-
wości stymulujące żywe komórki. 
Zjonizowana woda alkaliczna pojawia się 
w płynie mózgowym w ciągu jednej mi-
nuty, co korzystnie wpływa nie tylko na 
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metabolicznych w organizmie powstają 
wolne rodniki. Są to cząsteczki tlenu i nad-
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potencjału - im wyższa, tym większe wła-

ściwości przyjmowania w przedziale od 
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nizmu zostaje pobudzony i wzmocniony. 
Jest ona naturalnym przeciwutleniaczem, 
podobnie jak witaminy C i E oraz beta-ka-
roten. Jony metali alkalicznych, które są 
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patologiczne pojawiają się w organizmie w 
warunkach, w których procesy przemiany 
materii następują w środowisku charakte-
ryzującym się małą zawartością tlenu.
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Sang Whang. Udowadniają one sformuło-
wane w 1933 roku przed dra Williama Ho-
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ale już pozbywa się zawartych w niej sub-
stancji gazowych. Następnie w naczyniu 
pod przykryciem należy ją szybko schło-
dzić bez mieszania czy przelewania. Im 
szybciej, tym lepiej. Przygotowaną w ten 
sposób wodę umieszczamy w zamrażalni-
ku (w temperaturze minus 4 stopni) na 2-3 
godziny. Ta woda po rozmrożeniu przy-
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czy spożywanie jej 3-4 razy dziennie po 
jednej szklance na pół godziny przed je-
dzeniem przez okres co najmniej 30 dni. 
Należy zaznaczyć, że cenne właściwości  
utrzymują się do 24 godzin, co wskazu-
je, że należałoby codziennie przygotować 
następną porcję. Nie tylko wewnętrznie, 
ale także zewnętrznie do pielęgnacji cia-
ła. Nawet umycie się w niej jest korzystne, 
ponieważ skóra staje się bardziej delikatna 
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   Cały ten proces - jak mogłoby się wy-
dawać - wymagający sporo czasu i uwa-
gi, mogący wywoływać zniechęcenie i 
opory przed jego codziennym przygoto-
wywaniem, może przynieść nam wiele 
korzyści, które w pełni zasługują na jego 
powtarzanie. Otrzymujemy bowiem wodę 
pełną cennych właściwości, o zwiększonej 
zawartości energetycznej, która pozwala 
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ka o posiadaniu eliksiru życia na własny 
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Po raz pierwszy, według nowych zasad, oceniono potencjał jed-
nostek naukowych. Kompleksowo porównano dorobek nauko-
wy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 
960 jednostkom nadano kategorie. To miernik sukcesów ba-
dawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość 
przyznawanej dotacji. Na jakiej pozycji jesteście Państwo?

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel: 
Można nieskromnie?
Nawet trzeba!
Otrzymaliśmy ocenę A, ponieważ pracują na 
wydziale ludzie z pasją. W poprzednich dwóch 
klasyfikacjach uzyskaliśmy kategorię pierwszą. 
W obecnej ocenie Ministerstwo przyznało rów-

nież niektórym jednostkom kategorię A plus i my do tej kategorii 
dążymy. Wszystko jest możliwe dzięki temu, że nasi pracownicy i 
doktoranci są aktywni zarówno w nauce, dydaktyce, jak i w kon-

taktach z szeroko pojętą praktyką. Zdobywają też finansowanie 
na badania a pieniądze płyną z różnych źródeł, ale o tym najle-
piej powie profesor Krzysztof Nowak, który jest prodziekanem 
ds. nauki.

prof. dr hab. Krzysztof Nowak: Dodam, że głów-
nym czynnikiem oceny Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego jest dorobek naukowy - 
w naszym wypadku składa się właściwie tylko z 
publikacji, które są w obiegu międzynarodowym. 
Konieczne jest zdobywanie środków na działal-
ność naukową, bo nie da się robić badań z podsta-
wowych ministerialnych dotacji, które wystarczają właściwie na 
to, żeby jednostka przetrwała. W Polsce system grantowy jest w 
tej chwili dość obszerny, posiadamy dwie agendy rządowe: Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju finansujące badania stosowane 
i przemysłowe oraz Narodowe Centrum Nauki dla badań podsta-
wowych. W ramach tych dwóch agend aktywność i skuteczność 
pracowników naszego wydziału jest bardzo duża. W grę wchodzą 
niebagatelne pieniądze, dotacje wynoszą czasem kilkaset tysię-
cy złotych, za co można wykonać porządne badania, a następnie 
dobrze je opublikować. Oczywiście badania naukowe przekłada-
ją się na dydaktykę. Do jej prowadzenia niezbędne jest bycie w 
głównym nurcie badań naukowych, w każdej z dziedzin. 

Jakie są nowe kierunki studiów?
Prodziekan ds. Studiów na kierunku Weterynaria 
prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski: Weterynaria 
ma trzy lata, 2011 rok przyjęliśmy za opatrzno-
ściowy, bowiem dokładnie 250 lat wcześniej po-
wstała pierwsza szkoła weterynaryjna na świe-
cie, we francuskim Lyonie. Kierunek jest mały. 
Corocznie przyjmujemy około 60 osób; dla po-

równania na innych wydziałach w kraju studiuje  nawet 180 do 
400 osób. Grupy są małe, zainteresowanie ogromne – nic więc 
dziwnego, że każdego roku zgłasza się około 800 kandydatów. 
Nie ulega wątpliwości, że przy tak niewielkiej liczbie studentów 
dostęp do kadr jest łatwiejszy. Podobnie podczas zajęć praktycz-

nych, a na to się nastawiamy, kontakt z żywymi zwierzętami jest 
bezdyskusyjnie większy. Staramy się maksymalnie aktywizować 
naszych studentów. Jeżdżą w tzw. teren, mają możliwość na bie-
żąco skonfrontować szereg rzeczy ze zdobywaną wiedzą. Biorą 
udział w konferencjach, są nawet proszeni do stołów prezydial-
nych jako osoby współprowadzące, co ich szalenie dopinguje. Od 
stycznia tego roku studenci poznańskiej weterynarii są człon-
kami Międzynarodowego Towarzystwa Studentów Weterynarii 
(IVSA). Jednym z celów organizacji, jest między innymi promo-
wanie weterynarii, a także nawiązywanie kontaktów. W ramach 
IVSA nasi studenci byli na kongresach w Barcelonie oraz w Tur-
cji, w przyszłym roku szykują się na wyprawę do Indonezji. Są 
także bardzo aktywni w kole naukowym - Medyków Weterynarii. 
Staramy się, żeby „elitarność liczbową” podkreślać również wy-
glądem samych studentów. Lada moment wprowadzimy jednolite 
stroje robocze dla studentów weterynarii. Student drugiego roku 
będzie miał prawo do szytego na miarę białego kitla opatrzone-

