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Marek Zaradniak

KAYAH 
TRANSORIENTAL ORCHESTRA 

Kayah to artystka, której bli-
ska była zawsze muzyka etniczna. 
Nagrywała m.in. z  Goranem 
Bregoviciem i  z  Cesarią Evorą. 
Kiedy  więc ponad rok temu 
powiedziała, że zamierza nagrać 
album z muzyką żydowską, ura-
dowało mnie to i czekałem z nie-
cierpliwością. Piosenki żydow-
skie są bowiem ponadczasowe, 
nuci je cały świat i  sięganie po 
nie może nobilitować. Przygo-
towując album Kayah postawiła 
na wielokulturowość. Pomógł jej 
w tym przede wszystkim pocho-
dzący z Bułgarii kompozytor i pro-
ducent Atanas Valkov, ale swój 

wkład w realizację krążka mają też inni muzycy. Jest nei, rodzaj fletu na któ-
rym zagrał Rameshgar. Jest też Jahiar Azim Irani, bez którego płyta zupełnie 
nie miałaby sensu, bo nadał jej ogromny koloryt grając na santurze, czyli cym-
bałach. Jego głos brzmi mistycznie nie mówiąc o tym, że wprowadza dodat-
kowy język – perski. Sama Kayah śpiewa po arabsku, hebrajsku, macedoń-
sku,w ladino, jiddisz, i po polsku. Recytuje także w języku aramejskm, którym 
posługiwał się Jezus Chrystus. Trudno wyobrazić sobie Aide Yano bez udziału 
Jahiara. Spośród muzyków uczestniczących w nagraniu warto wymienić jesz-
cze grającego na saksofonie i klarnecie George’a z Ukrainy, gdyż klarnet jest 
tu jednym z podstawowych instrumentów. Znajdziemy na tym krążku tak 
znane tematy jak Hava Nagila, El Eliyahu, Rebeka, ale i Warszawo Ma. Właści-
wie każdy spośród jedenastu utworów warty jest uwagi, artystka wszędzie 
wycisnęła swoje piętno, co jest charakterystyczne w jej wydaniu.

LESZEK MOŻDŻER, LARS 
DANIELSSON, ZOHAR FRESCO 
POLSKA

W czasie, gdy nakłady płytowe spadają na łeb na szyję są jeszcze krążki 
które idą jak burza. Należy do nich album „Polska” nagrany przez trio Moż-
dżer-Danielsson-Fresco. Już za sam tytuł należą się duże brawa. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że ze względów komercyjnych lepiej będzie zatytułować krążek 

„Poland”. Tymczasem Możdżer nie poszedł na kompromisy i chwała mu za 
ten patriotyzm. „Polska”, która szybko osiągnęła status „Podwójnej platynowej 

płyty”, a  to chyba jesz-
cze nie koniec, jest jed-
nym z najważniejszych 
albumów jakie pojawiły 
się w  tym roku. Jego 
obszerne fragmenty sły-
szeliśmy przedpremie-
rowo w  czerwcu pod-
czas Enter Music Festival, 
nad Jeziorem Strzeszyń-
skim. Niekończące się 
owacje na stojąco zwia-
stowały sukces. Nie ma 
się czemu dziwić, bo 

„Polska” jest płytą niezwy-
kłą. Muzyka na niej jest 
po prostu piękna. 

Wiodącą postacią 
jest Leszek Możdżer, ale 
każdy z jego partnerów, 

zarówno grający na wiolonczeli i basie Lars Danielsson jak i grający na instru-
mentach perkusyjnych oraz śpiewający Zohar Fresco, mieli swój znaczący 
wkład w realizację albumu. Efektem jest płyta niezwykle odprężająca, spo-
kojna, lecz przede wszystkim melodyjna, a do tego tak bogata kolorystycznie, 
że chce się jej  słuchać bez przerwy. 
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URSZULA DUDZIAK
WSZYSTKO GRA

Urszula Dudziak to artystka o ugruntowanej od lat pozycji nie tylko 
na rynku polskim. Bliski jest jej nie tylko jazz, ale i muzyka etniczna, lubi 
otaczać się muzykami o pokolenie od siebie młodszymi. Przynosi to pozy-
tywne skutki czego przykładem jest jej najnowsza płyta „Wszystko gra”.

Znajdziemy na tym 
krążku m.in.  „Turk ish 
Mazurka” i „Balkan Dance”. 
Jak mówi artystka obie 
kompozycje są wynikiem, 
podróży w  tamte rejony. 
Jednakże interesujących 
utworów jest na tej płycie 
znacznie więcej. Wszystkie 
niezwykle spontanicznie 
wykonane, świeże i niosące 
w  sobie pokłady radości 
i pozytywnej energii. Na tej 
płycie naprawdę wszystko 
gra. Czy któryś z  nich sta-
nie się światowym przebo-
jem na miarę legendarnej 
już piosenki „Papaya”, prze-
konamy się pewnie za jakiś 
czas. Na razie proponuję 
usiąść w fotelu i odprężyć się słuchając cudownej piosenki „Song for S”, 
do której tekst napisała córka Urszul,i Kasia, albo któregoś z bardziej ener-
getycznych utworów, jakich tu wiele. Zresztą podziwiać można nie tylko 
znane od lat umiejętności wokalne Uli, lecz również to co na instrumen-
tach wyczyniają towarzyszący jej młodzi instrumentaliści. 

DOROTA MIŚKIEWICZ 
I KWADROFONIK
LUTOSŁAWSKI–TUWIM – 
PIOSENKI NIE TYLKO DLA 
DZIECI 

Wybitny polski kompozytor Witold Lutosławski pisał nie tylko sym-
fonie i koncerty, ale także 
piosenki dla dzieci. Dziesięć 
spośród nich napisanych 
do tekstów Juliana Tuwima 
pojawiło się na płycie 
nagranej przez Dorotę Miś-
kiewicz z  zespołem Kwa-
drofonik. Projekt powstał 
z inspiracji centrum sztuki 
dziecka w  poznaniu przy 
okazji tegorocznego Bien-
nale Sztuki dla Dziecka, 
a  swą  koncertową pre-
mierę miał w czerwcu tego 
roku. Właśnie pojawił się 
album z tymi piosenkami. 
Wiele spośród nich dosko-
nale pamiętamy z dzieciń-
stwa. Wspomnijmy choćby 

„Idzie grześ” czy „Spóźnio-
nego słowika”. Jak przyznaje wokalistka śpiewanie nie zawsze było łatwe. 
Na przykład w „Panu Tralalińskim”, pojawiają się ćwiczenia dykcyjne, a nie-
które zbitki słowne trzeba wielokrotnie powtórzyć, żeby język się do nich 
przyzwyczaił. Poza tym znajdziemy sporo bogatej muzyki instrumentalnej 
wszak słyszymy nie tylko dwa fortepiany, ale także wiele instrumentów 
perkusyjnych. Po prostu trzeba posłuchać. 
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genetyka

Z  prof. Maciejem Kurpiszem, kierowni-
kiem Zakładu Biologii Rozrodu i Komó-
rek Macierzystych Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w  Poznaniu, rozmawia 
Mariola Zdancewicz

Zastanawiałem się jak to będzie, gdy 
zamkną moją świadomość w  laptopie. 
Na razie wszystko do tego zmierza. Hipo-
tetycznie, mogłoby się to stać, gdy nie 
moglibyśmy nadążyć z produkcją ciał dla 
ludzi, obdarzonych świadomością, którą 
będzie można z ośrodkowego układu ner-
wowego wyekstrahować. Komputer ist-
niałby jako kompletny człowiek zamknięty 
w neuronalnej siatce jeszcze sztucznych 
neuronów, ale stworzonych by pamiętać 
niesamowitą liczbę informacji. Pomyśla-
łem sobie, że napiszę książkę o  spotka-
niu dwóch laptopów przechowujących 
świadomość. Przez pomyłkę inżyniera 
pozostały one włączone. Nawiązały kon-
takt, zaczęły pokazywać siebie z lat kiedy 
posiadały ciała i w rezultacie zakochały się 
w sobie. W trakcie doszło do ruchu maga-
zynowego i  laptopy rozdzielono. Jeden 
powędrował w  jednym kierunku, drugi 
w przeciwnym, ale mimo to podtrzymały 
konwersację. Wiedziały gdzie były, bo 
miały GPS-a. Przekazano im wiadomość, 
że produkcja ciał idzie bardzo wolno, 
a następnie że została wstrzymana. Zapy-
tały, dlaczego tak się stało i jak długo będą 
czekać, a odpowiedziano im, że ostatnia 
planeta którą wykryto, była pomyłką i nie 
nadaje się do życia, będą więc musiały 
czekać tak długo, aż odkryta zostanie 
następna, dająca warunki do egzystencji. 
Nie można podarować im ciał ze względu 
na to, że zaludnianie globu macierzystego 
oraz planet, które zostały wykryte i dało 
się na nich przystosować do środowiska, 
zostało zakończone. Innymi słowy koloni-
zację zamknięto. Laptopy musiały uznać, 
że jest to prawo wyższe wobec ich bytu. 

Taka rzeczywistość może być konse-
kwencją wynalezienia i wdrożenia komórki 
macierzystej, jeżeli będziemy mogli odno-
wić wszystkie swoje narządy i  tkanki, 
a jedynym problemem będzie zakodowa-
nie świadomości, by przetrwać okres, kiedy 
nie będziemy mieli własnych ciał. Musimy 
uzbroić się w  cierpliwość. Może to nie 
jest dobry pomysł, żeby zaoferować taką 
technologię ludziom na obecnym etapie, 

a przynajmniej dopóki nie mamy rezerwo-
wych planet. 

 Na razie się oferuje, z jaką myślą?
Na razie oferuje się bardzo proste 

narządy, ale musimy zdać sobie sprawę, że 
długość życia nieuchronnie się powiększa. 
W związku z tym trzeba zadać sobie pyta-
nie, czy każdy z nas ma prawo do nieskoń-
czenie długiego życia na Ziemi i nieudo-
stępniania swojego miejsca innym oraz 
w jaki sposób ma to być egzekwowane.

 Potrzeba jeszcze chęci do 
takiego życia.

Myślę, że chęć by się znalazła w per-
spektywie egzystencji w organizmie nie 
starzejącym się, posiadającym jakość 
życia. Komórka macierzysta uprawnia nas 
do tego, ponieważ mamy w tej chwili mo-
żliwość genetycznego programowania 
tychże komórek, za co Yamanaka dostał 
w zeszłym roku nagrodę Nobla. Jedynym 
powodem do obaw jest fakt, że z czterech 
genów, które zapewniają pluripotencjal-
ność, aż trzy są onkogenami. Właśnie dla-
tego świat nauki wstrzymał oddech.

 Czym są onkogeny?
To geny odpowiedzialne za proces 

nowotworzenia, ale są inherentne z  roz-
rostem, wzrostem, rozwojem i różnicowa-
niem się komórki. Jeżeli coś jest onkoge-
nem oznacza to, że rozwija się w tkance 
nowotworowej.  Kiedyś myślano, że jest 
to nowa jakość, a  teraz zdecydowanie 
wiemy, że jest to rozregulowanie genomu. 
Nie niesie na dłuższą metę żadnej jako-
ści, tylko ją odtwarza w sposób nieskoń-
czony, ponieważ wszystkie ograniczenia 
zostają usunięte. To samo w  sobie jest 
genialne, ponieważ nowotwór jako pierw-
szy uzyskuje nieśmiertelność. Wiemy jed-
nak, że pomiędzy komórką macierzystą 
a procesem nowotworowym ukazuje się 
jedna z najważniejszych różnic w ograni-
czeniach ewolucyjnych, a  konkretnie to, 
że komórka macierzysta jest pod kontrolą 
organizmu, natomiast komórka rakowa nie. 
Najbardziej boimy się tego nad czym nie 
mamy panowania, dlatego jak ludzie się 
dowiedzieli, że wśród tych czterech genów, 
które przeprogramowują całkowicie naszą 
komórkę są trzy onkogeny, to się wszyst-
kim zrobiło trochę marsowo. Okazało się, 
że chyba nie jesteśmy w stanie tego kon-
trolować. Cały wysiłek ewolucyjny polega 
w  końcu na tym, żeby nowotwór nigdy 

się nie pojawił. Zachowanie homeostazy, 
praca układu odpornościowego i  gene-
tycznego jest skierowana na to, żeby nie 
zaszło nic złego. Komórka macierzysta spo-
tyka więc najwięcej ograniczeń ze wszyst-
kich stron w  układzie ludzkim. Posiada 
niebywałą ilość sprzężeń zwrotnych, które 
produkują chęci i odpowiedzi na jej zapo-
trzebowanie, stojące nierzadko w konflik-
cie. Waha się to w ramach sześciu do ośmiu 
dotychczas poznanych osi. Każda zła odpo-
wiedź dyktuje jakieś zjawisko patologiczne, 
np. zła odnowa kosmka jelitowego, powo-
duje rozwój polipu. Oczywiście nie jest to 
nowotwór w sensie inwazyjnym, ale miej-
scowa zmiana komórki z powodu nie zaj-
ścia procesu zróżnicowania. Była chęć 
odpowiedzenia na bodziec zapotrzebowa-
nia, a nie było ogranicznika, żeby odpowie-
dzieć przecząco. Kosmek tworzył się na siłę 
i powstał polip. Przez jakiś czas zastanawia-
łem się nad tym dlaczego w Indiach, na nie-
których obszarach dochodzi do urodzenia 
cielaka o dwóch głowach, albo człowieka 
z wieloma kończynami. To nie jest nic nie-
zwykłego, zjawisko to oznacza, że środowi-
sko usunęło ogranicznik rozwoju zawiązka 
embrionalnego, który był skierowany na 
ten narząd i w konsekwencji się powielił.

 A  co może być tego powo-
dem?

Przyczyna może pochodzić ze środo-
wiska. W Indiach, o których nieco wiemy 
i  mamy obawy, że proces cywilizacyjny 
odbywa się tam w  dziwny, niekontrolo-
wany sposób. Często dochodzi tam do roz-
ległych skażeń chemicznych, czego przy-
kładem były niedawno fabryki tekstyliów 
w Bangladeszu.

 Nie zwracają uwagi, jak to 
działa na człowieka i środowisko?

Kompletnie nie zwracają uwagi na 
środowisko. Polska też jest przykładem 
kraju, który próbuje odrobinę lekcewa-
żyć normy ekologiczne, ponieważ nie ma 
takiego potencjału, by gwałtownie zmo-
dernizować metody pozyskiwania energii, 
oparte o  węgiel, na inne, znacznie droż-
sze, bądź mogące powodować uzależnie-
nie od innych surowców kopalnych, jak gaz 
czy ropa, co stanowi poważny dla cywili-
zacji problem. Zauważalne jest w ogóle to, 
że wszyscy dookoła zaczynamy być uza-
leżnieni od kogoś. Taka panuje w tej chwili 
sytuacja w Europie, niby potężnej, a z dru-
giej strony karłowatej, bo zależnej od wiel-
kiego sąsiada, który posiada kopaliny. Czy 
więc przejście z jednej kopaliny na drugą 
jest postępem cywilizacyjnym? Jeśli na wła-
sne to tak, ale jeżeli na cudze, to nie jest nim 
w ogóle. Mówię o tym, ponieważ nie zwraca 
się uwagi, że na dłuższą metę lekceważenie 
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genetyka
norm zachowania czystości środowiska 
powoduje spustoszenie, dużą epidemiolo-
gię choroby nowotworowej, co w Polsce się 
spotyka. Przy ograniczonych środkach brak 
nam panaceum na taką sytuację, a profilak-
tyka medyczna, mimo że najtańsza, zdaje 
się być uprawiana jedynie przez najbogat-
sze kraje. 

 Nawiązując do Twojego 
wykładu otwartego traktującego o moż-
liwościach wykorzystania komórki 
macierzystej w  medycynie regeneracyj-
nej, jakie są te perspektywy?

Niezwykle optymistyczne. Pozostają 
kwestie podstawowych ograniczeń, jakim 
jest ośrodkowy układ nerwowy, który się 
nie powiela, a jedynie wymienia. Dotyczy 
to także serca i trzustki. Reszta narządów 
posiada rezerwę tkankową, co oczywiście 
nie oznacza, że nie będą stale usprawniane. 
Tutaj należy szukać największego przełomu 
medycznego, który, jak się sądzi, doprowa-
dzi wkrótce do tego, że pokolenie, które 
właśnie się rodzi będzie miało średnią dłu-
gość życia w granicach stu dwudziestu do 
stu pięćdziesięciu lat. W jaki sposób wpły-
nie to na naszą planetę? Na podstawie bajki, 
którą opowiedziałem na wstępie, kluczową 
kwestią jest to jak będziemy ustanawiać 
swoje prawo do życia i kto właściwie będzie 
miał rację. Czy będą to ci, którzy już zasiedlili 
Ziemię, czy będą pozwolenia na narodziny 
nowych osób, które być może doprowa-
dzą do konfliktu... Są to problemy, nad któ-
rymi musimy się już teraz zastanawiać, bo 
nie wiadomo czy jesteśmy gotowi na wpro-
wadzenie tak radykalnego postępu. Dzisiaj 
technika, którą w latach 2000 zapropono-
waliśmy jest czynna w  kilkunastu ośrod-
kach w Stanach Zjednoczonych i stała się 
normalną formułą terapeutyczną. Nastę-
puje pytanie w  jakim stopniu przedłuża 

ona życie? Wiemy, że poprawia jakość i nie-
wiele poza tym, ponieważ stopień obserwa-
cji jest zbyt krótki. W medycynie przyjęło się, 
że wartością dodaną jest minimalnie pięcio-
letni okres życia. Taka umowność ukuła się 
z przełomu wyleczenia choroby nowotwo-
rowej. Nasi pacjenci z grupy no option, nie 
mają jeszcze takiego poziomu przeżycia, na 
razie wynik to zaledwie 2,5 roku. Wspomi-
nam o tym dlatego, że owa pula pacjentów 
jest najbardziej schorowana, do tej pory bez 
perspektyw leczenia, tym samym dają naj-
bardziej wymierne wyniki. Jeżeliby prześle-
dzić metrykę tych ludzi, którym właściwie 
nie oferuje się już żadnego radykalnego 
sposobu terapii, to chyba najłatwiej byłoby 
znaleźć odpowiedź na pytanie czy tera-
pia komórką macierzystą nie tylko popra-
wia jakość życia, ale również jego długość. 
W moim odczuciu oddziałuje pozytywnie 
na obydwa parametry.