go logo kierunku. Na roku trzecim pojawią się fundowane przez 
firmy farmaceutyczne ciemno chabrowe stroje kliniczne. Są też 
pomysły na rok czwarty i dalsze, celem wyróżniania doświadcze-
nia studentów. 
Elementem dla nas zasadniczym, na temat którego była szeroka 

dyskusja, jest budowa kliniki weterynaryjnej. Rozpoczęła się 2 
lipca tego roku, wykonawcą generalnym jest firma Skanska, 
która sprawuje się znakomicie. Budynek niemal stoi, czym je-
steśmy zdumieni, bo minęło ledwie trzy i pół miesiąca od roz-
poczęcia inwestycji. Założeniem firmy jest osiągnięcie stanu su-
rowego zamkniętego do końca listopada br. co umożliwi dalsze 
prace już wewnątrz budynku. Całość obiektu ma być gotowa 31 
sierpnia przyszłego roku a widząc postęp prac nie ma co do tego 
najmniejszych wątpliwości. Jest tam każdego dnia przynajmniej 
dwudziestu pracowników, którzy pracują bez przerwy, włącznie 
z sobotami. Z momentem zamknięcia pierwszego etapu budowy 
rozpocznie się wyposażanie kliniki w unikatową aparaturę do 
dydaktyki i badań naukowych. Na razie nie chcę się chwalić co 
będzie wchodziło w jej skład, może będzie jeszcze okazja o tym 
porozmawiać. Studenci będą mieli możliwość doświadczania na 
zwierzętach, na co kładziemy duży nacisk wzorując się na uni-
wersytetach zachodnich. Mamy też świadomość, że wiele dużych 
zwierząt nie będziemy fizycznie w stanie przyjąć. To właśnie im 
służyć będzie wyposażony „po zęby” ambulans, który dojedzie na 

wezwanie do pacjentów poza miastem.
Prodziekan ds. Studiów na kierunku Zootechni-
ka prof. dr hab. Piotr Ślósarz: Dla odmiany teraz 
o najstarszym kierunku studiów - Zootechnice, 
prowadzonej od początku powstania wydziału, 
czyli od 1951 roku. Zawsze podstawową specjal-
nością była hodowla zwierząt z nastawieniem na 

Ludzie z pasją

��

Merkuriusz NAUKA



�5Merkuriusz REGION

zwierzęta gospodarskie. Powstają jednak nowe specjalności, m.in. 
ekologiczny chów zwierząt czy hodowla zwierząt wolno żyjących 
i amatorskich. Na tym kierunku jest największa liczba studentów, 
około 700 osób w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Myśląc 
o ich przyszłości współpracujemy z potencjalnymi pracodawcami, 
są to firmy hodowlane, spółki inseminacyjne i przedsiębiorstwa 
paszowe. Ich przedstawiciele biorą udział w tworzeniu progra-
mów studiów i ich doskonaleniu. Zmierzamy do jak największego 
upraktycznienia. Przygotowujemy się właśnie do wprowadzenia 
studiów anglojęzycznych na drugim stopniu studiów. Udało nam 
się przejść przez pierwszy etap sita selekcyjnego programu finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z drugiej 
strony poszukiwanie kontaktów przez przedstawicieli praktyki 
odbywa się za pośrednictwem różnego rodzaju konkursów dla 
naszych absolwentów, czy to prac inżynierskich czy też magister-
skich. Dużą rolę odgrywają firmy paszowe, znaczący pracodawca 
na rynku, dysponujący sporymi środkami finansowymi. Mamy 
kontrakt m.in. z firmą Cargill Poland, Wytwórnią Pasz PIAST, 
Trouw Nutrition i De Heus, która to prowadzi ogólnopolskie 
konkursy na najlepszą pracę magisterską. Nasi studenci w roku 
ubiegłym wygrali ten konkurs. Gratyfikacja jest bardzo istotna, 
gdyż poza nagrodą pieniężną firma oferuje staż, który może za-
owocować uzyskaniem stałej pracy. W Wielkopolsce działają licz-
ne firmy paszowe, o mocnej pozycji na rynku, a nasi absolwenci 
w ogromnej mierze stanowią ich kadry. Warto wspomnieć też o 
konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zootech-
niczne, będące jednym z najstarszych towarzystw naukowych na 
ziemiach polskich. W tym roku ogłoszono już trzydziestą edycję 
ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską. Nasz 
wydział od lat jest liderem, corocznie zdobywamy najwięcej na-
gród w poszczególnych sekcjach obejmujących hodowlę zwierząt, 
żywienie zwierząt i genetykę zwierząt.
Dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym buduje też 
udział pracowników wydziału i studentów w licznych przedsię-
wzięciach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Po-
znańskie. Nie tylko uczelniane zakłady doświadczalne, ale też 
jednostki naukowe naszego wydziału aktywnie uczestniczą m.in. 
w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, prezentując swój 
dorobek i zdobywając nagrody. W maju br. w ramach tej wystawy 
zorganizowana została, przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wę-
dliniarzy RP, impreza o nazwie „Świętomięs Polski” promująca 
spożywanie dobrej jakości mięsa i zdrowe odżywianie się. Nasi 
studenci i doktoranci odsłonili hodowlane kulisy, aby pokazać 
„mieszczuchom”, że to co jedzą jednak bierze się z zagrody, z rol-
nictwa, że hodowla odbywa się w kontrolowanych, zdrowych wa-
runkach, a to przekłada się później na jakość produktów. Postawa 
naszych studentów na tyle zachwyciła organizatorów, że zosta-
li zaproszeni do współorganizacji kolejnej takiej imprezy, która 
miała miejsce w sierpniu w Gdańsku, przy okazji Jarmarku Domi-
nikańskiego. Wspomnę też o Targach Akwarystyki i Terrarystyki 
Aquazoo, które odbyły się niedawno w Poznaniu, gdzie na zapro-
szenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nasi pracownicy 
i studenci zorganizowali duże stoisko o powierzchni około 140 
m², wystawiając swoje zwierzęta i dzieląc się doświadczeniami 
– wielu z nich to znani i cenieni w środowisku hodowcy zwierząt 
amatorskich. Warto tu przypomnieć zorganizowane przez nich w 
ubiegłym roku, z wielkim sukcesem, Poznańskie Dni Zwierząt 
Egzotycznych, obejmujące zarówno wystawę zwierząt jak i kon-
ferencję naukową poświęconą pamięci Profesora Leszka Bergera.  
Warto na koniec dodać, że klasyczny na naszym wydziale kieru-
nek - Zootechnika i najnowszy - Weterynaria dobrze współpracu-
ją. W tej chwili, w dużej mierze za sprawą dziekana Jaśkowskiego, 
dysponujemy bazą miejsc praktyk w wiodących gospodarstwach 
hodowlanych, które pokrywają zapotrzebowanie na praktyki ho-

dowlane zarówno studentów zootechniki, jak i weterynarii. Jest 
to szczególnie istotne wobec wspomnianego wcześniej dążenia 
do poprawy jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego 
studentów.  
Prodziekan ds. Studiów na kierunku Weterynaria prof. dr hab. 
Jędrzej M. Jaśkowski: W Złotnikach z kolei, dzięki inicjatywie 
profesora Ślósarza, powstanie „kolekcja zwierząt”, w której znaj-
dą się niemal wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich. To szale-
nie cenna inicjatywa, która zapewni stały kontakt ze zwierzętami 
nie tylko studentom zootechniki i biologii, lecz także przyszłym 
lekarzom weterynarii. Co do powodzenia tych planów nie ma 
wątpliwości. Z panem profesorem Ślósarzem mieliśmy już okazję 
kooperować z doskonałymi efektami przy innym przedsięwzięciu 
- Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym, czyli corocznej konfe-
rencji na przysłowiowym styku tych dwóch nauk. W przyszłym 
tym roku odbędzie się jej dziewiąta edycja.
W najbliższym czasie - może na wiosnę przyszłego roku -  pla-
nujemy wprowadzić  tzw. „Blue Day”, nawiązujący w pewnym 
stopniu do tzw. „białej niedzieli”, a u nas do wspomnianych nie-
bieskich strojów. Byłoby to pożyteczne i sympatyczne wydarzenie 
skierowane przede wszystkim do mieszkańców Poznania, którzy 
mogliby przyjść po bezpłatną poradę ze swoimi czworonożnymi 
pupilami. 

Prodziekan ds. Studiów na kierunku Biologia 
oraz Turystyka i Rekreacja prof. dr hab. Dorota 
Cieślak: Nasze bieżące działania na kierunkach 
Biologia i TiR zmierzają do większego ich  uprak-
tycznienia, zgodnie z sugestiami interesariuszy. 
Przygotowujemy listę sprawdzonych instytucji 
oraz gospodarstw agroturystycznych, w których 

studenci będą odbywać praktyki. Ponadto weryfikujemy zasady 
prowadzenia zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. 
Zależy nam, aby absolwent był bliżej rynku pracy. Ważnym dzia-
łaniem było złożenie w lipcu tego roku wniosku o uruchomienie 
nowego kierunku studiów drugiego stopnia pt. Turystyka Przy-
rodnicza. Jest to odpowiedź na liczne pytania studentów TiR, 
którzy chętnie kontynuowaliby studia na naszym uniwersytecie, 
pomimo olbrzymiej oferty dydaktycznej w zakresie turystyki w 
obrębie miasta Poznania. Świadczy to o odrębności i atrakcyjno-
ści naszych studiów, które skupiają się na obszarach wiejskich i 
przyrodniczych. 

Państwa osiągnięcia powinny być gdzieś w Internecie...
Prodziekan ds. Studiów na kierunku Weterynaria prof. dr hab. Ję-
drzej M. Jaśkowski: W tej chwili niektóre z nich zamieszczane są 
między innymi na portalu internetowym Venanet.pl, stworzonym 
z inicjatywy i dla lekarzy weterynarii. Ciekawa strona o charakte-
rze informacyjnym i szkoleniowym. 
Mi by się to kojarzyło z poszukiwaniem weny, natchnienia...
Różnie to można rozumieć, vena to po łacinie „żyła”. Być może 
chodzi o to by znaleźć w sobie jakąś szczególną żyłkę, do czegoś 
co w przyszłości pozwoli na sukces. Ze wspomnianym portalem 
będziemy intensywnie współpracować, jest tam szereg elemen-
tów, które nas ogromnie interesują, np. możliwość bezpośredniej 
transmisji wykładów, czy ciekawych zabiegów chirurgicznych. 
Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, szereg operacji 
niemożliwych do wykonania na UM, będzie się mogło odbywać 
w salach operacyjnych Kliniki, z natychmiastowym przełożeniem 
tych operacji online, by umożliwić uczestnictwo obserwatorów 
zewnętrznych. Wychodzi to także naprzeciw oczekiwaniom stu-
dentów, którzy dziś mniej chętnie czytają, chętniej za to korzysta-
ją z różnych innych form przekazu. ■
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NAJWAŻNIEJSZA MISJA KARSKIEGO
   Jesienią 1942 roku rozpoczęła się misja, która sprawiła, że nazwi-
sko Karskiego przeszło do historii II wojny światowej i zagłady. 
Jego raport to jedno z najważniejszych źródeł dziejów okupacji w 
Polsce. W Anglii i Stanach Zjednoczonych mówił przede wszyst-
kim o terrorze w Polsce, zdradzieckiej postawie partyzantów so-
wieckich, organizacji ruchu oporu i sytuacji w okupowanym kraju 
i zawsze, kiedy mógł, starał się opowiadać o eksterminacji Żydów 
na ziemiach polskich: zdawał relację z tego, co zobaczył na własne 
oczy w getcie warszawskim i w Izbicy. Choć był naocznym świad-
kiem Holocaustu, prawie nikt nie chciał uwierzyć w to, co widział 
i słyszał. Jednak nie zrażał się, lecz powtarzał słowa, które obiecał 
przekazać przedstawicielom wolnego świata.
   Żydzi z okupowanej Warszawy liczyli na to, że powstrzymanie 
eksterminacji zostanie włączone do wojennej strategii aliantów. 
Proponowali wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wo-
bec Niemiec, zagrożenie im, że jeżeli nie zaprzestaną mordów, 
zbombardowane zostaną niemieckie miasta. Żydowscy działacze 
apelowali o otwarcie granic i ułatwienia w zdobyciu paszportów 
dla uciekających przed zagładą. Chcieli, by alianci zaczęli zrzucać 
bomby na linie kolejowe prowadzące do obozów zagłady. Błagali 
nawet o przesłanie listu do papieża Piusa XII, by kościół katolicki 
wystąpił w obronie prześladowanych poprzez nałożenie ekskomu-
niki na tych, którzy biorą udział w prześladowaniu ich narodu. Na 
koniec prosili swoich braci – przedstawicieli organizacji żydow-
skich z całego świata – by nie ustępowali w walce, a gdy będzie to 
konieczne, umierali powolną śmiercią na oczach całego świata. 