 Jak to ma się do kwestii klono-
wania ludzkiego zarodka?

Trzeba powiedzieć, że zarodek może 
być sklonowany jedynie na krótko, ze 
względu na istnienie moratorium na dłu-
gość obserwowanego rozwoju. Nie prze-
kracza ono dwóch tygodni. Zarodek może 
żyć około trzech do czterech tygodni 
w  warunkach, które jesteśmy mu w  sta-
nie zapewnić. Nie ma jeszcze ani sztucznej 
macicy, ani narząd ten nie jest na „warszta-
cie naukowym” w kontekście odnawialno-
ści, choć może wiele kobiet by tego chciało. 
Nie potrafimy więc utrzymać przy życiu 
eksploatowanego zarodka. Musielibyśmy 
go włożyć do matki zastępczej, przez co 
cała historia eksperymentu potoczyłaby się 
inaczej. W tej chwili nie ma na to pozwo-
lenia, jednakże nie wszystkie kraje muszą 
podzielać nasz punkt widzenia. To mora-
torium zostało ustalone przez kraje, które 
uzyskały największy postęp. Są to państwa 
europejskie i Stany Zjednoczone. Nie wiem 
czy państwa islamskie podzielają takie 
stanowisko, zdaje się, że w tej kwestii nie 
ma tam ograniczeń kulturowych. Można 
oczekiwać tego, że ludzie będą się klono-
wali, w jakiejś kulturze, która nie jest toż-
sama z kulturą chrześcijańską. Wydaje się, 
że nie potrzebujemy na obecnym etapie,  
komórek embrionalnych, albowiem mamy 
komórki genetycznie przeprogramowane, 
choć może to zbytnia zarozumiałość. Spo-
glądamy na nie lękliwie z powodu onkoge-
nów, o których wspomniałem, ale istnieją 
już zupełnie nowe metody programowania, 
które nie potrzebują genów. Póki co naj-
nowsza technologia opiera się o mikroczą-
steczkowe związki chemiczne, które mają 
wpływ na metylację genomu, czyli ograni-
czenie proliferacji.

 Co to jest proliferacja?
Proliferacja to rozmnażanie się 

komórki poprzez replikację DNA. Proces 
ten otwiera demetylacja, a zamyka mety-
lacja. Posiadamy już kilkanaście tysięcy 

związków chemicznych, które potrafią 
robić jedno i drugie, czyli komórkę odpro-
gramować i przygotować ją do proliferacji, 
albo zamknąć tok mnożenia się. Potrafimy 
poprowadzić komórkę w kierunku odróż-
nicowania i zróżnicowania. Można powie-
dzieć, że łatwa stanie się walka z rakiem. 
Zmiana w tym kierunku wyeliminuje strach 
przed onkogenami, bo ich po prostu nie 
będzie. Nie będziemy dodawali genów, 
tylko manipulowali genomem poprzez 
układ regulacyjny, a nie przez geny struk-
turalne same w sobie. To będzie dużo bez-
pieczniejsze. W tej chwili ta technologia, 
jest w stanie najburzliwszego rozwoju. Pro-
gramowanie genetyczne stanie się czymś 
powszechnym, otwieramy mu furtkę bar-
dzo śmiało i szeroko.

 Czy to nie jest w pewnym sen-
sie zastępowanie Boga i  czy wyjdzie 
nam to na dobre?

Na pewno można tak powiedzieć, 
a czy wyjdzie nam to na dobre, właśnie 
nie wiemy. Nie wiem również, czy jeste-
śmy do tego mentalnie przygotowani. 
Jedno co jest dobre to fakt, że żyjemy 
w dobie internetu, błyskawicznych ukła-
dów informacyjnych, które spowodo-
wały upowszechnienie się praktycznie 
wszystkich wynalazków. Dziś trudno 
wyobrazić sobie na ziemi jakąś enklawę, 
gdzie ktoś trzymałby dla siebie proce-
durę czy sposób produkcji. W obecnych 
realiach wszystkie informacje okrążają 
glob w  mgnieniu oka. Być może świat 
nie będzie podzielony na panów i  nie-
wolników, co kiedyś fantastyka naukowa 
uznawała za kluczową konsekwencję 
przyspieszonego rozwoju. Wydaje się, że 
programowanie genetyczne będzie się 
szybko upowszechniać, ponieważ wiele 
krajów posiada własne elity naukowe, 
które są bardzo zdolne. Poziom się szale-
nie wyrównał i trudno mi sobie wyobra-
zić taką sytuację, że w Stanach Zjednoczo-
nych coś jest dostępne, a nie będzie już 
za dwa lata w Polsce. Kiedyś zdawało się 
to niemożliwością, dwoma różnymi świa-
tami. Nie można z całą pewnością powie-
dzieć czy programowanie genetyczne nie 
stanie się czynnikiem, który zakłóci roz-
wój cywilizacyjny w wyniku niemądrego 
zastosowania.

 A nie można zakazać pewnych 
rzeczy i  w  ten sposób ograniczyć prze-
pływ takich informacji? Część skazać na 
taki byt jaki się będzie chciało?

Pewnych rzeczy nie można zaka-
zać. Chyba próbujemy trochę to robić, ale 
nawet w takich dyktaturach jak w Związku 
Radzieckim czy Chinach, które permanent-
nie blokują sieci internetowe, jakiś obieg 
informacji istnieje. Wydaje mi się, że przy 
wszelkich staraniach niemożliwe jest zacho-
wanie pełnej szczelności kwestii utajonych.
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rewolucja
Obalenie pomnika Lenina w Kijowie 

stało się jednym z symboli rewolucji, któ-
ra wybuchła na Ukrainie pod koniec 2013 
roku. Jak powiedział jeden z  polskich 
dziennikarzy przebywających w Kijowie 

– Ukraińcy kolejny raz zaskoczyli świat. 
Nikt  nie jest w  stanie, w  czasie pisania 
tego artykułu, przewidzieć rezultatu bun-
tu ukraińskiego społeczeństwa. Bezpo-
średnią przyczyną protestu, który rozpo-
czął się w Kijowie i ogarnął również inne 
miasta, była odmowa władz Ukrainy pod-
pisania Umowy Stowarzyszeniowej z UE. 

Szczyt Partnerstwa Wschodniego 
w Wilnie pod koniec listopada, gdzie mia-
ło dojść do podpisania z Ukrainą Umowy 
Stowarzyszeniowej miał zmienić sytuację 
geopolityczną w regionie Europy Wschod-
niej. „Proeuropejski” wybór przypieczęto-
wałby demontaż postsowieckie-
go ładu. To miał być też sukces 
UE, potwierdzający skuteczność 
europejskiej polityki względem 
wschodnich sąsiadów.

Stało się inaczej: prezydent 
Janukowycz przyjechał do Wilna, chociaż 
było już od tygodnia wiadomo, że Kijów 
zrezygnował z podpisania Umowy Stowa-
rzyszeniowej. Oficjalnym powodem były 
straty poniesione przez ukraińską gospo-
darkę w wyniku restrykcji handlowych ze 
strony Rosji. Rzeczywiście, Moskwa uży-
ła „broni ekonomicznej” i oświadczyła, że 
w razie podpisania porozumienia przez 
Kijów, może wprowadzić jeszcze większe 
ograniczenia dla ukraińskiej produkcji. 
Przed szczytem doszło do dwóch spotkań 
Władimira Putina z Wiktorem Janukowy-
czem. Co proponował i czym groził rosyj-
ski prezydent nie wiemy. Bez wątpienia 
jednak wpłynęło to na zmianę stanowiska 

prezydenta ukraińskiego. Być może była 
to obietnica pomocy finansowej, a  tak-
że poparcie podczas wyborów prezy-
denckich w 2015 roku. To ostanie mogło 
oznaczać, że Kreml nie poprze nikogo 
z oponentów Janukowycza. Pomimo, że 
powszechnie mówi się o  trudnych rela-
cjach między przywódcami Rosji i Ukra-
iny, o wzajemnym braku zaufania, to być 
może doszli oni do wniosku, że w tej sy-
tuacji są zdani na siebie.

Już były prezydent Leonid Kuczma pi-
sał, że „Ukraina to nie Rosja” i Moskwa nie 
jest w stanie kontrolować w pełni sytuacji 
nad Dnieprem. Było to widać w 2004 roku, 
kiedy Janukowyczowi nie pomogły spo-
tkania z Putinem i Miedwiediewem, ani 
wspólne pojawianie się na trybunie. Po-
dobną sytuację obserwujemy teraz, kiedy 

praktycznie równo 9 lat później, o losach 
prezydenta Ukrainy znów może zadecy-
dować Majdan. Dlaczego więc poszedł on 
na takie ryzyko? Janukowycz i integracja 
europejska to jak połączenie wody i ognia. 
Rzeczywiście do pewnego momentu eki-
pa rządząca sprawiała wrażenie zdetermi-
nowanej w wypełnianiu zobowiązań wo-
bec UE, okazało się jednak, że zwyciężyła 
postsowiecka natura. Od początku było 
wiadomo, że dla obecnego prezydenta 
najważniejszym jest pozostanie przy wła-
dzy po 2015 r. i zachowanie pozycji swo-
jego najbliższego otoczenia – klanu, któ-
ry został nazwany „Rodziną”. Sęk w tym, 
że odstąpienie od podpisania Umowy 

Stowarzyszeniowej w  Wilnie w  konse-
kwencji i w następstwie wydarzeń, które 
obserwujemy na Ukrainie, może okazać się 
początkiem końca jego politycznej kariery. 

Aktywna część ukraińskiego społe-
czeństwa, w pierwszej kolejności studen-
ci, poczuła się oszukana. Wraz ze zmianą 
stanowiska przez ukraińskie władze odno-
śnie integracji europejskiej, na Majdanie 
Niepodległości w centrum Kijowa młodzi 
ludzie wyszli protestować, żądali podpi-
sania umowy. Ten pozytywny protest na-
zwano euromajdanem, dla podkreślenia 
głównego hasła. Mimo, że rząd ukraiński 
wstrzymał podpisanie umowy, prezydent 
pojechał na Szczyt Partnerstwa Wschod-
niego w Wilnie. Musiał tam zapewne wy-
słuchać wielu gorzkich słów europejskich 
polityków. Jednak oficjalnie UE skłonna 

była iść na dalsze ustęp-
stwa i kontynuować rozmo-
wy odnośnie zwiększenia 
wsparcia ekonomicznego 
dla Ukrainy. Niektórzy z eu-
ropejskich polityków zaczę-

li nawet mówić o możliwości podpisania 
porozumienia wiosną 2014 r. W każdym 
razie to, że UE pozostawiła przed Ukra-
iną „otwarte drzwi” musiało utwierdzić Ja-
nukowycza w przekonaniu, że w tym mo-
mencie ograł wszystkich. Jedynym co mu 
przeszkadzało i drażniło były protesty jego 
własnych obywateli wychodzących na eu-
romajdany. Rankiem, 30 listopada, spe-
cjalny odział milicji, „Berkut”, dokonał bru-
talnej pacyfikacji protestujących, przede 
wszystkim studentów. Oficjalnie władze 
tłumaczyły, że zmuszone były oczyścić plac 
z protestujących, aby umożliwić dostęp do 
tego miejsca służbom komunalnym, które 
miały ustawić tam choinkę noworoczną (!). 

Kijów, 9 grudnia 2013 r.

Piotr Andrusieczko 

Ukraińska 
rewolucja

Aktywna część ukraińskiego 
społeczeństwa, w pierwszej kolejności 

studenci, poczuła się oszukana.
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Ukraiński Internet zapełnił się komentarza-
mi zwykłych obywateli, którzy wskazywali, 
że nigdy w historii ukraińskiej niepodległo-
ści, milicja nie użyła tak brutalnej siły prze-
ciwko studentom, czyli jak się podkreśla-
ło – dzieciom. Pacyfikacja demonstracji 
w Kijowie w ocenie wielu komentatorów 
oznaczała, że władza przekroczyła cienką 
czerwoną linię. Była to swoista odpowiedź 
ukraińskiego rządu na propozycje UE.

W odpowiedzi, wzburzeni mieszkań-
cy wraz z tymi, którzy protestowali na eu-
romajdanie przenieśli się na Plac Michaj-
łowski. Jednocześnie zmienił się charakter 
protestu. O ile wcześniej główną ideą była 
integracja Ukrainy z UE i żądanie podpi-
sania Umowy Stowarzyszeniowej, a w wy-
padku niewykonania tego – dymisja rządu, 
to głównym postulatem nowego Majda-
nu stało się żądanie zmiany obecnej wła-
dzy. Hasło „prezydent na choinkę” było 
jednym z łagodniejszych. Poziom emocji 
można było obserwować, kiedy w pobli-
żu demonstrantów przejeżdżały milicyj-
ne samochody. Omal nie 
doszło do  linczu. Przez 
moment wydawało się, 
że nastąpił rozłam w sze-
regach samej władzy. 30 
listopada pojawiła się 
informacja, że  do  dymi-
sji podał się wpływowy 
szef Administracji Prezy-
denta Serhij Liowoczkin. 
Wskazywano, że z frakcji 
Partii Regionów w parla-
mencie może wyjść cała 
grupa deputowanych, 
co miałoby przyśpieszyć 
proces rozłamu w struk-
turach rządu. Okazało 
się jednak, że były to pro-
gnozy na wyrost. 

Samoorganizacja obywateli na Placu 
Michajłowskim okazała się zaskoczeniem 
dla liderów politycznej opozycji. Tym bar-
dziej, że przygotowywali oni główną akcję 
protestu na niedzielę 1 grudnia. Tym nie-
mniej ich przedstawiciele pojawili się wie-
czorem wśród protestujących. Chodzący 
po Placu były minister spraw wewnętrz-
nych, który jeszcze do marca przebywał 
w więzieniu, w rozmowach z ludźmi wska-
zywał na potrzebę organizacji strajku ge-
neralnego, który sparaliżowałby na kilka 
dni stolicę. Sami mieszkańcy Kijowa spon-
tanicznie przyłączali się do protestu. Kie-
rowcy na znak solidarności krążyli po cen-
trum w  samochodach udekorowanych 
flagami Ukrainy i UE, używając klaksonów 
na znak poparcia. 

1 grudnia, zgodnie z planem, odbyła 
się kilkusettysięczna manifestacja. Demon-
strujący przepędzili z Majdanu Niepodległo-
ści pilnujących choinki milicjantów i zaję-
li plac, a także szturmem wzięli znajdujący 
się obok budynek Związków Zawodowych, 

gdzie opozycja utworzyła swój sztab oraz 
centrum prasowe. Zajęto również siedzibę 
władz miasta. W obu budynkach zaczęły 
działać stołówki dla potrzeb protestujących, 
którzy mogli się tam ogrzać i przenocować. 
Jednocześnie na ulicy Bankowej prowadzą-
cej do Administracji Prezydenta zgromadził 
się kilkutysięczny tłum, głównie młodych, 
radykalnie nastawionych osób żądających 
usunięcia prezydenta Janukowycza. Na-
przeciwko stało kilka szeregów Milicji i Ber-
kutu. Nie wiadomo jak, ale w rękach rady-
kałów (częściowo byli to przedstawiciele 
ugrupowań nacjonalistycznych) znalazł się 
spychacz, którym starano się co jakiś czas 
pokonać stalowe ogrodzenie. W  rezulta-
cie milicja użyła początkowo grantów hu-
kowych i gazowych, a później znów doko-
nała pacyfikacji bijąc pałkami na oślep tych, 
którzy nie zdążyli uciec. W konsekwencji 
zostało rannych 40 dziennikarzy, w tym je-
den z Polski. Opozycja zdystansowała się 
do wydarzeń pod Administracją Prezyden-
ta, oskarżając władze o prowokację.

Przez kolejny tydzień trwa-
ły protesty, których kulminacją 
był „Marsz Milionów” w Kijowie, 
8 grudnia. Centrum miasta znów 
zapełniło się demonstrującymi. 
Równocześnie na Majdanie po-
wstało miasteczko namiotowe 
z dobrze działającą infrastruktu-
rą, w tym kuchniami polowymi. 

Zabezpieczono je barykadami, powoła-
no specjalną straż. Zablokowane zostały 
również budynki rządowe. W wielu miej-
scach w Europie i na świecie odbywają się 
akcje solidarności. Głosy poparcia płyną 

również ze strony europej-
skich polityków, w tym pol-
skich, którzy w ciągu tygo-
dnia przebywali w Kijowie, 
a  nawet występowali na 
placu. Wśród nich byli: Ja-
rosław Kaczyński, Jacek Sa-
ryusz-Wolski, Janusz Palikot, 
Jerzy Buzek i  inni. Niestety, 
w  momencie pisania arty-
kułu, nie widać było chęci 
do dialogu ze strony władz. 
3 grudnia nie udała się pró-
ba odwołania rządu podjęta 
przez opozycję w parlamen-
cie. Prezydent Janukowycz 
nie chce iść na  ustępstwa, 
a  opozycja nastawiona 
jest na długotrwałe prote-
sty. Pytanie, jak długo da 
się jeszcze mobilizować lu-
dzi. Wciąż istnieje groźba 
zastosowania przez władzę 
wariantu siłowego, a także 
wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego. Opozycja ostrzega 
przed prowokacjami. Póki 
co, jedynym widocznym re-
zultatem tejże rewolucji jest 
obalenie pomnika Lenina. 

fot. Piotr Andrusieczko
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 Minęło 
pięć lat od projek-
tu Proteus. Jak Po-
litechnika Poznań-
ska uczestniczy 
w  tym projekcie, 
jak Państwo wypa-
dliście?

Proteus jest jed-
nym ze sztanda-
rowych projektów, 
który od kilku lat re-
alizują głównie moi 
koledzy z informaty-
ki, ale nie tylko. Po-
wiedziałbym, że jest 
to zespół technicz-
nie wielobranżowy. 

Uważam, że wyniki osiągnięte w  tych 
pracach są bardzo interesujące i mogły-
by podlegać w tej chwili komercjalizacji. 
To niewątpliwie niepowtarzalne rozwią-
zanie na naszym rynku. Musimy się teraz 
skoncentrować na pokazaniu możliwości 
użytkowych tak, aby projektem zajął się 
również nasz przemysł, czy też potencjal-
ni partnerzy odpowiedzialni za zarządza-
nie kryzysowe w Polsce. Częściowo wyni-
ki były stosowane przy okazji chociażby 
powodzi, gdzie mobilne centrum dowo-
dzenia, które zostało u  nas stworzone, 
wykorzystano do podejmowania decy-
zji wspierających system obrony czy od-
wadniania terenu. To nowatorska tech-
nologia, a doświadczenie, które uzyskał 
zespół daje szansę na tworzenie innych 
równie nieprzeciętnych.

 W tym roku podpisaliście Pań-
stwo listy intencyjne mię-
dzy innymi z  Volkswage-
nem...

Z  poznańskim Volkswa-
genem pracujemy już od 
wielu lat i mamy bliskie rela-
cje. Stał się jednym z naszych 
największych partnerów 
przemysłowych w  regionie. 
Szczególnie cieszy mnie, że 
udało się zrealizować wspól-
nie edukację, chodzi o  sys-
tem studiów o  charakterze 
praktycznym. Nazywamy je 
studiami dualnymi. Studenci 
są przygotowani również do 
podejmowania pracy w tym 
konkretnym zakładzie prze-
mysłowym. Program został 
tak zorganizowany, że jeden dzień w tygo-
dniu w pierwszym roku, a w kolejnych la-
tach coraz więcej dni spędzają w zakładzie, 
przygotowanym do prowadzenia zajęć. 
Trzeba było stworzyć też zaplecze laborato-
ryjne. Daje to szansę, żeby studenci od razu 

mieli do czynienia ze sprzętem używanym 
w produkcji, w tym przypadku w montow-
ni samochodów, którego to sprzętu nie by-
libyśmy w stanie kupić jako uczelnia. W ten 
sposób partnerzy przemysłowi przygoto-
wują absolwentów do podjęcia pracy. Cie-
szymy się, że zdają sobie sprawę ze swej 
roli w procesie edukacji.

 Niedawno zainaugurowali-
ście też Akademię Inżyniera...

Jest to inicjatywa naszej fundacji. Insty-
tucja oddzielna od uczelni, która współpra-
cuje z nami i ma na celu wyjście z ofertą do 
partnerów przemysłowych ze specjalistycz-
nymi kursami i szkoleniami. Zaproszenie 
do Akademii Inżyniera w roli współzałoży-
cieli przyjęły czołowe firmy z Wielkopol-
ski: Solaris Bus&Coach, Budimex, Wix-Fil-
tron, Volkswagen Poznań, Aesculap-Chifa, 
Amica, Beiersdorf Manufacturing, Polska 
Spółka Gazownictwa, Famont Pleszew, 
Phoenix Contact i Aquanet. Oferta skiero-
wana jest do wszystkich branż, a tematyka 
uwzględnia wymagania i specyfikę nowo-
czesnych przedsiębiorstw. Wskazujemy in-

żynierom nowoczesne rozwiązania, które 
mogą wykorzystać w codziennej pracy.

 Proszę powiedzieć jakie są 
nowe kierunki studiów?

Nowa jest propozycja wspomnianych 
studiów dualnych. Nie ulegamy tendencji Sz
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atrakcyjniejszego nazywania kierunków 
już istniejących, ponieważ jeśli coś jest 
elektroniką, to jest elektroniką i nie ma po-
wodu, żeby dodawać przymiotniki, które 
by miały to ubarwić lub też pomóc zna-
leźć łatwiej kandydatów na studia. Sukce-
sem uczelni jest to, że mimo malejącej po-
pulacji, nie obserwujemy zmniejszania się 
liczby studentów. Zainteresowanie jest od 
dawna na podobnym poziomie, a nawet 
pochwalę się, że w ostatnich dwóch latach 
wzrosło. Mam nadzieję, że ta tendencja się 
utrzyma, a społeczeństwo zrozumie, że le-
piej studiować takie kierunki, które gwa-
rantują pracę. 

 A kierunki podyplomowe?
Mamy różne oferty, w tym specjalno-

ści związane z szeroko pojętym gazownic-
twem. Mówi się dzisiaj o dużych zasobach 
gazu w Polsce. Specjalność silniki samolo-
towe jest wygenerowana na kierunku Me-
chanika i Budowa Maszyn. Prowadzimy je 
na dwóch wydziałach – Budowy Maszyn 
i Zarządzania i na Wydziale Maszyn 
Roboczych i  Transportu. Wspo-
mniana specjalność znajduje się 
na drugim wydziale. Studia pody-
plomowe prowadzone są również 
w języku angielskim.

 Ostatnimi wydarzenia-
mi były doktoraty Honoris Causa...

Można górnolotnie powie-
dzieć, że jakość doktorów honoro-
wych świadczy o renomie uczelni. 
Jestem bardzo zadowolony z ostat-
nich dwóch tytułów, które przyzna-
liśmy w tym roku, myślę zarówno 
o profesorze Januszu Rajskim, któ-
ry jest pracownikiem firmy Mentor 
Graphics, mieszczącej się w  Sta-
nach Zjednoczonych, a  jest tam 
głównym inżynierem, jak i o pro-
fesorze Peterze Wriggersie,  wy-
bitnym uczonym w dziedzinie mechaniki 
komputerowej. To są wielkie postaci. Wró-
cę na moment do osoby profesora Janu-
sza Rajskiego, który jest absolwentem Po-
litechniki Gdańskiej, ale u  nas pracował, 
robił doktorat, a na początku lat 80. wy-
jechał „na chwilę” do Kanady, ale ta chwi-
la, jak mówią poeci, była piękna i trwa do 
dziś. Jest nie tylko autorem wybitnych prac 
cytowanych po tysiąckroć, ale także wielu 
patentów, które pozwalają na testowanie 
większości procesorów na świecie. Wy-
obraźmy sobie, że każde nasze urządzenie, 
telefon, telewizor, komputer ma procesory, 
testowane jego metodami. 

Wracając do naszej uczelni, pewnym 
osiągnięciem jest też to, że na liście najczę-
ściej wybieranych w Polsce jest nasza Po-
litechnika Poznańska. Znalazła się na dru-
gim miejscu wraz z Politechniką Gdańską. 
Trochę wyżej notowana jest Politechnika 

Warszawska. W ogóle na 
czele najchętniej wybiera-
nych są uczelnie technicz-
ne. Cieszymy się liczbą 6,9 
kandydatów na miejsce. 
Politechnika Warszawska 
miała nieco więcej, bo 
chyba 7,2. Cieszy też fakt 
powrotu matematyki 
na maturze, gdyż jest to 
dobre nie tylko dla nauk 
technicznych, ale przede 
wszystkim poprawia logi-
kę myślenia.

 A  jeśli chodzi 
o bieżący rok? 

Jesteśmy w  tej chwi-
li beneficjentem różnych 
projektów europejskich, 
w  szczególności myślę 
tu o  funduszach struktu-
ralnych, które pozwoliły 
nam na prowadzenie in-

westycji. Niedawno oddaliśmy do użytku 
nowy budynek Centrum Mechatroniki, Bio-
mechaniki i Nanoinżynierii, nabytek bardzo 
nowoczesny. Zauważamy teraz, że w użyt-
kowaniu jest zdecydowanie tańszy niż inne, 
starsze obiekty, więc jest również ekologicz-
ny. W tym roku kończymy wydział Technolo-
gii Chemicznej. Jest to wyzwanie poważne 
również finansowo, niemniej jednak cieszy-
my się, że będziemy mieli nowy budynek 
spełniający wszystkie standardy. W  tym 
roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowa-
niem inwestycji dotyczących hali sportowej. 
Uważam, że od lat należy się ona naszym 
studentom. Zaplecze sportowe mamy, ale 
nie jest na miarę naszych potrzeb i aspira-
cji. Prowadzimy pierwszoligową drużynę ko-
szykówki, która musi pożyczać salę, gdy ma 
prowadzić mecze u siebie. Taka hala da nam 
szansę, by młodzież umiała wykorzystać 
swoje umiejętności i niekoniecznie chodzi 

o wielkie wyczy-
ny. Prowadzimy 
też dwie druży-
ny hokeja na tra-
wie. Dziewczyny 
są mistrzyniami 
Polski, a chłopa-
cy wicemistrza-
mi. To bardzo 

duże sukcesy. Mamy najwięcej członków 
Akademickiego Związku Sportowego ze 
wszystkich szkół w  Poznaniu. Proporcjo-
nalnie niestety mamy jeszcze mało dziew-
czyn, ale są wśród nich świetne lotniczki. 
W  tym roku miałem przyjemność nagra-
dzać za szczególne osiągnięcia sportowe 
same dziewczyny. Dwie z nich zdobyły dru-
żynowo mistrzostwo świata w akrobacji szy-
bowcowej. Trzecim członkiem drużyny był 
ich kolega z Aeroklubu Częstochowskiego. 
Jedna z dziewcząt w tej drużynie była też 
medalistką Akademickich Mistrzostw Świa-
ta w wioślarstwie. 

 Czego Państwu życzyć z  oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia?

Politechnice trzeba życzyć przede 
wszystkim jedności, żebyśmy umieli się 
wspierać w sytuacjach trudnych. Najbliż-
sze lata nie będą łatwe.  

fot. Archiwum Politechniki Poznańskiej
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Rozmowa z rektorem Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. Bronisławem Marciniakiem 

 Był Pan gospodarzem i patro-
nem wraz z  ówczesną panią minister, 
a  dziś wicepremierem Elżbietą Bień-
kowską Kongresu Gospodarki Prze-
strzennej, który odbył się na UAM pod 
koniec listopada. Na ile to ważne wyda-
rzenie?

Kongres „Gospodarka Przestrzen-
na – Prawo Gospodarki Przestrzennej” był 
współorganizowany przez Stowarzyszenie 
Gospodarka Przestrzenna oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
To pierwsze tego typu wydarzenie w Pol-
sce, bowiem współdziałały na rzecz go-
spodarki przestrzennej, organizacja poza-
rządowa oraz instytucja władzy publicznej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu zawsze wspiera wszelkie nowe 
inicjatywy, które mogą wzmocnić rolę spo-
łeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu 
sferą publiczną. Dlatego byłem patronem 
tego Kongresu, a UAM udzielił mu gościny. 
Z perspektywy UAM – uczelni inwestującej 
w infrastrukturę dydaktyczną i naukową – 
zagadnienia merytoryczne podejmowane 
w Kongresie były bardzo ważne. Pojęcie 
gospodarki przestrzennej jest szerokie 
i  obejmuje nie tylko teoretyczną stronę 
zagospodarowania przestrzeni, lecz także 
normy, które muszą być spełnione przy po-
dejmowaniu decyzji o jakiejkolwiek instala-
cji w przestrzeni.

Kongres zaoferował nowe formy 
współpracy pomiędzy teoretykami gospo-
darki przestrzennej, teoretykami prawa ad-
ministracyjnego, a instytucjami samorządu 
terytorialnego wydającymi decyzje lokali-
zacyjne. To jest droga do wykształcenia 
i korzystania w większym stopniu z formy 
zarządzania przestrzenią, określaną w języ-
ku angielskim jako „governance”. Brak jest 
polskiego odpowiednika tego terminu, 
ale chodzi o takie zarządzanie, w którym 
na równych prawach biorą udział wszelkie 
podmioty, czyli także obywatele poprzez 
swoje organizacje.

 O  wadze zagadnienia może 
świadczyć powołanie w  zeszłym roku 

Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierun-
ku Studiów Gospodarka Przestrzenna 
i  marcowa konferencja dydaktyczna. 
Jaki jest efekt tych działań?

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierun-
ku Studiów Gospodarka Przestrzenna po-
wstała po to, aby w modelu podziału nauk 
obowiązującym w Polsce i akceptowanym 
przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego – gospodarka przestrzenna była 
uznana jako odrębna dyscyplina naukowa. 
Obecnie jest specjalizacją w ramach nauk 
geograficznych, technicznych, ekonomicz-
nych i prawno-administracyjnych.

UAM wspierał i wspiera tę inicjatywę 
między innymi dlatego, że jako pierw-
szy i  obecnie jedyny Uniwersytet w  Pol-
sce, uruchomił studia inżynierskie z zakre-
su gospodarki przestrzennej. Niestety, jak 
dotąd postęp w tej sprawie jest nikły i Unia 
będzie musiała podjąć dalsze i jeszcze bar-
dziej zintensyfikowane działania, aby prze-
konać niezdecydowanych do tej koncepcji.

 Ponad stu rektorów z  całej 
Polski gościło niedawno na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
był Pan gospodarzem Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich...

Tak, w dniach od 12 do 13 listopada na 
naszym Uniwersytecie miały miejsce obra-
dy Prezydium Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich, Zgromadzenie Ple-
narne KRASP oraz wybory członków Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Podczas tego spotkania podjętych 
zostało wiele bardzo ważnych zagadnień. 
M.in. kontynuowaliśmy dyskusję na temat 
sytuacji szkolnictwa wyższego, dotyczą-
cą projektów nowelizacji ustaw o  szkol-
nictwie wyższym, finansach publicznych 
oraz zamówieniach publicznych. Wydaje 
się, że widać nareszcie kres prac nad two-
rzeniem i poprawianiem ram prawnych dla 
funkcjonowania uczelni. 

Uczestnicy obrad dyskutowali o  per-
spektywach współpracy międzynarodowej, 
z której do 2015 roku, w ramach programu 
stypendialnego „Ciência sem fronteiras” 
(Nauka bez granic), w Polsce może rozpo-
cząć studia ok 15 tys. studentów i blisko 
1 tys. doktorantów brazylijskich. Chodzi 
głównie o studentów drugiego i trzeciego 

stopnia nauk ścisłych, technicznych i me-
dycznych oraz umożliwia najzdolniejszym 
z nich kształcenie na najlepszych świato-
wych uniwersytetach. 

Mówiono również o  wprowadzeniu 
Open Access jako ogólnopolskiego repo-
zytorium, udostępniającego publikację 
naukowych i edukacyjnych, rekomendo-
wanego przez Komisję Europejską (wpi-
sanego w Strategię Europa Cyfrowa 2020). 
Była mowa o działaniach KRASP na rzecz 
rozwoju umiejętności cyfrowych oraz omó-
wiono innowacje w kształceniu w ramach 
tzw. Massive Open On-line Courses. 

Prof. Barbara Kudrycka, jeszcze wów-
czas Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, przedstawiła informacje dotyczące no-
wej perspektywy unijnego finansowania 
na lata 2014-2020 a także Programu Hory-
zont 2020. Sporo uwagi poświęcono pro-
blemom finansowym uczelni, doświadcze-
niom związanym z realizacją partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz współdziała-
niu uczelni z otoczeniem gospodarczym. 

Wieczorem, po jednym z pracowitych 
dni obradowych zaprosiłem członków Kon-
ferencji do Teatru Wielkiego na spektakl 

„MasSacre, czyli Strawiński i Święto Wiosny”. 
 Przed nami Horyzont 2020, 

czyli największy w  historii program 
finansowania badań naukowych w  UE. 
Jego budżet to ponad 70 mld euro. 
Czy Pana uczelnia występuje o dofinan-
sowania z tego projektu?

Oczywiście! NA UAM już odbyły się 
spotkania i  seminaria poświęcone temu 
programowi, który ma spełniać zadania 
realizowane do tej pory przez 7. Program 
Ramowy UE. Ponadto w swojej strukturze 
będzie on zawierał priorytety Programu 
Ramowego na Rzecz Konkurencyjności 
i  Innowacji oraz Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii. Horyzont 2020 to 
przede wszystkim szansa na doskonalenie 
warunków prowadzenia kariery naukowej, 
wspieranie rozwoju infrastruktur badaw-
czych, wzmacnianie innowacyjności przed-
siębiorstw, a także sprostanie istotnym wy-
zwaniom społecznych.

Pomimo, że oficjalnie program Ho-
ryzont 2020 rozpocznie się w 2014 roku, 
to już teraz Komisja Europejska ogłosiła 

Wartość  
przestrzeni 

Rozmawia Maja Netter

10

sp
oł

ec
ze

ƒs
tw

o



pierwsze konkursy. W  celu upowszech-
nienia wiedzy na temat tego ważnego dla 
naszego środowiska programu, włączamy 
się w organizację dużej regionalnej kon-
ferencji inaugurującej zarówno Horyzont 
2020 jak i  inne programy europejskie na 
lata 2014-2020. W dniach 14-16 stycznia 
na trzech poznańskich uczelniach – Poli-
technice Poznańskiej, Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie 
Ekonomicznym, odbędą się wykłady i pa-
nele dyskusyjne na temat nowej perspek-
tywy finansowania badań naukowych. 
Wśród prelegentów i panelistów na kon-
ferencji znajdą się przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Krajowe-
go Punktu Kontaktowego Programów Ba-
dawczych UE oraz realizatorzy projektów 
z 7. Programu Ramowego.