   Karski przedstawił swój raport wielu ważnym ludziom w Anglii 
i Stanach Zjednoczonych: politykom, biskupom, dziennikarzom, 
pisarzom, spotkał się z przedstawicielami organizacji żydow-
skich. Wyuczył się raportu na pamięć i zmieścił wszystko w 18 
minutach, tak aby nie zmęczyć słuchaczy i nie zająć zbyt wiele 

czasu, a przekazać wszystkie istotne informacje. Ludzie nie chcie-
li wierzyć w okropności, o jakich mówił emisariusz z Polski. Ani 
Anthony Eden, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, 
ani Henry Stimson, minister wojny USA, ani najważniejszy roz-
mówca - prezydent USA, Franklin D. Roosevelt, nie podjęli kro-
ków, które powstrzymałyby Zagładę.
   Nie mogę powiedzieć, że dzięki moim podróżom i relacjom woj-
na skończyła się bodaj o pięć minut wcześniej. Dostarczyłem na 
Zachód informacje o rozmiarach Holocaustu, ale nikt się tym nie 
przejął. Politycy i wojskowi nie mieli czasu zajmować się zbrod-
niami na Żydach. Chcieli wygrać wojnę nie przy pomocy party-
zantów, ale swoich czołgów i samolotów.

ROZKAZ: ZJEDNAĆ AMERYKANÓW
   Zamknąłem oczy. Jak taśma filmowa przesuwały się w mojej 
pamięci obrazy. Wieczór u posła portugalskiego. I nagły skok. 
Upał, kurz i bomby. Gorycz wrześniowej klęski. Chaos. Marsz na 
wschód i daremne poszukiwanie walczących oddziałów. Przeni-
kający do kości wiatr w rosyjskim stepie. Druty kolczaste. Pociąg. 
Niemiecki obóz jeniecki. Podziemie. Atmosfera tajemnicy, sekre-
tu. Stałe napięcie. Jazda na nartach przez Tatry. Radość życia. 
A to? Paryż. Stukot niemieckich butów na Polach Elizejskich. I 
Angers pełne niemieckich szpiegów. Znów góry. Konspiracja. 
Kraj grobów. I następna misja. Deszcz, zimno. Cios podczas snu. 
Przebudzenie. Gestapo i tortury. Krew. Dużo krwi. A potem te 
słowa: „Były dwa rozkazy. Uratować cię albo zabić...”. 
Znów Podziemie. Monotonia. Czytanie gazetek. Nasłuchy. I wia-
domość o nowej misji. Radość i poczucie przydatności. I getto 
warszawskie. Trupy, rozpacz. Judenjagd. I ten obóz. Mdłości. 
Krzyk Żydów. Lawina grozy. I zaraz - Unter den Linden. Rudi i 
Berta. Piwo i golonka. Uderzenie nienawiści: „Wszyscy Polacy to 
wrogowie Niemiec”. Pireneje w nocy. Pireneje w dzień. Kurz wę-
glowy we włosach. Świat dyplomacji. Whisky bez lodu. Gibraltar. 
Lot do Londynu. Zmęczony starszy pan przypina Virtuti Militari. 
A potem mówi do mnie: 
– Nie dostajesz żadnych wskazówek ani rozkazów. Nie jesteś 
przedstawicielem polskiego rządu ani jego polityki. Z naszej stro-
ny możesz liczyć tylko na pomoc techniczną. Masz tylko relacjo-
nować, co widziałeś. Obiektywnie powtórzyć, co ci powiedziano 
w Polsce. To wszystko.
   We wrześniu 1943 roku Jan Karski został zdekonspirowany. 
Niemcy w jednej ze swych propagandowych audycji ogłosili, że 
jest bolszewickim agentem na usługach amerykańskiego żydo-
stwa. Nie mógł wrócić do kraju. W Anglii pracował początko-
wo w radiostacji “Świt”. Wkrótce zapadła decyzja o ponownym 
wysłaniu go do USA, gdzie miał przygotować oparty na swoich 
doświadczeniach scenariusz filmu o Polskim Państwie Podziem-
nym, który miał zjednać Amerykanów dla polskiej sprawy.

BESTSELLER O PAŃSTWIE PODZIEMNYM
   Życiorys Karskiego to wspaniały materiał na przygodowy film 
akcji, ale autor trafił na zły moment, gdy Polska stawała się nieod-
powiednim partnerem dla USA. Rząd na uchodźstwie był nieprze-
jednany, jeśli chodzi o stosunek do ZSRR, zaś Stany Zjednoczone 
chciały w tym czasie prowadzić politykę dalekiej współpracy ze 
wschodnim aliantem. Kiedy hollywoodzcy producenci nie wy-
kazywali zainteresowania przygodami polskiego kuriera, książ-
kę o polskim ruchu podziemnym na tle przeżyć Jana Karskiego 
zdecydowała się wydać firma Emery Revesa. Ja daję materiał, a 
oni napiszą. Spodziewają się, że książka będzie sensacją - donosił 
Karski w depeszy do ministra Jana Kota. W ciągu paru miesięcy 
narodziło się „Tajne Państwo” („Story of a Secret State”).
   Książka Karskiego ukazała się w listopadzie 1944 roku w Bosto-
nie i zrobiła w USA furorę. Dopiero z niej Amerykanie dowiedzieli 
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się o walce i cierpieniach Polaków, o roli państwa podziemnego, a 
także o zagładzie Żydów. Prasa amerykańska oceniła książkę en-
tuzjastycznie. Pozytywne recenzje zamieściły m.in.: „New York 
Times”, „Washington Post”, „Los Angeles Times” czy „Publishe-
r’s Weekly”. „New York Herald Tribune” zakończył swój artykuł 
słowami: „This people shall not perish from the earth” („Tacy lu-
dzie nie powinni zniknąć z tej ziemi”).
   W grudniu 1944 roku Karski wyruszył w kilkumiesięczną po-
dróż promocyjną. Podpisał kontrakty na wydanie: szwedzkie, nor-
weskie, duńskie i francuskie. W kolejce czekały kolejne umowy, 
m.in. na tłumaczenie hebrajskie, a nawet arabskie, jednak stopnio-
wo stosunek Amerykanów do Polski zmieniał się. Po konferencji 
jałtańskiej, którą Karski publicznie skrytykował, stał się niewy-
godny. Jan Karski kradnie komunistom ich marsz zwycięstwa - 
pisał amerykański dziennikarz w „New York Post”. 5 lipca 1945 
roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uznały komunistyczny 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Polsce. Opowieść o 
Polsce Podziemnej była wbrew polityce mającej ocieplić stosunki 
między USA i ZSRR. O książce polskiego emisariusza należało 
zapomnieć, jednak ukazała się ona w Szwecji (1945), Norwegii 
(1946) i Francji (1948).
   Do roku 2012 aż 17 razy wydano „Tajne państwo”, m.in. po kata-
lońsku i holendersku, mimo to do dziś nie powstał żaden film fa-
bularny o przygodach polskiego emisariusza kursującego pomię-
dzy okupowaną Polską i światem zachodnim. Biografia Karskiego 
wciąż czeka na swojego producenta.