 Czy pokusiłby się Pan o  krót-
kie podsumowanie roku?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu zajmuje wysoką pozycję na 
rynku naukowym i edukacyjnym, o czym 
świadczą najlepiej zewnętrzne oceny – 
w krajowych rankingach sytuujemy się nie-
zmiennie w ścisłej czołówce. Mijający rok 
był czasem wielu indywidualnych i grupo-
wych sukcesów naszych uczonych, uzyska-
nia stopni i tytułów naukowych, odznaczeń, 
grantów, realizacji bardzo wielu projektów 
badawczych, pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej, ważnych publikacji i  konferen-
cji naukowych. Trudno wymienić wszyst-
kie sukcesy, zatem wymienię kilka z nich. 
W Słubicach, w Collegium Polonicum po-
wołaliśmy do życia Polsko-Niemiecki In-
stytut Badawczy, co sprzyjać będzie inter-
nacjonalizacji naszych badań. Intensywnie 
rozwijaliśmy mobilność w ramach europej-
skich programów Erasmus i Erasmus-Mun-
dus, za co zostaliśmy nagrodzeni Srebrnym 
Erazmem (II miejsce w kraju) za realizację 
mobilności pracowników i studentów. Wy-
bitni naukowcy UAM uhonorowani zostali 
doktoratami honoris causa polskich uczelni 
(prof. Bogdan Marciniec, prof. Edward Bal-
cerzan, prof. Jerzy Strzelczyk). Na Morasku 
miało miejsce sensacyjne odkrycie uniwer-
syteckich geologów – znaleziono najwięk-
szy w  Polsce meteoryt (o  wadze prawie 

300 kg). Profesorowie naszego Uniwersy-
tetu znaleźli się wśród laureatów prestiżo-
wych konkursów Narodowego Centrum 
Nauki, Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki czy Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Również nasi studenci i doktoranci 
zostali laureatami prestiżowych stypendiów. 
Jeśli chodzi o sprawy dydaktyczne, przygo-
towaliśmy reformę kształcenia językowego, 
a  także zinntensyfikowaliśmy nasze dzia-
łania, w kwestiach pozyskiwania środków 
z programów operacyjnych Unii Europej-
skiej poprawiające jakość naszej dydaktyki. 
Ze sfery promocji nauki – powróciliśmy np. 
do przedwojennej tradycji wykładów otwar-
tych organizowanych przez Uniwersytet Po-
znański na Zamku. Jeśli chodzi o inwestycje 

– też nie zasypywaliśmy gruszek w popiele 
– na Morasku: otworzyliśmy kompleks no-
wych budynków Wydziału Chemii, budu-
jemy nowy budynek Wydziału Historyczne-
go, trwa wyposażanie kompleksu gmachów 
Wielkopolskiego Centrum Zaawansowa-
nych Technologii, a do realizacji przygoto-
wujemy inwestycję budowy akademików. 
Jest to wspólne przedsięwzięcie poznań-
skich uczelni publicznych, Polskiej Akademii 
Nauk i instytutów badawczo-rozwojowych. 
Kończymy również budynek dydaktyczny 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Ka-
liszu, wiele modernizacji

By działać optymalnie w  warunkach 
dynamicznych zmian zachodzących w oto-
czeniu, znowelizowaliśmy naszą Strategię 
Rozwoju UAM. Metodycznie doskonali-
my system zarządzania uczelnią, szczegól-
nie w zakresie finansów i  informatyzacji 
uczelni. 

Rok – mówiąc krótko – był bardzo pra-
cowity i obfitujący w ciekawe wydarzenia. 
Na koniec wspomnę wyjątkowe wydarze-
nie. 1 października, pierwszy raz w historii 
naszego miasta i całego kraju, w obecno-
ści Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, władze, nauczyciele akademiccy i stu-
denci wszystkich poznańskich publicznych 
wyższych uczelni zainaugurowali wspól-
nie nowy rok akademicki. Mam nadzieję, 
że ten symboliczny wyraz jedności, będzie 
skutkował realną integracją naukową i dy-
daktyczną publicznych wyższych uczelni 
naszego miasta. To przyszłość Akademic-
kiego Poznania.  

Rozmowa  
z prezesem Stowarzyszenia  
Gospodarka Przestrzenna  
prof. Waldemarem Ratajczakiem

 Stowarzyszenie Gospodar-
ka Przestrzenna w osobie Pana jako 
prezesa było animatorem Kongre-
su, którego wagę tak podkreślił Rek-
tor w wywiadzie powyżej. Jakie było 
przesłanie?

Miał na celu ukazanie charakte-
ru oraz siły związków pomiędzy teorią, 
praktyką i  prawem gospodarki prze-
strzennej. Żadna bowiem nowa lokali-
zacja w przestrzeni nie może być zreali-
zowana bez spełnienia norm prawnych 
obowiązujących w postaci ustaw, roz-
porządzeń i planów – niezależnie od 
tego jakie są ustalenia teoretyczne tej 
lokalizacji. 

 ...na przykład?
Na przykład znane są i publicznie 

dyskutowane finansowe negatywne 
skutki (dla samorządów) uchwalenia 
Miejscowych Planów Zagospodarowa-
nia Przestrzennego (MPZP). Inny znany 
efekt istnienia nieprecyzyjnych norm 
prawnych to żywiołowe rozprzestrze-
nianie się miast (ang. Urban Sprawl). 

 Kongres był miejscem wy-
miany poglądów odnoszących się do 
tych problemów...

Tak, zostały także ustalone kierunki 
działań, które będą podjęte by zmienić 
tę niewłaściwą sytuację, z  punktu wi-
dzenia zachowania wartości jaką jest 
przestrzeń – tak dla obecnych jak i przy-
szłych pokoleń. Przestrzeń bowiem, tak 
publiczna jak i prywatna musi być kre-
owana w sposób zharmonizowany z in-
nymi celami społecznymi. Teoretyczne 
wyniki Kongresu, wsparte opiniami oraz 
zaleceniami praktyków samorządowych 
zajmujących się zawodowo gospodaro-
waniem przestrzenią oraz zagospoda-
rowaniem przestrzeni zostaną opubli-
kowane w postaci książkowej. Kongres 
poparł również ideę ustanowienia no-
wego czasopisma „Gospodarka Prze-
strzenna”, które będzie służyło publiko-
waniu poglądów, koncepcji, pomysłów 
oraz wyników dyskusji odnoszących się 
do współdziałania teorii, praktyki oraz 
prawa gospodarki przestrzennej. 
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Z  Benedyktem Roźmiarkiem, dyrek-
torem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołu-
chowie, rozmawia Maja Netter

 Chciałam zapytać o pobicie 
Rekordu Guinnessa w  Ośrodku Kul-
tury Leśnej w Gołuchowie... 

Pierwotnie chcieliśmy zebrać jak 
największą ilość ludzi pod pięknym, 
rozłożystym Dębem Jan na stoku przy 
Zamku. Liczyliśmy, że pod koroną drze-
wa zmieści się 1000-1200 osób. Po zgło-
szeniu propozycji do centrali w Londy-
nie uzyskaliśmy negatywną odpowiedź, 
natomiast zaproponowano nam inną 
kategorię, dotyczącą stworzenia naj-
większej grupy ludzi przebranych za 
drzewa. Po negocjacjach z biurem re-
kordów Guinnessa i  konsultacjach 
z Centrum Informacyjnym Lasów Pań-
stwowych dotyczących finansowania, 
pomysł został zapisany w działaniach 
instytucji, w  projekcie „Lasy Państwo-
we. Zapraszamy” i przystąpiliśmy do re-
alizacji. Czasu nie było dużo, bo musie-
liśmy zorganizować strój dla każdego 
uczestnika. Z radością zaprosiliśmy do 
projektu szkoły podstawowe i gimna-
zja z Kościelnej Wsi oraz z Gołuchowa. 
Obliczyliśmy, że udział w biciu rekordu 

Guinness  
z historią w tle

powinno wziąć około pięćset trzydzie-
ści osób. Zamówiliśmy dla nich „pnie”, 
czyli brązowe spodnie dresowe. Góra 
ubrania składała się z zielonej koszul-
ki, a pióropusze przypominające liście 
dębu zrobiły dzieci. Zaangażowali się 
pracownicy szkół, nauczyciele, dyrek-
torzy. Pomogli też studenci Wydziału 
Leśnego poznańskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego i oczywiście Gmina Go-
łuchów. Zgromadziliśmy pięćset szes-
naście osób i 30 września wspólnymi 
siłami przystąpiliśmy do bicia rekordu. 
Dokumentację z  przedsięwzięcia wy-
słaliśmy do Anglii i już wiemy, że rekord 
został uznany! Poprzedni to czterysta 
siedem osób. Jesteśmy bardzo dumni 
z naszego osiągnięcia, ale ważny jest 
też wymiar edukacyjny. Moi współpra-
cownicy odwiedzali szkoły i wygłaszali 
prelekcje na temat drzew, również dębu. 
W tym czasie nagrywany był program 

„Las bliżej nas” z  udziałem redaktora 
Piotra Barona, który został wyemitowa-
ny w telewizji wraz z urywkiem z bicia 
rekordu. 

 Jesteśmy u progu 90-lecia 
Lasów Państwowych w  Polsce. Pro-
szę powiedzieć co w  związku z  tym 
u Państwa będzie się działo? 

Chcieliśmy żeby 
Lasy Państwowe na-
dal trwały. Myślę, że 
są dobrym gospo-
darzem. Ważne, że 
lasów prz ybywa, 
choć od lat państwo 
nie dokłada do nich 
pieniędzy. Od woj-
ny lesistość wzrosła 
o  niecałe 10%. Są-
dzę, że należy moc-
no wspierać tę in-
stytucję o  tradycji 
sięgającej 1924 roku. 
Dziewięćdziesiąt lat 
to już trochę czasu. 
Pierwszy dyrektor, 
który zreformował 

leśnictwo, mam na myśli Adama Lore-
ta, zginął gdzieś na wschodzie w  cza-
sie II wojny światowej, jak większość le-
śników. Odnośnie obchodów 90-lecia 
chcemy oczywiście przygotować wysta-
wę o lasach i podporządkować cały rok 
edukacji o ich historii.

 Macie Państwo kolejne żu-
brzątka? Ile już ich jest?

Przypomnę, że żubry do Gołu-
chowa przybyły w 1977 roku, minęło 
więc już 36 lat. W tym okresie urodziło 
się około stu sztuk. W tym roku cztery, 
w ubiegłym trzy, a dwa lata temu rów-
nież cztery. Łącznie w tej chwili mamy 
czternaście żubrów – to bardzo dużo. 
Myślę, że i  w  przyszłym roku będzie 
przychówek.

 Eksportujecie Państwo żu-
bry?

Nie. Dostajemy jedynie zgodę z mi-
nisterstwa na przemieszczanie w inne 
rejony kraju, ale również za granicę do 
ośrodków hodowli. Żubry były odtwo-
rzone z niewielkiej liczby, bo zaledwie 
z siedmiu przedstawicieli gatunku, pula 
genowa jest więc bardzo mała i z tego 
powodu są genetycznie słabe. Hodow-
le zamknięte, takie jak w Gołuchowie, 
mają dopilnować żeby nie było chowu 
wsobnego. Osobniki dwuletnie są prze-
mieszczane do innych zagród, do ZOO 
lub ośrodków za granicę. Nasze żubry 
są w prawie całej Europie, między inny-
mi w Hiszpanii, Niemczech czy na Wę-
grzech. Jeśli chodzi o koszty, to jest już 
inna sprawa. Odbierający płaci jedynie 
za badania, odłów i transport. Te kwe-
stie koordynuje z  ramienia Minister-
stwa Środowiska pani profesor Wanda 
Olech. Ostatnio dostaliśmy wiadomość, 
że w  Bieszczadach żubry chorują na 
gruźlicę. W konsekwencji zlikwidowa-
ne musiało zostać stado kilkunastu 
zwierząt, gdyż ta choroba jest dla nich 
nieuleczalna. Wszystko mamy pod kon-
trolą dzięki stacji naukowej w Białowie-
ży, która zajmuje się badaniami i czuwa 
nad zwierzętami.

Największe zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa,
fot. Karolina Ziółkowska
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 Zorganizowaliście Państwo 
konferencję naukową „Lasy i  histo-
ria”. Co przyniosła?

Celem konferencji, której patronu-
je dyrektor generalny Lasów Państwo-
wych, było zainteresowanie rozmowa-
mi o lesie nie tylko leśników, ale właśnie 
naukowców. Zaprosiliśmy przedstawi-
cieli ośrodków akademickich z Pozna-
nia, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa i Zie-
lonej Góry. Chcieliśmy dowiedzieć się co 
mogą wnieść do zaproponowanego te-
matu. Uczestniczyli w niej, między inny-
mi, prof. Kazimierz Ilski z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. 
Władysław Chałupka z  Instytutu Den-
drologii w Kórniku, prof. Andrzej Grzy-
wacz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Tomasz Jawor-
ski z  Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i inni. Każda z osób przygotowała arty-
kuł, który będzie opublikowany w na-
szych studiach i materiałach.

 Był też turniej nalewek le-
śnych...

Tak, pierwsza edycja. Po otwarciu 
wystawy prezentującej historię nalewek 
z owoców i roślin leśnych, następnego 
dnia odbyły się warsztaty z ich produk-
cji. Zgłosiło się wielu chętnych. Degu-
stację zaplanowano na zakończenie... 
Przybyło około siedemdziesiąt osób 
z całej Polski, głównie leśnicy. Konkurs 
polegał na tym, iż każdy mógł przysłać 
po trzy nalewki, a jury, w skład którego 
wchodził Łukasz Klesyk – kiper z praw-

dziwego zdarzenia – koszto-
wało je i oceniało. Była tam 
też Hanna Szymanderska, 
specjalistka od kuchni pol-
skiej, dziennikarka, autorka 
książek kulinarnych, Marek 
Tomasiewicz – pracownik 
Polmosu Łańcut, Hieronim 
Błażejak, mistrz w  sztuce 
komponowania nalewek 
i ja. Muszę się pochwalić, że 
z  pięciu wybranych przeze 
mnie nalewek cztery prze-
szły do finału. W  środowi-
sku leśników bardzo dużo 
osób robi je z  rożnego ro-
dzaju ziół, owoców, ale rów-
nież z pędów sosny i dębu. 
Trunki konkursowe musiały 

być przygotowane jedynie z ziół i owo-
ców leśnych. Jury wspominało nie raz, 
że malina mogła nie być z lasu, jednak 
degustatorzy tych pyszności byli inne-
go zdania.

 W planach na przyszły rok 
macie panel ekspercki w  ramach 
prac nad Narodowym Programem 
Leśnym...

Jest to kolejny panel o lasach i go-
spodarce leśnej w  kulturze i  dzie-
dzictwie narodowym. Odbędzie się 
w kwietniu 2014 roku w Gołuchowie, 
a konferencja transmitowana będzie 
na żywo w  Internecie. Koordynacją 
przedsięwzięcia zajmie się prof. Da-
riusz Gwiazdowicz z  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt 
zostanie zrealizowany z  udziałem 
przedstawicieli wszystkich grup spo-
łecznych zainteresowanych lasami, 
dobrami i  usługami leśnymi, zwłasz-
cza drewnem oraz reprezentantów 
ośrodków naukowych, samorządów, 
stowarzyszeń zawodowych, organi-
zacji pozarządowych, polityków oraz 
resortów rządowych. Tematem bę-
dzie klimat, „Dziedzictwo” – lasy oraz 
gospodarka leśna w  kulturze i  dzie-
dzictwie narodowym. Głównym celem 
Narodowego Programu Leśnego jest 
stworzenie rozwojowej wizji polskie-
go leśnictwa i sektora leśno-drzewne-
go w okresie od 2030 do 2080 roku. 
Ma to służyć podniesieniu jakości ży-
cia poprzez stworzenie najlepszych 
warunków środowiska.  

Otwarcie wystawy „Nalewki z roślin leśnych. Trunki 
dla zdrowia i przyjemności, fot. Patryk Ortell Park-arboretum w Gołuchowie,  fot. Rafał Sorek

Żubry w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt 
w Gołuchowie, fot. Patryk Ortell
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ChemLab-II to europejski projekt w ra-
mach programu Leonardo da Vinci pomię-
dzy Polską, Niemcami, Grecją, Gruzją i Tur-
cją, mający na celu edukowanie młodych 
i  pracujących ludzi, którzy nie posiada-
ją dyplomu uniwersyteckiego w zakresie 
technologii analitycznych, w tym anality-
ki kosmetyków. Program Leonardo da Vin-
ci wspiera działania w obszarze kształce-
nia i szkolenia zawodowego. Kształcenie 
i szkolenie zawodowe (VET) stanowi inte-
gralną część programu edukacyjnego Unii 
Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” 
(Lifelong Learning Programme). Odgry-
wa ono kluczową rolę w rozwoju kapitału 

ludzkiego dla osiągnięcia wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia oraz dla realizacji 
celów społecznych. Koncepcja takiego pro-
gramu oparta jest na obserwacji ciągłego 
spadku liczby doświadczonych i wykwalifi-
kowanych członków personelu techniczne-
go w laboratoriach analitycznych. Sytuacja 
ta częściowo wynika z postępu technolo-
gicznego i rosnącego zapotrzebowania na 
wiedzę, ale także z powodu niewystarcza-
jącego kształcenia absolwentów edukacji 
podstawowej na poziomie średnim zawo-
dowym. Wynikiem takiej sytuacji jest za-
trudnianie w przemyśle wysokokwalifiko-
wanych pracowników (absolwentów szkół 
wyższych) zamiast mniej kosztochłonnych 
pracowników wykształconych znacznie le-
piej niż pracownik techniczny (absolwent 
VET). Unika się w ten sposób sytuacji, kie-
dy to nieprzygotowanych do podjęcia 
konkretnej pracy (na określonych-specy-
ficznych stanowiskach) absolwentów wyż-
szej uczelni trzeba przez wiele miesięcy 
szkolić, by stali się dla przedsiębiorcy uży-
teczni. Studia dualne wyróżniają się tym, 
że w czasie stacjonarnych studiów są one 

ściśle zintegrowane z praktyką zawodową 
w zakładzie pracy. W ten oto sposób wia-
domości teoretyczne są natychmiast wpro-
wadzanie do praktyki.