GEORGTOWN – ZNOWU STUDENT
   Po wojnie Jan Karski początkowo zamieszkał w Nowym Jorku. 
Prowadził wykłady dla oficerów kontrwywiadu, sponsorowane 
przez Pentagon. Potem na zlecenie instytutu prezydenta USA Her-
berta Hoovera (The Hoover Institution on War, Revolution, and 
Peace) pozyskiwał dokumenty polskich placówek dyplomatycz-
nych w Europie. W 1948 roku rozpoczął studia na jezuickim Uni-
wersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Chciał zrobić doktorat, 
ale nie uznano mu  dyplomu z uniwersytetu we Lwowie, musiał 
więc najpierw ukończyć studia magisterskie, lecz już w 1952 roku 
obronił doktorat. Zatrudnił się na Wydziale Służby Dyplomatycz-
nej, gdzie potem przez 40 lat, aż do emerytury, prowadził wykła-
dy o polityce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zajęcia z 
teorii komunizmu oraz głównych zasad marksizmu i leninizmu. 
   W 1954 roku Karski otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Rok 
później wyruszył do Azji na cykl wykładów sponsorowanych 
przez Amerykańską Agencję Informacyjną. Był m.in. w Korei 
Południowej, Wietnamie, Kambodży, Pakistanie, Indiach czy na 
Filipinach. Mówił o wspaniałym życiu w Stanach Zjednoczonych 
i zagrożeniach płynących ze strony komunizmu. W 1966 roku 
odbył kolejną wielomiesięczną serię wykładów w Azji, Europie i 
Afryce. Jesienią 1970 roku rozpoczął pracę nad monografią „Wiel-
kie mocarstwa wobec Polski (1918–1945). Od Wersalu do Jałty.” 
Na stypendium Fulbrighta w 1974 roku przez kilka miesięcy prze-
bywał w Polsce, m.in. zbierając materiały w Archiwum Akt No-
wych. Karski przez kilkanaście lat pracował w Szkole Służby Za-
granicznej Uniwersytetu Georgetown. Gdy odszedł na emeryturę, 
jego miejsce objęła Madeleine Albright.

SHOAH – WSPOMNIENIA PO LATACH
   Po wielu latach milczenia Karskiego francuski dokumentali-
sta Claude Lanzmann namówił go do wzięcia udziału w nagraniu 
wspomnień z czasów wojny. W październiku 1978 roku dawny ku-
rier Polskiego Państwa Podziemnego opowiedział dziennikarzowi 
o dwukrotnym wejściu do getta warszawskiego i o tym, co tam 
zobaczył oraz o próbach zainteresowania aliantów losem Żydów i 
podjęcia działań przeciwdziałających Zagładzie. Gdy zaczął mó-

wić o wydarzeniach sprzed 35 lat, był tak poruszony, że wybuchł 
płaczem i uciekł sprzed kamery. Dopiero po kilku minutach mógł 
kontynuować nagranie. Co prawda w zmontowanym dokumencie 
Lanzmanna zabrakło najważniejszych dla polskiego emisariusza 
fragmentów o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków, ale świat 
dowiedział się o jego misji. 
   Film „Shoah” pokazany w 1985 roku był dla Karskiego punktem 
zwrotnym w jego biografii, ale już wcześniej profesor był zapra-
szany na konferencje, występował podczas seminariów, konferen-
cji i oficjalnych uroczystości. W 1981 roku był głównym mów-
cą na tzw. Zjeździe Wyzwolicieli zwołanym przez Elie Wiesela. 
Przypominał o obojętności świata wobec dokonującej się ekster-
minacji Żydów oraz o polskich próbach poinformowania świata o 
Holokauście.

POWRÓT KURIERA
   ...pod koniec wojny, dowiedziałem się, że rządy, przywódcy, 
naukowcy i pisarze nic nie wiedzieli o losie Żydów. Byli zasko-
czeni. Zagłada sześciu milionów niewinnych pozostała tajemnicą. 
„Straszliwą tajemnicą”, jak mówi Laqueur. Potem zostałem Ży-
dem. Podobnie jak rodzina mojej żony, która siedzi tu na widow-
ni, wszyscy, którzy zginęli w gettach, obozach koncentracyjnych, 
komorach gazowych – wszyscy pomordowani Żydzi stali się moją 
rodziną. Ale ja jestem chrześcijańskim Żydem. Jestem prakty-
kującym katolikiem. I chociaż nie chciałbym wygłosić tu jakiejś 
herezji, moja wiara wciąż mówi mi, że ludzkość popełniła drugi 
grzech pierworodny: świadomie lub nieświadomie, z narzuconej 
sobie niewiedzy, lub z powodu znieczulicy, lub własnego interesu, 
lub hipokryzji, lub bezdusznego racjonalizmu. Ten grzech będzie 
prześladował ludzkość do końca czasów. Ten grzech prześladuje 
mnie. I chcę, aby tak było.
   W 1982 roku, 40 lat po misji, którą rozpoczął w getcie warszaw-
skim, Jan Karski zasadził drzewko w Alei Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata w Yad Vashem. W następnych latach posypały 
się doktoraty honoris causa i inne odznaczenia, w tym komando-
ria Orderu Odrodzenia Polski wręczona przez Prezydenta RP na 
Uchodźstwie oraz Order Orła Białego, a w 2012 roku Prezydencki 
Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie amerykańskie. 

PAMIĘĆ
   Prof. Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie, 
gdzie jest pochowany. Na jego trumnie, okrytej biało-czerwoną 
flagą Polski i flagą USA, spoczęła żółta łata z gwiazdą Dawida z 
warszawskiego getta przywieziona przez Marka Edelmana. 

Historia Jana Karskiego to świadectwo, że wielkość człowieka 
mierzy się jego postawą moralną. Życie jest pełne i ma sens, jeżeli 
jest podporządkowane wartościom etycznym. Czyny Karskiego 
stawiają go w rzędzie największych bohaterów historii Polski.
- Zbigniew Brzeziński

Ludzkie i humanistyczne przesłanie Jana Karskiego miało zna-
czenie, którego ani czas, ani złe moce nie potrafiły zatrzeć czy 
rozmyć. Dzięki niemu następne pokolenia będą mogły
uwierzyć w ludzkość. 
- Elie Wiesel

Ci, którzy znali Jana Karskiego, nigdy go nie zapomną. Jego prze-
słanie będzie rozświetlać ścieżkę kochających wolność przez ko-
lejne lata. Nie można sobie wyobrazić lepszego dziedzictwa. 
- Bill Clinton
■ 

Materiał udostępniony przez Muzeum Historii Polski
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Urodził się w 1940 roku w Czechach, w 
polskiej rodzinie mieszkającej na Śląsku 
Cieszyńskim. W roku 1946 z rodzica-
mi powrócił do Polski. Pierwszych lekcji 
gry na fortepianie udzielała mu matka 
- pianistka i śpiewaczka. Trafił do szkoły 
dla dzieci uzdolnionych muzycznie, a na-
stępnie do klasy fortepianu wybitnego na-
uczyciela, profesora Karola Szafranka w 
Rybniku. Choć rodzice marzyli dla syna o 
karierze klasycznego pianisty, 15-letniego 
Adama porwał jazz. Muzyka ta, jak kiedyś 
powiedział - „świat wolności i improwiza-
cji” - zafascynowała go do takiego stopnia, 
że jako nastolatek porzucił szkołę, jej kla-
syczne wymogi i zasady.
Jego oazą stał się krakowski klub jazzowy 
„Helicon”. Kilka lat później w 1962 roku 
wraz z Tomaszem Stańką utworzył gru-
pę „Jazz Darings” uważaną za pierwsze 
europejskie combo jazzowe. Współpraco-
wał z Januszem Muniakiem, Andrzejem 
Kurylewiczem, Zbigniewem Namysłow-
skim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, 
Urszulą Dudziak i Wojtkiem Młynarskim. 
Przez wiele lat swoją muzyką uświetniał 
warszawskie festiwale Jazz Jamboree. Od 
połowy lat 70-tych coraz częściej grywał 
koncerty solowe zyskując sławę i uznanie 
wśród melomanów w Polsce i na świecie.
W 1977 roku z rekomendacji Benny Good-
mana oraz popularyzatora jazzu - Willisa 
Conovera (na którego programie radio-
wym „Music USA-Jazz Hour” młodziut-
ki Makowicz uczył się jazzu), legendarny 
producent John Hammond zaprosił go na 
10-tygodniowe tournee w USA. W tym 
czasie nagrał solową płytę dla CBS Colum-
bia zatytułowaną „Adam”. W 1978 roku 

wyjechał do USA po raz drugi, tym razem 
na 6-miesięczny kontrakt i od tego czasu 
Nowy Jork, Manhattan, stał się jego do-
mem. Otworzyły się przed nim legendarne 
świątynie muzyki - nowojorska Carnegie 
Hall i klub Cookery w Greenwich Village. 
Zaproszony został do udziału w Festiwalu 
Jazzowym w Newport w Rhode Island. 
Po wprowadzeniu w Polsce w 1981 roku 
stanu wojennego, wraz z innymi polski-
mi artystami mieszkającymi w Stanach, 
wziął udział w emitowanym na cały świat 
programie telewizyjnym zorganizowanym 
z inicjatywy prezydenta Ronalda Reagana 
„Żeby Polska była Polską”. Po 1989 roku 
mógł nareszcie odwiedzić Polskę, do któ-
rej jeździ teraz bardzo często i regularnie.
Występując w USA dzielił scenę z naj-
większymi i najwspanialszymi muzyka-
mi, miedzy innymi z Benny Goodmanem, 
Herbie Hancockiem, Earl Hinesem, Fred-
die Hubbardem, Sarah Vaughan, Teddy 
Wilsonem, George Shearingiem, George 
Mrazem, Al Fosterem, Jack DeJohnet-
te, Charlie Hadenem. Był wielokrotnym 
solistą orkiestr i zespołów kameralnych: 
National Symphony of Washington, Lon-
don Royal Philharmonic Orchestra, Mo-
scow Symphony Orchestra, Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, Chester String 
Quartet, Amici String Quartet, Orkiestry 
Kameralnej „Amadeus”, Polskiej Filhar-
monii Kameralnej, Kwartetu Wilanów i 
wielu innych. 
Bardzo wysoko został oceniony przez re-
cenzentów występ w duecie z Leszkiem 
Możdżerem w Carnegie Hall we wrześniu 
2004 roku. Koncert - pojedynek między 
mistrzem weteranem i wschodzącą gwiaz-

dą jazzu, został utrwalony na płytach CD 
i DVD. Nagranie to zostało uhonorowane 
„Platynową Płytą” przez wytwornię EMI 
Music. 
Poza utworami jazzowymi, ma w swoim 
repertuarze także klasykę, szczególnie 
Chopina, którym - jak sam mówi - „na-
siąkł w młodości” i którego czuje „po 
jazzowemu” jak nikt inny. W USA wydał 
płytę poświęconą muzyce Chopina w in-
terpretacji jazzowej, jedyną amerykańską 
płytę tego rodzaju w całości poświęconą 
temu kompozytorowi. W niezwykle szero-
kim repertuarze posiada także utwory G. 
Gershwina, I. Berlina, J. Kerna, C. Portera 
i wielu innych kompozytorów amerykań-
skich.
Autor kompozycji na zespoły kameralne, 
ponad sto krótkich kompozycji jazzowych, 
a także muzyki do filmów krótkometrażo-
wych. Uhonorowany wieloma odznacze-
niami cywilnymi, między innymi Koman-
dorskim Krzyżem Zasługi. W roku 2008 
z okazji jubileuszu czterystu lat istnienia 
amerykańskiej Polonii, Adama Makowi-
cza uhonorowano włączeniem jego osoby 
w poczet najbardziej zasłużonych Polaków 
w historii Stanów Zjednoczonych.  
W październiku 2009 roku został udeko-
rowany w Warszawie Złotym Krzyżem 
„Gloria Artis” - najwyższym państwowym 
odznaczeniem za zasługi w propagowaniu 
polskiej sztuki na świecie. ■

Adam Makowicz
legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny pianista!
Recital  Adama Makowicza będzie połączony z ceremonią przekazania mobilnych koncentratorów tlenu dla dzieci chorych 

na mukowiscydozę oraz wręczeniem dwóch statuetek OXYGENUS dla osób przyczyniających się do budowania
świadomości i wizji funkcjonowania tlenu jako gazu życia w kosmosie, którego  jesteśmy integralną częścią.