Zgodnie z  przeprowadzonymi bada-
niami, dla pracodawców najważniejsze są 
trzy kompetencje: samoorganizacyjne (sa-
modzielność, zarządzanie czasem, podej-
mowanie decyzji, inicjatywa, odporność 
na stres i  ogólnie chęć do pracy); inter-
personalne (dotyczące kontaktów z ludź-
mi, komunikatywności, współpracy w gru-
pie oraz rozwiązywania konfliktów) oraz 
najważniejsze zawodowe związane z wy-
konaniem zadań specyficznych dla po-
szczególnych zawodów. Waga tych trzech 
kompetencji z roku na rok rośnie [źródło: 
BKL – Badanie Pracodawców 2010–2012]. 
Dlatego tak ważne jest wprowadzenie 
w Polsce kształcenia zawodowego na po-
ziomie wyższym w zakresie analityki che-
micznej. Studia takie trwają jedynie 3,5 
roku, zaś student odbywa praktykę zawo-
dową w ramach umowy o pracę, np. na 
określonej części etatu wynikającej z ilości 
godzin pracy. W zakładzie pracy student 

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) re-
alizowany jest pilotażowy projekt pod nazwą Chemlab-II („Europejskie Szkolenie 
Zawodowe dla Laborantów Chemicznych”) prowadzony przez partnerów z Nie-
miec, Gruzji, Grecji, Polski i Turcji. Idea szkolenia laborantów chemicznych jest stra-
tegią zawodowego kształcenia dualnego zgodną z programem LLP Leonardo 
da Vinci. Studenci zdobywają porównywalne na poziomie międzynarodowym 
umiejętności i wiedzę (praktyczną oraz teoretyczną) dzięki modułom kształcenia 
dopasowanym pod kątem potrzeb firm. Obecnie podczas miesięcznego modu-
łu studenci z Niemiec szkolą się w zakresie analityki środków kosmetycznych na 
Wydziale Chemii UAM. Przykładowo, moduł analityki kosmetyki obejmuje naukę 
zarówno pobierania i opracowywania próbek, specjalistyczne metody ekstrakcji 
(SPME, headspace) aż po metody separacji. Dodatkowo w ramach kursu wpajane 
są umiejętności wykorzystywania badań fizykochemicznych produktów kosme-
tycznych do oceny efektywności ich działania, stabilności i trwałości oraz stoso-
wania badań aplikacyjnych (użytkowych). 

Europejski 
projekt
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przechodzi fazę szkolenia zawodowego, która wy-
nika z programu ściśle dostosowanego do zakładu 
pracy i powiązana jest z teoretycznym, tokiem stu-
diów. ChemLab-II ma na celu zapewnienie i rozwija-
nie „europejskiej normy jakości kształcenia chemicz-
nego” dla młodych adeptów w zakresie kształcenia 
chemicznego w miejscu pracy. W tym celu opraco-
wano innowacyjną koncepcję VET dla laborantów 
chemicznych, która opiera się na podejściu integra-
cyjnym teoretycznej edukacji i zorientowanej na ry-
nek, w położonej nieopodal do szkolenia, praktyki 
zawodowej. W Polsce w ramach przewidzianych pro-
gramem kształcenia i szkolenia zawodowego szcze-
gólny nacisk kładziony jest na wymogi analizy kosme-
tyków. Na koniec takiego kształcenia wiedza studenta 
poddawana będzie weryfikacji – student otrzyma eu-
ropejski certyfikat uczestnictwa.  

Dodatkowe informacje:
Program Leonardo da Vinci został ustanowiony przez Komi-

sję Europejską w 1994 roku w celu wdrażania polityki Wspólno-
ty Europejskiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowe-
go przez promowanie „Europy wiedzy” oraz wspieranie polityki 
kształcenia ustawicznego. Program służy promocji i poprawie 
jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Od mar-
ca 1998 r. Polska uczestniczy w programie Leonardo da Vinci na 
równi z innymi państwami członkowskimi. Dalekosiężnym celem 
programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sy-
tuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Staje się to moż-
liwe dzięki bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu 
i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia absolwentów szkół róż-
nych typów. Dla państw członkowskich UE oznacza to m.in. wzmocnienie jej 
konkurencyjności w przemyśle w stosunku do innych regionów świata, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, wzmacnianie związków społecznych i ekono-
micznych. W sytuacji, gdy rynek pracy jest otwarty, chodzi już nie tylko o do-
skonalenie narodowych systemów kształcenia, ale także o przyjęcie standar-
dów pozwalających na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez 
zdobywanie porównywalnych kwalifikacji. 

Pracownia Chemii Stosowanej UAM zajmuje się m.in. modyfikacją/funk-
cjonalizacją powierzchni materiałów porowatych, nowymi ścieżkami konwer-
sji surowców odnawialnych w kierunku optymalizacji obecnych technologii 
wielkotonażowych oraz pozyskiwaniem wysokoprzetworzonych chemikaliów; 
nowatorskimi metodami analitycznymi i badawczymi w zakresie chemii ko-
smetycznej; szerokimi badaniami stabilności kosmetyków; opracowywaniem 
materiałów dla zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych. Przygotowy-
wany jest również kolejny europejski projekt mający na celu dalsze poszerza-
nie modułu ECVET. 



W  przedświątecznej atmosferze, 
12 grudnia w  Hotelu IBB Andersia w  Po-
znaniu spotkali się członkowie trzech wio-
dących w regionie organizacji gospodar-
czych: Wielkopolskiego Klubu Kapitału, 
Loży Wielkopolskiej BCC oraz Polskiej Izby 
Gospodarczej Importerów, Eksporterów 
i Kooperacji. W uroczystości wzięło udział 
wielu znamienitych gości, wśród których 
byli m.in. Piotr Florek – Wojewoda Wielko-
polski, Mateusz Klemenski – Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz 

Kayser – Wiceprezydent Miasta Poznania, 
Jan Grabkowski – Starosta Poznański, To-
masz Łubiński – Wicestarosta Poznański 
oraz Władimir Tkaczew – Konsul General-
ny Federacji Rosyjskiej.

Kanclerz Loży Wielkopolskiej, Adam 
Trybusz, Prezydent Wielkopolskiego Klubu 

Kapitału, Szczepan 
Gawłowski oraz Pre-
zes Zarządu Polskiej 
Izby Gospodarczej Im-
porterów, Eksporterów 
i  Kooperacji, Henryk 
Judkowiak, podsumo-
wali ten dość trud-
ny dla przedsiębior-
ców rok. Głos  zabrali 
także przedstawiciele 
lokalnych władz rzą-
dowych i  samorządo-
wych. Ojciec Jan Góra 
przekazał świąteczne 
przesłanie, po którym przy dźwiękach ko-
lęd wykonywanych przez zespół Ocean 
Flower Trio składano życzenia na zbliżają-
cy się czas Bożego Narodzenia i nadcho-
dzący nowy rok. Oby był dla nas wszyst-
kich pomyślny i szczęśliwy!

Tego dnia odbyła się też uroczysta 
gala podsumowująca drugą edycję Ran-
kingu Wartości Marek Wielkopolski. Rada 
Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopol-
skiego Klubu Kapitału wraz z Grupą Fresh, 
przy współpracy z  partnerami meryto-
rycznymi, firmą Sawyer, należącą do gru-
py DGA oraz TNS Polska, przeprowadzili 
wycenę dziewięćdziesięciu wielkopolskich 
marek zgłoszonych do rankingu: 42 w ka-
tegorii Business to business (B2B) oraz 48 
w Business to consumer (B2C). Równolegle 
na portalu społecznościowym Facebook 

prowadzone było głosowanie na najbar-
dziej rozpoznawalną markę Wielkopolski 
2013. Patronat nad inicjatywą objął Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak oraz Rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego prof. Marian Gorynia. Firmy bio-
rące udział w rankingu, rdzennie wielko-
polskie i mające główną siedzibę na terenie 
województwa, zostały poddane wnikliwej 
ocenie. W porównaniu z pierwszą edycją 
było ich prawie dwukrotnie więcej, a wy-
cena pokazuje, jak wiele jest naprawdę sil-

nych marek będących chlubą Wielkopol-
ski. Supermarkety Piotr i Paweł zwyciężyły 
w kategorii B2C oraz w głosowaniu inter-
nautów, natomiast w B2B sukces odniosła 
firma Trasko-Inwest. 

fot. Monika Glabiszewska

Świątecznie 
i biznesowo

Szczepan Gawłowski: „Ranking Wartości 
Marek to istotna i potrzebna inicjatywa 
propagowania najcenniejszych marek, 

które powstały w naszym regionie 
i są jego dumą. Wielkopolska od lat 

jest symbolem rzetelności, solidności 
i dynamicznego biznesu, dlatego 
warto promować wywodzące się 
stąd silne, prężnie działające firmy. 

Gratuluję zwycięzcom i zachęcam do 
udziału w następnej edycji rankingu.”

Adam Michańków, Partner 
Zarządzający Grupa Fresh: „W roku 2013 

zanotowaliśmy wzrost zainteresowania 
rankingiem – z ponad tysiąca 

wyselekcjonowanych firm z Wielkopolski, 
zgłosiło się ponad sto osiemdziesiąt 

marek, zakwalifikowanych została połowa. 
Bezpłatna wycena wartości marki oraz 

badania rynkowe o zasięgu ogólnopolskim 
realizowane przez instytut badawczy 
powodują, że ranking stał się bardzo 
obiektywnym narzędziem weryfikacji 

wartości dla osób zarządzających firmami.”

Henryk Judkowiak: „Jesteśmy dumni, 
że właśnie w Wielkopolsce powstało tak 
wiele firm, które odnoszą spektakularne 

sukcesy. Piotr i Paweł otworzył w tym 
roku setny sklep w Polsce, zaś Trasko-

Inwest to ceniony wykonawca generalny 
świadczący usługi budowlane na rynku 
polskim, a także poza granicami kraju 

(m.in. w Rosji, na Ukrainie, czy Białorusi).”
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składa życzenia

 spokoju, miłości, przyjaźni i ciepła 
nie tylko na okres Świąt, 

ale i cały przyszły rok 2014.

Andrzej GRZYB 
Poseł do PE, Prezes ZW PSL w Wielkopolsce

Błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia!

Jako Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zachę-
cam, aby przygotowując domy i mieszkania do świętowania nie zapo-
minać o ekologii i szacunku dla środowiska. Jeśli to możliwe, niech za-
tem staną w nich pachnące i żywe choinki, które później będzie można 
przerobić na kompost lub spalić w kominku bez uszczerbku dla natury. 
Przyjazne środowisku prezenty to nie kolejne elektroniczne gadżety, ale 
np. bilet do teatru, karnet do siłowni czy na basen, albo książka wydru-
kowana na papierze z makulatury. Obdarowując naszych najbliższych 
wystrzegajmy się przy tym kilku warstw opakowań – kolorowe papie-
ry czy torebki kosztują nas bowiem dwukrotnie: wpierw przy zakupie, 
a potem przy opłacaniu ich wywozu. Dobrym pomysłem może być po 
prostu papier z recyklingu lub opakowania, które już posiadamy. W na-
szej świątecznej kuchni niech nie zabraknie tradycyjnych, ekologicznych 
potraw, a  wody używajmy z  umiarem. Kupując karpie, szukajmy tych 
z lodu, aby oszczędzić im cierpień i uniknąć pakowania żywych do worków 
foliowych. Korzystając zaś ze świątecznego nastroju, blasku świec i lam-
pek choinkowych, pozostawmy tylko niezbędne oświetlenie, ograniczając 
w ten sposób zużycie energii elektrycznej.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą radość i nadzieję oraz sprawiają, 
że czas biegnie wolniej. Niech zatem te szczególne dni będą dla Państwa okazją do spędze-
nia miłych chwil w gronie najbliższych, przy wspólnej kolędzie, w atmosferze pełnej miłości  
i wzajemnej życzliwości. Niechaj się spełnią wszystkie świąteczne życzenia – te łatwe i te trudne 
do spełnienia, te duże i małe, mówione i te niewypowiedziane. Niech blask żywej choinki roz-
świetla Państwa drogę na cały Nowy Rok!

Jolanta Ratajczak 
wraz z pracownikami  

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
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W  połowie października członkowie 
Stowarzyszenia „Wiedza, Kultura, Pomoc”, 
pod przewodnictwem pani prezes, me-
cenas Krystyny Gwoździckiej, odwiedzili 
Polską Szkołę im. Ity Kozakiewicz w Rydze. 
Powodem wyjazdu było wsparcie szkoły 
w Rydze, w której dzieci i młodzież z pol-
skich lub mieszanych rodzin uczą się języ-
ka polskiego i dostarczenie im brakujących 
książek. Instytucja ta ma międzynarodowy 
charakter, gdyż uczęszczają do niej również 
Łotysze, Rosjanie oraz przedstawiciele in-
nych mniejszości narodowych. Dzięki sta-
raniom członków stowarzyszenia i  spon-
sorów udało się podołać zadaniu. Szkoła 
otrzymała potrzebne książki. Część dla 

najmłodszych dotarła samolotem, resz-
tę przetransportowano nieco później sa-
mochodem. W skład przesyłki weszła tak-
że popularna publikacja rektor Wyższej 
Szkoły Handlu i  Usług w  Poznaniu, prof. 
Kamili Wilczyńskiej, pt. „Spacerkiem z eko-
nomią”, która przystępnie uczy racjonal-
nego gospodarowania. Podręczniki prze-
kazano do rąk dyrektor szkoły, pani Marii 
Puzyny-Fomin. Z uwagi na fakt, że był to 
Dzień Nauczyciela i Edukacji Narodowej, 
zostaliśmy nie tylko serdecznie przyjęci, 
ale uczestniczyliśmy w uroczystych wystę-
pach całej szkoły od najmłodszych klas aż 
po najstarsze. Zadziwiająco piękne prezen-
tacje! Młodzież jeszcze nie zmanierowana! 
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Zaproszeni na wspólny obiad do pięk-
nie położonej w górach restauracji na 
miejsce jechaliśmy również  górską 
kolejką linową. W trakcie tego miłe-
go spotkania, na którym nie zabrakło 
akcentów muzycznych i przyśpiewek, 
powstały również realne plany współ-
pracy, m.in. wakacyjna wymiana dzie-
ci i młodzieży. Jest to również cieka-
wa propozycja wizyty w  Polsce dla 
nauczycieli. Pani mecenas ma nadzie-
ję, że zainteresuje pomysłem także po-
znańskich harcerzy. 

Pewną niesforną grupę (w tym pi-
szącą) jedna z sióstr-nauczycielek za-
brała do urokliwej Jaskini Gutmana 
w Parku Narodowym Gauja, gdzie za-
żyliśmy uzdrawiającej i odmładzającej 
wody. Efekty są widoczne do dziś! Dla 
ciekawych świata, to największa naturalna grota w kra-
jach nadbałtyckich wypłukana w czerwonym piaskowcu. 
Z bijącym tam niewielkim źródełkiem związana jest le-
genda, która mówi, że są to łzy niewiernej żony miejsco-

wego władcy, która za karę została pochowa-
na żywcem pod skałą. 

Podróż ubarwiła wizyta w  Operze na 
spektaklu baletowym „Otello” o zaskakują-
co wysokim poziomie. Wieczorami włóczyli-
śmy się, a właściwie włóczyłyśmy się z malar-
ką Małgosią Rynarzewską, po starym mieście. 
Raczyłyśmy się dobrym miejscowym piwem 
i winem, których cena jest aż sześciokrotnie 
wyższa niż u nas. Któregoś wieczoru trafiły-
śmy przypadkiem na piękny rockowy koncert 
na świeżym powietrzu, oczywiście pokręciły-
śmy się tanecznie. 
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Dni mieliśmy zapełnione ciekawymi wypadami, jak na przy-
kład do Pałacu Rundāle, który architektonicznie wzorowany jest 
na Wersalu. Było dużo historii i nie mniej historyjek, które opowia-
dała przewodniczka. Pałac został wybudowany w 1730 roku w sty-
lu barokowo-rokokowym jako letnia posiadłość Ernsta Johanna 
von Birona. Po trzecim rozbiorze Polski Katarzyna II podarowała 
obiekt swojemu faworytowi Walerianowi Zubowowi. Przeszedł róż-
ne koleje aż do roku 1917, kiedy to został  przejęty przez  państwo 
łotewskie. 

To była bardzo piękna podróż, a każda ze spotkanych osób oka-
zała się niezwykle sympatyczna oraz gościnna, co odnotowuję jako 
zaproszony na ten wyjazd dziennikarz. 

Muszę jeszcze choć wspomnieć o księdzu Krzysztofie Kuryłowi-
czu, który opiekuje się Polonią w Rydze. Okazało się, że jest z Pozna-
nia i chętnie przyjął zaproszenie do redakcji. Odwiedził nas w przed-
świątecznym czasie i zadeklarował przygotowanie cyklu tekstów 
dotyczących najogólniej katolicyzmu wobec religii Wschodu. 

Stowarzyszenie w  imieniu obdarowanych 
dziękuje dotychczasowym sponsorom, 
a w szczególności PUH ZETO S.A., Polychem 
Systems Sp. z o.o., Księgarni Staromiejskiej, 
Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Wo-
dziczki w  Swarzędzu, pani prof. Kamili Wil-
czyńskiej, a  także członkom stowarzysze-
nia i  jego sympatykom. Zwraca się również 
z prośbą do instytucji i osób prywatnych za-
interesowanych pomocą rodakom na Łotwie 
o kontakt w tej sprawie na adres mailowy re-
dakcji „Merkuriusza”.20
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Restauracja RATUSZOVA
Stary Rynek 55, 61-722 Poznań

Tel.: +48 618 510 513, www.ratuszova.pl

Jeśli szukasz miejsca w Poznaniu, gdzie będziesz 
mógł zjeść tradycyjne potrawy kuchni polskiej, 
skieruj swoje kroki do Restauracji RATUSZOVA. 
W naszym menu na szczególną uwagę zasługuje 
czernina z domowym makaronem, kaczka pieczona 
z jabłkami czy pierogi z farszem z dzika. Miłośnicy 
slow food z pewnością nie przejdą obojętnie 
obok przysmaków gotowanych innowacyjną 
metodą sous vide. Dzięki technice sous vide 
w pełni wydobywamy walory naszych potraw, 
uzyskujemy idealną konsystencję i soczystość, 
przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 
odżywczych. Nasze menu uzupełniliśmy smakami 
kuchni międzynarodowej. 
Serdecznie zapraszamy!