RECITAL 
23.11.2013 r. godz. 19.00
Poznań,  Aula CKD (Uniwersytet Medyczny)
ul. Przybyszewskiego 37
Bilety: www.Bilety24.pl; CIM; CKD
Normalny: 90,00zł   Premium: 120,00zł

Organizator koncertu:
Stowarzyszenie

im. Jędrzeja Śniadeckiego,
Karola Olszewskiego

i Zygmunta Wróblewskiego
w Poznaniu

Produkcja: 
Dobra Tradycja
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Listopad w Blue Note to przede wszystkim wielkie jazzowe wy-
darzenia. Należy do nich kolejny koncert z prestiżowego cyklu 
Jazz Top w Blue Note – Cindy Blackman Santana Grup 
„Another Lifetime”. Uważana za najwybitniejszą perkusist-
kę w świecie jazzu i rocka, Cindy Blackman Santana wystąpi 
w Poznaniu 11 listopada, ze specjalnym programem de-
dykowanym legendzie perkusji – Tony’emu William-
sowi. Cindy zaczynała swoją muzyczną karierę w 
latach 80. grając na ulicach Nowego Jorku. 
Od tego czasu występowała i nagrywała ze 
swoją własną grupą – Another Lifetime – 
oraz  z takimi artystami jak Steve Cole-
man, Ravi Coltrane, Cassandra 
Wilson, Joe Hender-
son, Bucke-
t h e -

ad, czy Angela Bofill. W latach 1993-2007 
była stałą perkusistką w zespole Lenny’ego 
Kravitza. Wiosną 2010 roku wyruszyła w 
trasę z zespołem Carlosa Santany, zastę-
pując kontuzjowanego stałego perkusistę. 
Trasa ta miała jeden pozamuzyczny efekt 
- po kilku miesiącach Cindy została żoną 
Carlosa Santany.
16 listopada w zupełnie inny świat jazzo-
wych przeżyć zabierze nas duet Klaus 
Paier i Asja Valcic. W zgodnej opinii 
krytyków to jeden z najbardziej ekscytu-
jących europejskich duetów jazzowych. 
Różnorodność barw akordeonu i wiolon-
czeli pozytywnie zaskakuje, natomiast mu-
zycy to prawdziwi wirtuozi improwizacji 
– oszczędnej i porywającej jednocześnie. 
Każdy, kto chociaż raz usłyszał muzykę 
tworzoną przez Klausa Paiera i Asję Valcic, 
nie ma najmniejszych wątpliwości, że akor-
deon i wiolonczela to idealny zestaw instru-
mentów dla jazzowego duetu. Oczywiście 
pod warunkiem, że tworzy go dwójka tak 
wyśmienitych wirtuozów.
Nie zabraknie także polskiego jazzu w naj-
lepszym wydaniu. W zaduszkowy wieczór, 
2 listopada, spotkamy się z Grażyną Ło-
baszewską. Artystka, określana mianem 
„najczarniejszego głosu wśród białych ko-
biet”, zaprezentuje materiał ze swojej nowej 
płyty – „Przepływamy”. Z uwagi na szcze-
gólny charakter tego dnia, nie zabraknie 
także piosenek Andrzeja Zauchy, Czesława 
Niemena, Grzegorza Ciechowskiego czy 
Jimmiego Hendrixa. 
Listopad to także czas dla młodych wyko-

nawców. Kasia Lins to wokalistka, pianistka i kompozytorka, 
o której zrobiło się głośno przy okazji ostatniej edycji „X 
Factor”. Ale już w ubiegłym roku nagrała swoją 

pierwszą płytę w legendarnym 
Ocean Way 

Studio 
w Nashville w 

Stanach Zjednoczonych. 
Pełen soulu i jazzu album ukazał 

się już w Japonii, a jesienią trafi na półki 
sklepowe w USA i Chinach. Kasia Lins wystąpi w 

Blue Note 4 listopada. 
Zaledwie kilka dni później, 7 listopada, na klubowej scenie pojawi 

się Lena Romul - młoda, utalentowana 
wokalistka, saksofonistka i kompozytorka, 
która promować będzie swój debiutancki 
album „Industrialnie/Instynktownie”.
23 listopada Blue Note zaprasza na kolejną 
odsłonę cyklu Nowi Mistrzowie. Jego ideą 
jest przybliżenie poznańskiej publiczności 
młodych zespołów jazzowych, które od-
noszą sukcesy w polskich i europejskich 
konkursach. Każde spotkanie w ramach 
cyklu składa się z warsztatowego spotka-
nia adresowanego do środowiska młodych 
poznańskich jazzmanów, ogólnodostęp-
nego koncertu oraz jam session. Gośćmi 
listopadowego spotkania będzie formacja 
Tomasz Licak / Radek Wośko Qu-
artet feat. Carl Winther - laureaci 
Grand Prix festiwalu Jazz Nad Odrą 2013. 
Muzyka kwartetu to zderzenie kultur i tra-
dycji, ale przede wszystkim silnych osobo-
wości polskich liderów i ich duńskich gości. 
Bezkompromisowość w podejściu do sztu-
ki improwizacji, ale i doświadczenie dzie-
siątek koncertów sprawiają, że ich muzyka 
jest wciąż świeża i odciska na słuchaczu 
swe piętno.
Zaledwie dwa dni później, 25 listopada, na 
scenie Blue Note ponownie zagości młody 
jazz. Holdenger Quartet to formacja 
złożona z polskich muzyków studiujących 
na prestiżowych uczelniach za granicą (Am-
sterdam, Kopenhaga oraz Berlin). Grupa 
wykonuje kompozycje własne inspirowane 
dobytkiem europejskiej muzyki improwi-
zowanej jak i amerykańskiego jazzu. ■

Więcej o aktualnym programie klubu Blue Note można znaleźć na www.bluenote.poznan.pl

Cindy Blackman Santana Grup „Another Lifetime”
Klaus Paier i Asja Valcic

Grażyna Łobaszewska
Kasia Lins

Lena Romul
Tomasz Licak / Radek Wośko Quartet feat. Carl Winther

Holdenger QuartetJazzowe nuty
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   Telewizja parokrotnie powtórzyła felieton 
o nieszczęsnym Radku, który znalazł się 
w więzieniu. Trafił za kraty za notoryczne 
kradzieże. Współwięźniowie, prawdziwi 
bandyci, nie kryli swego zdumienia, kie-
dy nowo osadzony zgodnie z instrukcją, 
otrzymawszy maszynkę do golenia, ogolił 
sobie twarz, z brwiami włącznie. Wcale nie 
potrzebowali wiele czasu na odkrycie, że 