Cztery pory roku 
według Magdy Gessler

Lwowska sałatka śledziowa

Sałatka ze śledzia rodem ze Lwowa jest w mojej rodzinie 
jadana od zawsze.

buraki 10 małych
ziemniaki sałatkowe 5
seler 1 duży
jabłka (szara reneta lub inne kwaskowate) 6
filety śledziowe marynowane, wymoczone 6
cebula 1-2
ogórki kiszone 7-8
marynowane podgrzybki mały słoiczek
kapary mały słoiczek
marynowane śliwki mały słoiczek
fasola biała ugotowana szklanka
olej słonecznikowy 2 łyżki
Sos:
śmietana świeża tłusta 1 litr
musztarda rosyjska 1 słoiczek
sól i cukier do smaku

Burak ma w sobie wiele czaru i o ile tylko pozostaje warzywem 
mój salon jest dla niego zawsze otwarty. 
Ugotować w łupinach buraki, ziemniaki, seler. Obrać, pokroić 
w kostkę (ok. 2 cm). Jabłka i ogórki również pokroić w kost-
kę. Śledzie pokroić w paski. Osączyć grzyby, kapary i śliwki. 
Śliwki pokroić. W dużej misce wymieszać wszystkie składni-
ki sałatki, buraki dodając na końcu. Skropić olejem, przykryć, 
wstawić na noc do lodówki. Wymieszać śmietanę z musztar-
dą i doprawić tak, aby sos miał słodko-kwaśny smak. Sałatkę 
polać sosem przed podaniem.

Więcej przepisów Magdy Gessler znajdziesz na:  
www.smakizycia.pl



 To Państwa inicjatywa, która 
ma w tej chwili trzecią edycję...
prof. Bogdan Jackowiak: Warto podkre-
ślić, że nie od początku wzbudzała wielki 
entuzjazm, natomiast w  miarę przybliża-
nia jej idei, poszczególne ośrodki szybko 
się włączały. Koordynujemy to wydarzenie 
w skali kraju, a osobą za to odpowiedzial-
ną jest prof. Wojtaszek. Możemy pochwa-
lić się sugestywnym logiem, które natych-
miast się przyjęło i przyciąga uczestników, 
świetnym hasłem „Przyroda nie śpi” oraz 
wspólną stroną internetową www.noc-
biologow.pl, która okazała się doskonałą 
płaszczyzną współpracy. Jedno nam się 
nie udało - chcieliśmy uczyć rozpoznawa-
nia tropów zwierząt, jednak przyroda pła-
ta figle i tak się złożyło, że od trzech lat nie 
ma śniegu podczas imprezy. Co do progra-
mów, nie narzucamy ich poszczególnym 

ośrodkom, ponieważ powinny one być do-
stosowane do ich możliwości, potencjału 
naukowego i potrzeb odbiorców. Wspólne 
przesłanie, hasło, strona i  logo wystarcza-
jąco nas spajają. 

 Ile ośrodków uniwersyteckich 
jest zaangażowanych?
prof. Przemysław Wojtaszek: W tej chwi-
li jest to dwadzieścia wydziałów uniwersy-
teckich z całej Polski, trzy ogrody botanicz-
ne, w  tym poznański oraz trzy instytuty 
PAN, zaproszone w tym roku pierwszy raz, 
co zaowocowało współpracą z  poznań-
skim Instytutem Genetyki Roślin. Pozosta-
łe dwa to Instytut Oceanologii w Sopocie 
oraz  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwie-
rząt w Krakowie.

 Dla kogo jest Noc Biologów?
prof. Bogdan Jackowiak: Dla wszystkich. 
Od dzieci w wieku przedszkolnym po tych, 
jak ja to mówię, którzy jeszcze mogą do-
trzeć tu o własnych siłach. Każdy znajdzie 
dla siebie coś ciekawego. 

Gdyby za kilkanaście lat ktoś powie-
dział: „Wie Pan co, poszedłem na biologię 
dlatego, że mając lat dziesięć byłem u was 
na Nocy Biologów” to świetnie. Jeśli byłby 
to przypadek jeden na sto - w zupełności 
wystarczy.

 Jest Pan pomysłodawcą tego 
projektu, jak się narodził?
prof. Przemysław Wojtaszek: Idea wzię-
ła się z obserwacji. Bierzemy udział w Nocy 
Naukowców od pięciu lat. Rozgrywa się 
ona w  Poznaniu na różnych uczelniach, 
a  więc adresowana jest do wszystkich, 
których interesuje może niekoniecznie 
stricte nauka, ale to co z nią związane. Wy-
dawało mi się, że nie ma w kraju, a nie sły-
szałem również, żeby była w  innych pań-
stwach impreza, która skupiałaby uwagę 

na jednej dziedzinie. Śmialiśmy się, że oto 
tworzymy pierwszą branżową imprezę na-
ukową, ale  w  zasadzie tak jest. Choć na-
sze przedsięwzięcie nazywa się Nocą Bio-
logów nie znaczy to, że  zamykamy się 
w  biologii jako takiej. Na samym wydzia-
le mamy przecież studentów bioinforma-
tyki, ochrony środowiska, specjalności na-
uczycielskiej, biotechnologii, to wszystko 
są różne obszary. Tak naprawdę program 
nas samych co roku zaskakuje. W tym roku 
zastanawiałem się nad tym i  doszedłem 
do wniosku, że  zawdzięczamy to właśnie 
studentom, ponieważ Koło Naukowe Przy-
rodników - najstarsze koło naukowe w Pol-
sce - jest bardzo dynamiczną organizacją. 
Skupia zwykle około dwadzieścia róż-
nych sekcji, które ciągle się zmieniają. Stu-
denci przychodzą i odchodzą, zatem pole 
zainteresowań, stale się odświeża. Swą 

Jest mroźna noc. Przeczuwamy tylko, że w dali 
jest miasto. Błyszczące kocie oczy, tajemni-
cze ślady na śniegu i... grupa tropicieli... Tak 
miało być. Pogoda pokrzyżowała plany. 
Czy na pewno? W hallu Wydziału Bio-
logii UAM tłumy. Nikogo nie dziwi, że 
Noc Biologów rozpoczyna się w środku 
dnia. Sprytniejsi już zajęli miejsca przy 
mikroskopach i  stołach doświadczal-
nych. Inni z niedowierzaniem próbują 
glonowych ciasteczek. A my rozma-
wiamy z dziekanami chwilę po uro-
czystym otwarciu. 

prof. Bogdan Jackowiak prof. Przemysław Wojtaszek
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fascynację przekazują podczas Nocy Bio-
logów, program zyskuje na dynamice, nie 
ma rutyny.

 Co ciekawego i  nowego bę-
dzie można zobaczyć w tym roku?
prof. Przemysław Wojtaszek: Zauwa-
żyłem kilka form aktywności związanych 
z  dziedziną, ogólnie zwaną parazytolo-
gią, czyli nauką o  pasożytach. Będzie se-

ria wykładów o bąblowcu, boreliozie, 
czyli chorobie przenoszonej przez 
kleszcze. Tego wcześniej nie było. Bę-
dzie spotkanie z legwanem, będą też 
węże. Powróciły prezentacje zwią-
zane z  glonami, w  tym roku można 
się dowiedzieć co nieco nawet o cia-
steczkach glonowych. Zawsze entu-
zjastycznie przyjmowane są te rzeczy, 
które zostały spopularyzowane przez 
seriale typu „CSI: Kryminalne Zagad-
ki Miami”, a  więc zakres działań bio-
logicznych, które pomagają w  kry-
minalistyce. Podczas ostatniej Nocy 
furorę zrobiło twórcze wykorzystanie 
surowców wtórnych. W tym roku jest 
to u  nas największe stoisko. Z  tych 
plastikowych odpadów można zro-
bić sobie jakąś ładną ozdóbkę, któ-

ra przez chwilę będzie przypominała o Nocy Biologów. 
Pamiętam jak dzieci wycinały i kleiły modele wirusów 
z kolorowego papieru, a potem wiedziały, że to straszy-
dło stojące na parapecie to właśnie to co może zarazić.

Poza tym „Pracownia Wiedźmy i  Alchemika”. To 
hasło umieściliśmy na plakacie, ze względu na jego 
kuriozalność. To jest nawiązanie do czasów jeszcze 
wcześniejszych niż średniowiecze, gdzie pokolenia 
szamanów, wróżek, czarownic, znachorek, zielarek i im 
podobnych przekazywali sobie z ust do ust wiedzę, 
której podstawą były obserwacje i eksperymenty. Ist-
niały wówczas instrukcje żeby zebrać lulka o brzasku 

…z  Wydziału 
Biologii UAM  
w Poznaniu

…z Instytutu Systematyki  
i Ewolucji Zwierząt Polskiej 

Akademii Nauk  
w Krakowie

…z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu

…z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska 
Akademii Pomorskiej w Słupsku
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lub pełni księżyca itp., natomiast 
współczesny biolog czy bioche-
mik ma okazję spojrzeć na to 
swoim okiem i ocenić czy nie ma 
w tym krztyny prawdy. Okazuje 
się, że jest. Jak się zacznie analizo-
wać to co rośliny wyczyniają, a są 
najlepszymi chemikami na ziemi, 
to się okazuje, że te obserwacje od-
dawały dokładnie to co się w środ-
ku nich dzieje. W zależności do cze-
go roślinka była potrzebna – leczenia, 
trucia, czy zabijania, o danej porze roku, 
dnia czy nocy ma w sobie najwięcej sub-
stancji o pożądanym działaniu. Ma to swo-
je przełożenie, mniej widoczne w codzien-
nej praktyce, rozwija się jednak nie tylko 
jako kierunek badań, ale także działań kon-
cernów farmaceutycznych, które poszuku-
ją tego typu informacji i roślin, aby poznać 
wszystkie związki o aktywności biologicz-
nej, którą można wykorzystać. Trucizna 
wykorzystywana w  Ameryce Południo-
wej przez Indian do polowania, w bardzo 
niskich stężeniach może być stosowana 
jako lekarstwo.

 Blisko szukać, choćby nasza 
konwalia, której korzeń zarówno może 
być trujący jak i leczniczy.
Noc Biologów została objęta patrona-
tem marszałka Marka Woźniaka, prezy-
denta miasta Poznania Ryszarda Gro-
belnego i  Jego Magnificencji Rektora 
UAM Bronisława Marciniaka...
prof. Bogdan Jackowiak: Jeżeli tak waż-
ne osoby przyjmują patronat nad imprezą, 
oznacza to, że  doceniają jej wartość, po-
ziom i znaczenie, a poprzez jego przyjęcie 
nadają jej prestiżu. To działa na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego.  

…z Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

…z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

…z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

…z Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie
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 Kreatywna Europa
Organizacje z branży kulturalnej i kreatyw-

nej pragnące ubiegać się w 2014 roku o środki 
z nowego unijnego programu wsparcia „Kre-
atywna Europa” przeznaczonego dla sektora 
kultury i sektora twórczego mogą już przygo-
towywać swoje wnioski o dotacje. W pierwszej 
rundzie dystrybucji środków w roku 2014 do 
dyspozycji będzie blisko 170 mln euro. Osoby 
fizyczne nie mogą ubiegać się o wsparcie bez-
pośrednio, powinny zwrócić się do organizacji 
z branży kulturalnej, które mają prawo do skła-
dania wniosków,  takich jak stowarzyszenia, fe-
stiwale, teatry czy dystrybutorzy filmów lub do 
swojego krajowego biura programu „Kreatyw-
na Europa”.

Projekty transnarodowe, które w ciągu naj-
bliższych siedmiu lat zostaną sfinansowane 
w ramach programu „Kreatywna Europa”, po-
zwolą 250 tysiącom artystów i pracowników 
sektora kultury na dotarcie do nowej publicz-
ności za granicą. Skorzysta też europejski prze-
mysł filmowy. Pieniądze otrzyma dwa tysiące 
kin i setki filmów. „Autorzy i wydawcy będą 
mogli otrzymać środki na tłumaczenia literac-
kie, kontynuowane będzie też finansowanie 
ważnych inicjatyw, takich jak Europejskie Sto-
lice Kultury – powiedziała Androulla Vassiliou, 
komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczno-
ści i młodzieży. 

 Nikt nie chce zostać z tyłu
Profesor Danuta Hübner i  marszałek Marek 

Woźniak poprowadzili w Brukseli doroczne posie-
dzenie dwóch komisji rozwoju regionalnego. Po-
lacy, sprawujący obecnie funkcje szefów komisji 
REGI Parlamentu Europejskiego i COTER Komite-
tu Regionów wspólnie przewodniczyli spotkaniu 
poświęconemu wdrażaniu polityki spójności po 
2013 roku.

Nowy pakiet 2014-2020 ukształtuje unijną poli-
tykę rozwoju regionalnego na najbliższe lata. Ocze-
kuje się, że zacznie obowiązywać od stycznia przy-
szłego roku – nadszedł zatem czas, by skupić się na 
kwestii jego wprowadzenia.

Otwierając debatę z  członkami obu komi-
sji, przewodniczący Marek Woźniak zaznaczył, że 

„nowe instrumenty, takie jak zintegrowane inwe-
stycje terytorialne, będą bardzo istotne dla wdra-
żania polityki spójności, ale trzeba podejść do nich 
w sposób kreatywny”. Głównymi zadaniami polity-
ki spójności w latach 2014-2020 będą kwestie redu-
kowania w Unii różnic społecznych, gospodarczych 
i terytorialnych oraz ułatwienia europejskim regio-
nom i miastom powrotu na ścieżki wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia. 

 20 lat razem
W kwietniu 1993 roku Kraj Związ-

kowy Dolnej Saksonii oraz ówczesne 
województwa poznańskie i wrocław-
skie podpisały deklaracje o współpra-
cy międzyregionalnej.

Kulminacją obchodów dwudzie-
stu lat współpracy był koncert bo-
żonarodzeniowy, który odbył się 
w  kościele Notre-Dame du Sablon 
w samym centrum Brukseli. Wydarze-
nie organizowane było przez przed-
stawicielstwa tych trzech regionów 
partnerskich przy Unii Europejskiej. 

Zgromadzeni w  kościele go-
ście mieli okazję wysłuchania utwo-
rów muzycznych zaprezentowanych 
przez poznański „Diverso Quartet” 
i „Hanowerski Chór Chłopięcy” oraz 
obejrzeć wystawę „Kościoły pokoju 
na Dolnym Śląsku”. Reprezentanci re-
gionów przypomnieli też zebranym 
gościom dwadzieścia lat wspólnej hi-
storii oraz podejmowane w tym cza-
sie inicjatywy i działania.

 Miliardy dla regionów
Parlament Europejski przyjął re-

formę polityki spójności na lata 2014-
2020. Polska będzie największym 
beneficjentem środków UE przezna-
czonych na ten cel. Z 322 mld euro 
otrzyma aż 72,9 mld. Inwestycje mają 
skupić się na obszarach stymulują-
cych tworzenie miejsc pracy i wspo-
magających wzrost gospodarczy.

Choć kwota przeznaczona na roz-
wój regionów w całej UE jest mniejsza 
niż w poprzednim okresie (w latach 
2007-2013 wynosiła 347 mld euro), 
tym razem Polsce przypadło prawie 
10 mld. więcej. Poprzednio polskie re-
giony dostały do dyspozycji 63,7 mld. 
Podobnie jak w ramach polityki spój-
ności na lata 2007-2013, inwestycje 
w regionach w nadchodzącym okre-
sie realizowane będą z trzech głów-
nych źródeł: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fun-
duszu Spójności oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS).

Środki z  EFRR (prawie 100 mld 
euro w ramach całej UE) zostaną prze-
znaczone na inwestycje w obszarach 
innowacji i badań, agendy cyfrowej, 
wsparcia dla małych i średnich przed-
siębiorstw oraz gospodarki nisko-
emisyjnej. Na pomoc w zwiększaniu 
efektywności energetycznej i  prze-
chodzeniu na odnawialne źródła 
energii Unia przeznaczy co najmniej 
23 mld euro. Inwestycje realizowane 
w ramach Funduszu Spójności obej-
mą m.in. transeuropejskie połącze-
nia kolejowe, zaś środki z EFS zostaną 
przeznaczone na działania zmierzają-
ce do wzrostu zatrudnienia, na przy-
kład szkolenia czy edukację i włącze-
nie społeczne.

Zgodnie z  założeniami reformy, 
finansowane będą wszystkie regio-
ny państw członkowskich UE, a po-
ziom wsparcia ma być dostosowany 
do poziomu ich rozwoju. Dlatego też 
wprowadzono kategorie obszarów 
słabiej rozwiniętych (których PKB 
jest mniejsze niż 75 procent śred-
niej UE-27), przejściowych (PKB mię-
dzy 75 a 90 procent średniej UE-27) 
oraz lepiej rozwiniętych (PKB powy-
żej 90 procent średniej UE-27). W Pol-
sce wszystkie regiony są klasyfikowa-
ne jako słabiej rozwinięte, poza lepiej 
rozwiniętym Mazowszem. W  cza-
sie 104. sesji plenarnej Komitetu Re-
gionów, organu doradczego KE, PE 
i Rady, reprezentującego samorządy 
lokalne i regionalne, jego przewodni-
czący Ramon Luis Valcarcel Siso wyra-
ził zadowolenie z reformy, natomiast 
Marek Woźniak, przewodniczący de-
legacji polskiej w  KR i  członek gru-
py EPL, choć docenił fakt, że reforma 
uwzględnia wiele postulatów i wnio-
sków zgłoszonych przez KR, uznał, że 
oczywiście nie można mieć wszyst-
kiego i nadal niepokoi warunkowość 
makroekonomiczna.

Zasada warunkowości ekono-
micznej, która ostatecznie zosta-
ła przyjęta w  ramach reformy to 
kość niezgody między PE a  Radą 
i KR. Zakłada ona, że cały kraj zosta-
nie pozbawiony środków płynących 
z funduszy polityki spójności, jeśli za-
notuje zbyt duży deficyt budżetowy, 
nie będzie się stosował do zaleceń 
Rady, utraci równowagę makroeko-
nomiczną lub będzie zmuszony do 
wdrożenia ratunkowego programu 
ekonomicznego. 
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Źródła uzdrawiającej wody występu-
ją nie tylko w baśniach i dawnych poda-
niach. Miejsc, z których tryska ona w real-
nym świecie jest... wiele.

Jedno z nich od dawna istnieje u pod-
nóża Pirenejów, w  Lourdes we Francji. 
Dziś jest to sanktuarium, którego ważny-
mi punktami są trzy bazyliki – Różańcowa, 
Górna i Podziemna oraz Droga Krzyżowa. 
To nie tylko ogromny kompleks budowli sa-
kralnych, ale też szpitale, hotele, restauracje 
i sklepy. Centralnym punktem przyciągają-
cym ludzi jest Grota Objawień. To w niej po-
nad 150 lat temu 14-letnia Bernadeta, cór-
ka ubogiego młynarza, ujrzała świetlistą 
kobiecą postać w białej sukni i niebieskiej 
szarfie. Dziewczynka w okresie od lutego 
do lipca 1858 roku kilkanaście razy widzia-
ła Matkę Boską, a w czasie jednej z tych wi-
zji otrzymała polecenie kopania w błotni-
stej ziemi do chwili, gdy wytryśnie z niej 
woda o cudownej mocy. Tak powstało źró-
dło, które bije do dzisiaj dostarczając co-
dziennie ponad sto dwadzieścia tysięcy li-
trów wody wypełniającej specjalny zbiornik 
pod Bazyliką Różańcową, aby każdy piel-
grzym mógł jej czerpać do woli lub zażyć 
kąpieli w jednym z szesnastu kamiennych 
basenów przeznaczonych dla chorych i po-
trzebujących pomocy, którzy w oczekiwa-
niu na swą kolejkę wypełniają czas modli-
twą i pieśniami maryjnymi. Poza kolejnością 
wjeżdżają jedynie osoby na wózkach inwa-
lidzkich i wnoszeni na noszach, co przebie-
ga nadzwyczaj sprawnie dzięki całej rzeszy 
wolontariuszy. Nawet chwila zanurzenia 
wyraźnie orzeźwia i przynosi ogromną ulgę 
dla ciała i ducha, co zdaje się być wywołane 
nie tylko temperaturą wody, o wartości za-
ledwie 15°C. Po kąpieli każdy udaje się do 
szatni, przy czym istotne jest by się nie wy-
cierać, ponieważ krople wody same szybko 
wnikają w ciało. Kąpiel natomiast poprawia 
nastrój i samopoczucie w jakiś przedziwny 
sposób. 

Chociaż władze kościelne podkreśla-
ją, że jest to zwykła woda źródlana, z jej 
stosowaniem wiążą się tysiące przypad-
ków uzdrowień z chorób, wobec których 
nawet dzisiejsza medycyna jest bezradna. 
Istniejące od samego początku biuro me-
dyczne w Lourdes, opierające się wyłącz-
nie na naukowych i klinicznych metodach 
badawczych oficjalnie potwierdziło tylko 
sześćdziesiąt siedem pewnych i całkowi-
tych uzdrowień, mimo codziennie napły-
wających doń opisów i relacji uzdrowień 
dotyczących także małych, niczym nie wy-
tłumaczalnych stanów poprawy zdrowia. 
Bez końca można by przedstawiać zna-
ne przypadki chorych na gruźlicę, którzy 
w czasach, gdy była nieuleczalna, pozby-
wali się jej. Dzisiaj znikają nowotwory 
w zaawansowanych stadiach, dolegliwości 
płucne, schorzenia serca. Wymienia się na-
dal przypadki cierpiących na stwardnienie 
rozsiane, którzy przywiezieni na wózkach 
inwalidzkich wracali z pielgrzymki o wła-
snych siłach. Ostatni przypadek uzdrowie-
nia komisja medyczna uznała w 1987 roku!

Wyjaśnieniem fenomenu cudownej 
wody zajęli się badacze i naukowcy. Jedna 
z nich – biolog Enza Maria Ciccolo z Instytu-
tu Hydrologii w Mediolanie, pozostająca pod 
wrażeniem tłumów ludzi obmywających się 
w cudownym źródle w Lourdes, przez po-
nad trzydzieści lat sama wędrowała do źró-
deł na całym świecie, zwłaszcza tych, którym 
towarzyszyły objawienia maryjne. 

Już pierwsze analizy były zaskakują-
ce. W  przeciwieństwie do zwykłej wody, 
ta z Lourdes bardzo szybko wchodziła w re-
akcję ze światłem słonecznym. Dla badań 
porównawczych pobierała próbki wody 
z innych miejsc, które poddawała licznym 
testom. Przyniosło to niezwykłe wyniki 
i wnioski. Woda z Lourdes szybko i głębo-
ko reaguje na oddziaływanie faz księży-
ca oraz aktywność słońca i innych planet. 
W odmienny sposób załamuje przenikające 

ją światło słoneczne, wchodząc z nim w re-
akcję, a  występujące w  wodzie bakterie 
tracą swą aktywność. Określiła ją jako „bia-
łą świetlaną wodę” (acque a luce bianca). 
Tego jak szybko wysycha na ciele nie udało 
się jej wyjaśnić w sposób naukowy do dziś. 
Testy laboratoryjne pozwoliły stwierdzić, 
że woda ta zawiera w sobie wszystkie ro-
dzaje energii życiowej (kosmiczną, magne-
tyczną i elektryczną). Inne ujawnione nie-
zwykłe właściwości „białej świetlanej wody” 
wiążą się z wieloletnim magazynowaniem 
informacji energetycznych. Próbki wody 
pobrane przed laty zachowują takie same 
wartości energetyczne, co pobrane aktu-
alnie. Co więcej, przekazują je dalej. Gdy 
dziewięć jej kropli rozpuszczonych zostało 
w litrze zwykłej wody, po dwóch dobach 
zawarte w niej informacje zostały przeka-
zane, nadając te same moce uzdrawiające. 
Gdy z tak powstałego litra pobrano kolejne 
dziewięć kropli i rozpuszczono w następ-
nym litrze, właściwości i parametry pozo-
stawały takie same, co Enza Maria Ciccolo 
uznała za cud natury.

Razem ze swoim zespołem posta-
nowiła wprowadzić cudowną wodę do 
leczenia wszystkich chętnych, co po-
zwoliło zaobserwować podniesienie 
ogólnego poziomu samopoczucia, osią-
gnięcie przez nich harmonii organizmu 
i wewnętrznego spokoju, zaś po pewnym 
czasie wyraźnej poprawy stanu zdrowia. 
Co ciekawe, uzdrawiającego działania 
wody nie sposób wyjaśnić czy uzasadnić 
metodami naukowymi. Znawcy tematu 
są zdania, że jeszcze nie raz nas zaskoczy, 
wprawiając w zdumienie niejednego ba-
dacza lub naukowca. 

Przeprowadzone badania chemiczne 
wody z Lourdes nie wykazują jakichś szcze-
gólnych jej cech. Więcej powiedzieć mogą 
natomiast badania radiestezyjne, według 
których posiada ona wartość około 8 tys. 
jednostek w skali Bovisa (zwykła woda nie 

Wojciech Kuczma

Niezwykłe
źródła
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przekracza 
6,5 tys. jedno-
stek). Wodę z Lourdes 
wzmacnia jednak niespotykane 
promieniowanie tego miejsca, którego po-
miary w Grocie wykazują 159 tys. jedno-
stek Bovisa (blisko 25 razy większe od po-
ziomu witalności przeciętnego człowieka). 
Istotne jest także jej silne emanowanie bie-
lą i stwierdzona prawoskrętność uzdrawia-
jących energii zmagazynowanych w niej 
w jak najlepszy sposób. Wyjaśnienia można 
szukać w tym, że w Lourdes – jak podają ba-
dacze – krzyżuje się osiem linii geomantycz-
nych, które rozprowadzają uzdrawiające 
energie do innych miejsc mocy w Europie. 

Jest ich 
wiele. Obok Lo-

urdes na południu 
Francji, gdzie leczy się głównie 

choroby skóry, schorzenia układu nerwo-
wego oraz oczyszcza i reguluje metabo-
lizm organizmu, wymienić można Monti-
chiari we Włoszech, gdzie woda uzdrawia 
układ pokarmowy i gruczoły wydzielania 
wewnętrznego, korzystnie oddziałując na 
wszystkie procesy związane z żywieniem 
i  trawieniem oraz Medjugorie w  Bośni, 
które chociaż samo nie ma źródła uzdra-
wiającej wody, to ta przywieziona ze sobą 
pobiera światło i energię, która wzmacnia 
i harmonizuje układ kostny oraz parzyste 

organy i narządy (płuca, nerki 
i in.). W tym miejscu należy wy-
mienić też Fatimę w Portugalii, 
której uzdrawiające oddziały-
wanie dotyczy wzmocnienia or-
ganizmu, jego stanu psychicz-
nego, zwłaszcza w łagodzeniu 
stanów depresyjnych, lepszej 

regeneracji przez przyjmowanie wszyst-
kich wód uzdrawiających.

Miliony ludzi rocznie odwiedzają miej-
sca, gdzie biją źródła wody, która uzdrawia. 
Przyjeżdżają pociągami, autobusami, cza-
sami na noszach i wózkach inwalidzkich, 
czasem pielgrzymują pieszo. Przybywają 
z nadzieją. Niektórzy uważają, że to magia, 
inni zaś twierdzą, że wiara. Są to miejsca, 
gdzie łączy się ona z modlitwą, nadzieja 
zaś z tajemnicą, a woda z cudami, w głę-
bokim duchowym wymiarze. Można to za-
uważyć, można odczuć. Można sprawdzić 
i przekonać się osobiście, a patrząc na to 
można odzyskać nie tylko zdrowie. Jak 
w baśni o cudownej wodzie, choć wcale 
z baśnią nie ma nic wspólnego. 
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Wojciech Kuczma jest dyplomowanym bioenergoterapeutą i masażystą. Oferuje zabiegi z regeneracji organizmu według klasycznej 
bioenergoterapii i medycyny chińskiej (akupresury). Wykonuje także masaże: od klasycznego, leczniczego poprzez relaksujący, do 
specjalistycznego antycellulitowego, wykonywanego aplikatorami wieloigłowymi i masażerami. W swojej terapii stosuje suplemen-
ty mineralne (złoto, srebro, krzem organiczny i inne). Specjalizuje się w schorzeniach i dolegliwościach kostno-stawowych, urazach 
i kontuzjach. Kontakt z autorem: tel. 602 516 583
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Wielkie wystawy monograficzne pol-
skich artystów to długa i dobra tradycja po-
znańskiego Muzeum Narodowego. Tym ra-
zem dedykowana widzom jest ekspozycja 
szczególna – retrospektywa na wskroś po-
znańskiego artysty Zbigniewa Kai – z uro-
dzenia, z  wyboru, z  umiłowania. Zmarły 
przed trzydziestoma laty, do dziś nieco 
zapomniany, bardzo silnie odcisnął swo-
je piętno w kulturalnym pejzażu Poznania. 
To zaskakujące jak wiele jego prac stało się 
ikoną miejsc i pamięci naszego miasta. Kaja 
był twórcą wszechstronnym, realizującym 
się z niebywałą łatwością w grafice, plaka-
cie i w małych formach projektowych, wy-
stawiennictwie, scenografii, malarstwie...

W jednym z wywiadów powiedział: Ja 
bym potrzebował sześćdziesiąt godzin na 
dobę, żeby zrobić wszystko, co sobie zapla-
nuję. Jednakże nawet normalna, 24-go-
dzinna doba, owocowała niezwykłym bo-
gactwem twórczym. W  muzeum można 
obejrzeć  bez mała tysiąc prac! Wystawę, 
pierwszą tak obszerną monografię, przygo-
tował wraz z zespołem muzealnym syn Zbi-
gniewa, Ryszard Kaja – wybitny scenograf. 
Odziedziczywszy po ojcu talent, tą właśnie, 
pełną wrażliwości ekspozycją dziękuje za 
dziedzictwo.

Wchodząc na wystawę wita nas ar-
tysta patrzący z  ujmującym uśmiechem 
z  fotografii, zapraszając na spotkanie 
z jego pasjami. Następnie spotykamy pla-
kat. We wszystkich wywiadach prasowych 
Kaja podkreślał, że z  licznych obszarów 
swoich zainteresowań, ten uważał za naj-
ważniejszą dziedzinę. W plakacie – podkre-
ślał – czuję się w pełni sobą, ze względu na 
sposób przekazywania myśli. Faktycznie, 

wyśmienity wybór prac ukazuje go jako 
jednego z  grona najważniejszych twór-
ców polskiej szkoły plakatu. Tworzył afi-
sze filmowe, teatralne, operowe, niemałą 
grupę stanowią prace o tematyce sporto-
wej, zaangażowane społecznie, odnoszą-
ce się do socrealistycznej rzeczywistości. 
Charakterystyczną cechą jego dzieł jest 
wyrazisty, niemal graficzny znak o  czy-
telnej, silnej symbolice, kontrastowe bar-
wy, doskonała kompozycja i  wyjątkowa 
typografia. Nieustająco przejmujący jest 
egzemplarz „Nigdy więcej”, za który Kaja 
otrzymał I nagrodę w konkursie ogłoszo-
nym przez Muzeum w Oświęcimiu z 1955 
r. (wznowiony w 1961 r. w wersji „Pamięta-
my”), zaś inny, stworzony do baletu Romeo 
i Julia w Operze Wrocławskiej ujmuje swą 
lekkością i wdziękiem.

Opodal sekwencji plakatowej zoba-
czyć można znakomity wybór małych form 
graficznych. W tym miejscu większości ci-
śnie się myśl – to też Kaja?! To właśnie on 
stworzył kolejne winiety liternicze najpo-
pularniejszego w Poznaniu dziennika Głos 
Wielkopolski, opakowań czekoladek Go-
plany, słynne etykiety wódki Wyborowej 
i  Jarzębiaka, granatowo-białe opakowa-
nie Pumpernikla, znaki firmowe przedsię-
biorstw (dzisiejsze logotypy) – charaktery-
stycznego pegaza Teatru Wielkiego, węża 
poznańskiego ZOO. Spod ręki mistrza wy-
szły dziesiątki okładek książkowych, nieza-
pomnianych ilustracji dziecięcych lektur, 
niebanalnych, zawsze wyśmienicie zapro-
jektowanych kart pocztowych. Te drobne 
formy, wyszukane w swojej lapidarności, 
mimo wszystko w całym oeuvre plasują 
się na marginesie twórczości.

Zbigniew Kaja 
artysta 
znany

Aleksandra Sobocińska
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Obok tego dziedzinami, w których Kaja 
realizował swoje artystyczne pasje są gra-
fika i scenografia. Grafikiem był z wykształ-
cenia, ukończył bowiem studia na Wydziale 
Malarstwa i  Grafiki w  Państwowej Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych w  Pozna-
niu. Profesorów miał znakomitych: Karola 
Mondrala – znawcę technik metalowych, 
Franciszka Burkiewicza – mistrza drzewo-
rytu, Witolda Tomaszewskiego, od którego 
uczył się litografii i liternictwa, Hipolita Po-
lańskiego od rysunku. 

Zaczynał od drzeworytów, utrwala-
jąc Poznań w  latach 50. Później wykony-
wał bardziej malarskie linoryty i monoty-
pie. Inspiracje dla swoich grafik znajdował 
w  otaczającym go świecie. Wrażliwy na 
piękno wielokrotnie odtwarzał otaczają-
ce go pejzaże, kadry z podróży, wakacyjne 
zauroczenia jeziorami, poznańskie pasaże. 
Wyśmienite, pełne smaku są kobiece akty. 
Nowoczesnością kompozycji urzekają mar-
twe natury. Niegdysiejszy urok mają prace 
inspirowane sztuką ludową. Swoistą część 
twórczości stanowią exlibrisy – małe formy 
graficzne, niezwykle popularne po II woj-
nie światowej. Przez całe życie wykonywał 
je dla członków rodziny, przyjaciół, znajo-
mych, często znanych postaci świata kul-
tury. Stworzył ich bez mała 300. Doskonale 
potrafił operować skrótami, syntezą ujęcia, 
symbolami graficznymi. Jak mawiał w exli-
brisie trzeba życiorys człowieka skrótowo 
ująć na maleńkiej przestrzeni. By obejrzeć 
je wszystkie na wystawie trzeba poświę-
cić niemało czasu, ale będzie to doskonała 
gra intelektualna pomiędzy ich właścicie-
lem, artystą a widzem.

Trzecią z dziedzin najbliższych sercu 
Kai jest praca dla teatru. Przez dwadzie-
ścia lat wykreował pięćdziesiąt scenografii 
dla teatrów i scen operowych w Poznaniu, 
Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, 
Gnieźnie i Zielonej Górze. Obok scenografii 
tworzył kostiumy, a także jednolitą oprawę 
plastyczną spektakli od plakatów po pro-
gramy teatralne. Owe projekty można dziś 
traktować jako osobne dzieła. Niewiele za-
chowało się dokumentacji fotograficznej 
zrealizowanych przedstawień. Oglądając 

koncepty i szkice widać, że Kaja budował 
scenę syntetycznie, z charakterystycznym 
dla siebie wykorzystaniem skrótu myślo-
wego i symbolu. Konstruował oszczędne 
przestrzenie, tworząc doskonałe tło dla 
aktorów – bohaterów sceny. Jego sceno-
grafie to obrazy, które urosły z dwóch do 
trzech wymiarów, a grafiki stały się teatrem 
jego życia. To przenikanie pięknie widać na 
wystawie przechodząc z mrocznej „sali te-
atralnej” do części, w której króluje grafika.