25-letni Radek ma umysłowość 
pięciolatka. Nikt nie potrafi 
zrozumieć, co robi on w wię-
zieniu. Nikt z wyjątkiem wy-
miaru sprawiedliwości. Radek 
został skazany, ponieważ za-
bierał do domu rozmaite przed-
mioty, które wydawały mu się 
bezpańskie, czyli niczyje, ni-
komu niepotrzebne, a przydat-
ne jemu. Znosił grille, przypro-
wadzał rowery, kiedyś znalazł 
nawet taczkę. Trochę bezradna 
rodzina powiadamiała policję, 
bynajmniej nie z intencją ścigania i kara-
nia niepełnosprawnego, ale aby poszuku-
jący zaginionych przedmiotów wiedzieli, 
gdzie je odzyskać. Miejscowa społeczność 
podeszła do sprawy ze zrozumieniem i 
nikt nie czuł się poszkodowany. Innego 
zdania była policja, która postanowiła tro-
skę rodziny potraktować jako doniesienie. 
Właściwie był to prezent: wzrosła wykry-
walność, poprawiły się statystyki i ruszyła 
machina wymiaru sprawiedliwości. Sąd 
zachował się przytomnie i na wszelki wy-
padek powołał biegłych, którzy zgodnie 
orzekli, że Radek może odpowiadać przed 
sądem za swoje czyny, rozumie, o co jest 
oskarżony. Doszli do takich wniosków 
po kilkuminutowych rozmowach, wszak 
oskarżony na każde pytanie odpowiadał 
twierdząco. Uprzejmości uczyła go mama. 
Teraz wszyscy się martwią o los nieszczę-
śnika: rodzina, sąsiedzi, nawet sędzia i 
personel zakładu penitencjarnego, gdzie 
skazany przebywa. Pojawiła się nawet ini-
cjatywa, aby wystąpić o ułaskawienie do 
prezydenta. Nie martwią się tylko biegli, 
wykonali swoją robotę zgodnie ze sztuką. 
Odpowiedź na pytanie, czy z obrazą rozu-
mu, nie należy już do ich  obowiązku.
   Nie ma obowiązku znać się na sztuce 
inżynierskiej prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Walc. Jako prawnik dosko-
nale wyjaśniła okoliczności ostatniej ka-
tastrofy miejskiej, kiedy ulewne deszcze 
sparaliżowały miasto. Właściwie gdzie 
skutek, a gdzie przyczyna? Politycy z opo-

zycji skwapliwie skorzystali z okazji i za-
wyrokowali, że pani prezydent jest w kie-
rowaniu magistratem stołecznego miasta 
niekompetentna. Podległe jej służby wyja-
śniały, że sytuacja się zmieniła, instalacje 
nieprzygotowane do nowych wyzwań i nie 
dają rady z odprowadzaniem tak wielkich 
ilości wody. Obfite deszcze to nowość w 
naszym klimacie. Zastanówmy się, czy 

tak jest w rzeczywistości. Sprawiedliwo-
ści trzeba oddać, że problem dotyczy nie 
tylko Warszawy i wyjątkowego pecha miał 
też Poznań, kiedy zostały zalane przejścia 
podziemne na właśnie modernizowanym 
dworcu. Drobiazgową ocenę pozostawiam 
inżynierom, jednak nie trzeba być fachow-
cem, aby zauważyć kilka dziwnych zja-
wisk. 
   Moje obserwacje są następujące: od kil-
ku lat nawet po niewielkich opadach ulice 
zamieniają się w rwące potoki. Moim zda-
niem to zasługa lobby samochodowego, 
ponieważ nawet drobne opady śniegu zimą 
mobilizują służby drogowe do frontowej 
walki z żywiołem. Najbardziej skuteczna 
metoda to sypanie piasku z solą. Skutkiem 
tego wiosenne deszcze spłukują tony pia-
sku do kanałów burzowych i te szybko się 
zapychają. Centra miast są coraz bardziej 
zabetonowane i jeśli występują tam jakieś 
obszary zielone, to co najwyżej w donicz-
kach. Nawet na podmiejskich osiedlach 
dzielnie walczy się z wolnym gruntem, po-
nieważ ważniejsze są miejsca parkingowe, 
dobrze utwardzone i wodoszczelne. Kiedy 
obserwuję nowe ulice i drogi, to zauważam, 
że budowane są na przekór prawom fizyki, 
czyli umieszczane są niejako w wąwozach, 
wśród wypiętrzonych obszarów zielonych. 
Efekt nietrudny do przewidzenia, przy 
dużych opadach woda swobodnie spływa 
z trawników na chodniki i ulice, zamie-
niając je w potoki. Można się zastanawiać 
nad tym, czy niektóre rozwiązania archi-

tektury miejskiej są przemyślane. „Kiedy 
obserwuje niektóre dzieła sztuki inżynier-
skiej, ze zdumienia przecieram oczy”, jak 
powiedział profesor fizyki Łukasz Turski, 
dodając: „To nie ja ich uczyłem.” Przez 
dwadzieścia lat matematyka nie była obo-
wiązkowa na maturze. 
   Nie wierzyłem własnym uszom, kiedy 
lider opinii publicznej, medialny celebry-

ta, profesor Hartman oświad-
czył: „Maturzysta nie musi 
wiedzieć, co to jest cotangens.” 
Znam kilku matematyków, fi-
zyków i lekarzy, którzy piszą 
wiersze, malują obrazy, mu-
zykują, ale rzeczywiście nie 
znam zawodowych humani-
stów, którzy wiedzieliby, co to 
jest cotangens. Powiem więcej, 
Twierdzenia Pitagorasa też nie 
znają. Co to ma do rzeczy?, za-
pyta myśliciel. Dokładnie tyle, 
że mądrość nie jest kompeten-

cją zawodową dyplomowanego filozofa, 
ale cechą każdego człowieka myślącego. 
Dlatego twierdzę, że nic nie zwalnia nawet 
humanisty z obowiązku używania rozu-
mu. 
   Ostatnio prezydent Bronisław Komorow-
ski wręczył ordery wybitnym sportowcom. 
Szczerze mówiąc, nie wiem po co, wszak 
dostali medale olimpijskie za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Nie wiem, jakie 
są zasługi sportowca dla niepodległości, 
aby go honorować „Polonia Restituta”. 
Owszem ordery należą się walczącym o 
niepodległą, ale to już historia. Jakie cno-
ty i przymioty obywateli dziś powinny być 
wyróżniane? 
   Stanisław August Poniatowski w roku 
1765 ustanowił medal ku czci księdza Ko-
narskiego z inskrypcją „Sapere Ausum” 
zaczerpniętą z Horacego: „Temu, który od-
ważył się być mądrym.” Powie czytelnik, 
cóż za anachronizm w epoce postmoder-
nizmu, głoszącej hasło: „Nie ma żadnych 
prawd. Poznałeś pierwszą z nich.” Głosić 
oświeceniowe hasła? Myślę, że Pan Prezy-
dent jako historyk zrozumie mnie i przy-
zna, że przesłanie „Sapere Ausum” nadal 
jest aktualne i to mądrość, a nie dalej, czy 
mocniej, albo głośniej, utrwali naszą nie-
podległość.  
   Proponuje wznowienie medalu i o ile 
trzeba będzie poszukać kandydatów do 
wyróżnienia, to mimo wszystko  jestem 
optymistą, jestem przekonany, że kapitułę 
udałoby się powołać. ■

Odwaga bycia mądrym
Andrzej Wilowski

�0

Merkuriusz...



www.maciejmankowski.com

galeria macieja mańkowskiego