Wystawę zrobił ojcu syn Ryszard – sce-
nograf, który wyśmienicie zaprezentował 
zachowane dzieła, prowadząc widza przez 
meandry aranżacji, odkrywając poszcze-
gólne fragmenty twórczości. To ogromna 
wartość ekspozycji. Drugą, równie waż-
ną jest osobiste piętno nadane wystawie. 
Widać to wyraźnie w kameralnej sali, któ-
ra ukazuje Zbigniewa Kaję przez zacho-
wane okruchy życia – jego pracownię, pa-
miątki z podróży, kolekcję dzwonków, listy 
do żony, fotografie, portrety najbliższych 
i portrety mistrza stworzone przez przyja-
ciół i żonę Stefanię – też artystkę. Tego nie-
mal osobistego dotykania śladów pamięci 
dopełnia spotkanie z malarstwem –  obra-
zami wykonanymi dla siebie, z potrzeby na-
kładania farby i wypowiedzi w odmiennej 
dziedzinie. Widzimy prace dalekie od sty-
lu jego grafik i plakatów, a jednak świetne 
kompozycyjnie, wyrysowane, wysmakowa-
ne kolorystycznie.

Wystawa nie pokazuje ani jednego 
neonu, z  których Kaja jest również zna-
ny. Te magiczne cuda, które po zmroku 
nadawały miastu wyjątkowej urody pro-
jektował wielokrotnie, choćby słynną wi-
zytówkę Zamku Kórnickiego – „Spotkania 
z Białą Damą” czy całą sekwencję koloro-
wych, świetlistych form na Świętym Mar-
cinie. Zobaczyć neony Kai będzie okazja 
podczas wystawy przygotowywanej przez 
Magdalenę Mrugalską-Banaszak w  po-
znańskim ratuszu, wiosną przyszłego roku. 
Na razie można je obejrzeć w książce towa-
rzyszącej retrospektywie. To pierwsza mo-
nografia artysty. Warto do niej zajrzeć ze 
względu na świetne teksty o życiu i dziele 
artysty. 

Wystawa
Zbigniew Kaja  

1924 – 1983  
w Muzeum Narodowym 

w Poznaniu, czynna  
do 26 stycznia 2014 r.

Kuratorzy: Teresa  
Michałowska-Barłóg  

i Irena Przymus
Pomysł, scenariusz 

i aranżacja  
plastyczna  
– Ryszard Kaja



…z uroczystości Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola 
Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w Centrum Kongresowo-

-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu, podczas 
której wystąpił światowej sławy pianista jazzowy Adam Makowicz...

Przed koncertem prezes stowarzyszenia Paweł Olejniczak i wicepre-
zes Stefan Lis przekazali na ręce profesor Haliny Batury-Gabryel z Kate-

dry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu dwa mobilne koncentratory tlenu dla dzieci chorych na 
mukowiscydozę. Nieliczni wiedzą co naprawdę kryje się pod tym pojęciem, pomimo 
że jeden na 25 Polaków jest nosicielem genu tej śmiertelnej choroby. Mukowiscy-
dozy nie można złapać tak jak choroby zakaźnej, jest zapisana w DNA rodziców. 
Dotyka wielu układów i narządów. Najwięcej problemów sprawiają zmiany choro-
bowe płuc, jelit, wątroby i trzustki. Podstawowym objawem jest produkcja przez 
organizm gęstego, lepkiego śluzu, który zatyka płuca i prowadzi do zagrażających 
życiu infekcji. Choć jak dotąd mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną, medycyna 
odnotowuje systematyczny postęp, wydłuża się długość życia chorych przy widocz-
nej poprawie jego jakości. Jeszcze w latach 50 ubiegłego wieku chorzy rzadko kiedy 
dożywali wieku szkolnego, podczas gdy prognozowana długość życia chorych rodzo-
nych obecnie jest szacowana na około 40 lat. Ta prognoza może się oczywiście zmie-
nić wraz z dalszymi postępami w leczeniu choroby. Jak ważny to gest stowarzyszenia 
niech świadczy to, że taki lekki, przenośny koncentrator daje możliwość aktywnego 
życia społecznego i zawodowego. Oby więcej takich inicjatyw!

Przyznano też dwie statuetki Oxygenusa autorstwa Wojciecha Siudmaka, 
który specjalnie przyjechał na tę uroczystość, dla osób przyczyniających się do budo-

wania świadomości i wizji funkcjonowania tlenu jako gazu życia w kosmosie, którego jesteśmy integralną częścią. Pierwszą, za cało-
kształt twórczości, a szczególnie za wspaniałe jazzowe wariacje na temat Fryderyka Chopina, odebrał Adam Makowicz. Drugą, za uru-
chomienie wielopokoleniowego wolontariatu w skali całego kraju, miał otrzymać przed koncertem też Jerzy Owsiak. Niestety nie mógł 
być obecny ciałem, był za to duchem przesyłając kilka ciepłych słów, a Oxygenusa odebrał parę dni później. 
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Dwaj ludzie jazzu: fotografik Marek 
Karewicz oraz publicysta Dionizy Piątkow-
ski przygotowali książkę-album, który jest 
szczególną impresją oraz biografią jedne-
go z najwybitniejszych polskich artystów – 
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego.

Przez lata zbierałem materiały ikono-
graficzne dotyczące ruchu jazzowego w Po-
znaniu – mówi o publikacji jej autor, Dioni-
zy Piątkowski, szef Ery Jazzu – szczególnie 
interesując się postacią Krzysztofa Komedy. 
Pierwszą próbą systematyzacji był cykl ar-
tykułów, jakie opublikowałem w miesięcz-
niku „Nurt”. Dotyczyły one przede wszyst-
kim tego kompozytora. Pozornie praca nad 
książką mogła wyglądać (niestety tak so-
bie to wówczas wyobrażałem), jako próba 
monograficznej i chronologicznej syntezy. 
Wnet okazało się jednak, że „Czas Komedy” 
byłby wtedy bliższy zestawieniu dokumen-
tacyjnemu, niż książce o publicystycznym, 

ws p o m i n k ow y m 
charakterze. Prze-
w a ż y ł a  z a t e m 
druga koncep-
cja. Wyszedłem 
bowiem z  zało-
żenia, że nawet 
ulegając pew-
nym uprosz-
czeniom fak-
tograficznym 
i   płynności 
chronologicz-
nej, uda mi 
się przedsta-
wić  pr zede 
w s z y s t k i m 

istotę tamtych, 
jazzowych lat. 

Celowo pominą-
łem wiele spraw, 

innym zaś nada-
łem szerszy wymiar. 

W opracowaniach typu 
monograficznego trudno 

wyzbyć się selekcji. Zrezygno-
wałem zatem z typowej, fakto-

graficznej prezentacji, starając 
się nadać wypowiedziom praso-

wym i dokumentacyjnym cytatom 
znamiona narracji. Kierowałem się 
przy tym założeniem, by to właśnie 
cytowana wypowiedź najwierniej od-
dawała sens poruszanego problemu, 
prezentowanego epizodu i umiejsca-
wiała go w konkretnym kontekście 
kulturowym, estetycznym i społecz-
nym. Oparłem się zatem na artyku-
łach, recenzjach, reportażach z pra-
sy poznańskiej i ogólnopolskiej oraz, 
nade wszystko, z  prasy muzycznej. 
Starałem się dotrzeć do źródeł i ma-
teriałów faktograficznych. Przepro-
wadziłem liczne i  długie rozmowy 
ze wszystkimi, którym hasło „jazz w  Po-
znaniu” nie było obojętne. Tą drogą skła-
dam im serdeczne podziękowania. Jest mi 
tym bardziej miło, że w każdym przypadku 
spotykałem się z niezwykle przychylnym, 
serdecznym przyjęciem i  każdorazowo 
otrzymywałem wyczerpujące informacje. 
Szczególnie ważnymi były impresje Jerze-
go Miliana, Andrzeja Wróblewskiego oraz, 
nieżyjących już, Zofii Komedowej, Aliny 

Grzewińskiej, Zenobii Trzcińskiej i  Ireny 
Orłowskiej. Poprosiłem wybitnego ame-
rykańskiego muzyka, Dave’a  Brubeck’a, 
by napisał garść impresji związanych z jego 
legendarnym, wtedy i dziś, pobytem w Pol-
sce, również w Poznaniu. Jego list stanowi 
specyficzny rodzaj epilogu. 

Osadzona w  realiach lat pięćdzie-
siątych i  sześćdziesiątych książka, opo-
wiedziana przez najbliższych Komedy, 
prezentuje fenomen muzyki, kariery i oso-
bowości artysty. Piątkowski dotarł do in-
formacji oraz materiałów, które uwiary-
gadniają „Czas  Komedy” i  ukazują okres 
twórczości Krzysztofa Trzcińskiego, jako 
ważny etap kreacji całej polskiej szkoły 
nowoczesnego jazzu. Niezwykły album 
dopełniają wcześniej nie publikowane 
fotografie Marka Karewicza, nestora foto-
grafików jazzu, który  przepięknie udoku-
mentował swoje spotkania z Komedą, jego 

muzyką i zespołem w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych. Dopełnieniem publikacji 
jest płyta CD, z unikatowymi nagraniami se-
xtetu zrealizowanymi w studio Polskiego Ra-
dia w Poznaniu w latach 1956-57. 

Więcej: www.gmp.poznan.pl
Marek A. Karewicz / Dionizy Piątkowski – 
CZAS KOMEDY – Oficyna Wydawnicza G&P

red.
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Początków historii In-
stytutu Chemii Bioorga-
nicznej PAN należy szukać 
w połowie lat 50. ubiegłe-
go wieku, kiedy to w  ob-
rębie poznańskich uczelni 
działały dwie specjalistycz-
ne pracownie Polskiej Aka-
demii Nauk: Pracownia Al-
kaloidów kierowana przez 
prof. Jerzego Suszkę oraz 
Pracownia Biochemii Ro-
ślin, której kierownikiem 
był prof. Stefan Barbacki. 
W roku 1969 doszło do po-
łączenia obu pracowni i utworzenia Zakła-
du Stereochemii Produktów Naturalnych 
PAN, na czele którego stanął prof. Maciej 
Wiewiórowski. 

Pierwsze badania koncentrowały się 
głównie wokół różnorodnych problemów 
związanych z chemią strukturalną alkalo-
idów. Wkrótce jednak prof. Wiewiórowski 
zdecydował się na radykalną zmianę do-
tychczasowej tematyki na bardziej per-
spektywiczną dotyczącą chemii i  biolo-
gii kwasów nukleinowych. Do dzisiaj jest 
ona wiodącym nurtem. W  roku 1974 za-
kład przeniesiony został z Collegium Che-
micum UAM do nowej siedziby przy ulicy 
Z. Noskowskiego. W roku 1980 Zakład Ste-
reochemii Produktów Naturalnych PAN, na-
dal kierowany przez prof. Macieja Wiewió-
rowskiego, uzyskał pełną samodzielność 

i  zmienił nazwę na Zakład Chemii Bioor-
ganicznej PAN. Osiem lat później (6 lutego 
1988 r.), w uznaniu dla wybitnych osiągnięć 
naukowych i organizacyjnych placówki, Pre-
zes Rady Ministrów podjął decyzję, na mocy 
której zakład przekształcony został w Insty-
tut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akade-
mii Nauk. Również w 1988 roku, w związku 
z przejściem prof. Macieja Wiewiórowskiego 
na emeryturę, pierwszym dyrektorem został 
prof. Andrzej B. Legocki. 

Kolejnym wydarzeniem w historii insty-
tutu, które zadecydowało o jego miejscu 
na mapie naukowej Polski było powstanie 
nowej siedziby. Budowa obiektów rozpo-
częła się jesienią 1989 roku i  trwała po-
nad trzy lata. Obok laboratoriów powstało 
także centrum konferencyjne, czyli znany 
powszechnie Poznański Ośrodek Nauki, 

który na stałe wpisał się w kra-
jobraz kulturalno-naukowy 
Poznania służąc jako miejsce 
spotkań, konferencji, warszta-
tów naukowych, seminariów 
i wystaw.

Obszerny rozdział w  na-
szej historii zajmuje współpra-
ca ze środowiskiem informaty-
ków Politechniki Poznańskiej, 
z uczniami i współpracownika-
mi prof. Jana Węglarza. Zaowo-
cowała utworzeniem w  roku 
1993 Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Siecio-

wego, które od momentu powstania aż do 
dziś, afiliowane jest przy naszym Instytucie. 
Było to jedno z najważniejszych wydarzeń 
nie tylko w historii ICHB, ale także w życiu 
poznańskiego środowiska akademickiego. 
Obchodzące w tym roku 20–lecie istnienia 
Centrum jest nowoczesnym w skali europej-
skiej ośrodkiem sieciowo-obliczeniowym. 
Jego sukces jest doskonałym przykładem 
na to, jak skuteczne potrafią być odważne 
wizje, jeśli tylko ich realizacji podejmą się 
życzliwi wobec siebie i kompetentni ludzie, 
nawet jeśli reprezentują całkowicie różne 
obszary nauki.

W roku 2003, w związku z wyborem 
prof. Legockiego na Prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk, nowym dyrektorem Instytu-
tu został prof. Wojciech T. Markiewicz, a od 
dwóch lat pełnię tę funkcję osobiście.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest unikatową w skali 
kraju, interdyscyplinarną jednostką naukową, w której 

od lat prowadzone są wielokierunkowe badania kwasów 
nukleinowych (DNA i RNA), czyli biomolekuł, pełniących 

w naturze funkcję podstawowego nośnika informacji 
we  wszystkich znanych nam organizmach żywych.  

Od początku swego istnienia ICHB PAN należy do wiodących 
placówek naukowych działających w Polsce, zarówno 

w obszarze chemii, jak i biologii. Od lat też Instytut cieszy się 
znaczną renomą na arenie europejskiej oraz światowej. 

Ćwierć wieku za nami 
Marek Figlerowicz
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Obecnie ICHB PAN zaliczany jest do wą-
skiej grupy czołowych polskich placówek 
naukowych prowadzących badania w dzie-
dzinie nauk o życiu. Zatrudniamy prawie 
500 osób, w tym około 280 w afiliowanym 
przy Instytucie Poznańskim Centrum Su-
perkomputerowo-Sieciowym. Trzon kadry 
naukowej instytutu stanowi 20 profesorów 
zwyczajnych i 14 profesorów nadzwyczaj-
nych ze stopniem doktora habilitowanego.

Pozyskanie przez ICHB PAN nowej sie-
dziby przyczyniło się do znaczącego posze-
rzenia uprawianej problematyki badawczej 

– od analizy strukturalnej białek i kwasów nu-
kleinowych, poprzez biologię molekularną 
roślin, wirusologię, biotechnologię i waż-
ne nurty biomedyczne, aż po zagadnienia 
związane z biologią systemową. Uprawia-
nie badań w stale poszerzających się ob-
szarach tematycznych było możliwe dzięki 
nieustannie wzbogacanej bazie instrumen-
talnej. W roku 1994 utworzono wraz z Wy-
działem Chemii UAM Centrum Badań Bio-
krystalograficznych, natomiast w roku 1997 
otwarto Pracownię Bioinformatyki jako wy-
raz poszerzających się związków z Politech-
niką Poznańską. Apogeum tych relacji było 
utworzenie w roku 2012 Europejskiego Cen-
trum Genomiki i Bioinformatyki zatrudnia-
jącego dziś wraz z doktorantami 38 osób 
i mieszczącego się w nowym Centrum Wy-
kładowym Politechniki. Jest ono integralną 
częścią naszego instytutu oraz Instytutu In-
formatyki Politechniki Poznańskiej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, podstawowym kryterium świad-
czącym o poziomie naukowym jednostki 
stała się umiejętność zdobywania i wyko-
rzystywania środków unijnych. Okazało się, 
że i w tej kategorii jesteśmy jednym z kra-
jowych liderów. Z  raportu Komisji Euro-
pejskiej wynika między innymi, że w 2011 
roku należeliśmy do niezwykle elitarne-
go grona trzech polskich instytucji nauko-
wych najefektywniej uzyskujących środki 
w ramach 7. Programu Ramowego. Pierw-
sze miejsce w tym rankingu zajął Uniwer-
sytet Warszawski z  kwotą 13,72 miliony 
euro, drugie krakowska Akademia Górni-
czo-Hutnicza z kwotą 10,56 milionów euro, 
trzecie ICHB PAN z  kwotą 10,01 miliona 
euro. W miejscu tym należy jednak zwró-
cić uwagę na wielkość tych trzech insty-
tucji. Gdyby poszczególne kwoty przeli-
czyć na liczbę pracowników, instytut nasz 
okazałby się niekwestionowanym liderem. 
Z podobnie wysoką efektywnością pozy-
skujemy środki z innych źródeł, takich jak 
fundusze strukturalne, projekty badawcze 
są finansowane przez Narodowe Centrum 
Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju oraz inne agencje europejskie i świato-
we. W rezultacie ICHB PAN już dwukrotnie 
otrzymał nagrodę „Kryształowej Brukselki” 

(czterokrotnie był nominowany do tej na-
grody) za wybitne osiągnięcia w zdobywa-
niu grantów europejskich. Szereg ważnych 
nagród i wyróżnień otrzymali również nasi 
naukowcy, w tym trzykrotnie najbardziej 
prestiżową Nagrodę Fundacji na Rzecz Na-
uki Polskiej, nieoficjalnie zwaną „polskim 
Noblem” (prof. Jan Węglarz, prof. Mariusz 
Jaskólski, prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak). 

Pomimo że formalnie 
instytut nie jest jednostką 
dydaktyczną, to jednak ze 
względu na wysoką ran-
gę naukową jest liczącą 
się poznańską placówką 
edukacyjną. W  ICHB PAN 
funkcjonuje Środowisko-
we Studium Doktoranckie 
liczące około 100 słucha-
czy. Ponadto, co roku ok. 
60 studentów Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza, 
Uniwersytetu Medyczne-
go, Uniwersytetu Przy-
rodniczego i  Politechni-
ki Poznańskiej wykonuje 
w naszej placówce prace 
magisterskie czy licencjac-
kie oraz odbywa praktyki 
lub zajęcia według indy-
widualnego toku studiów.

Oprócz aktywności 
naukowo-badawczej, po-
dejmowane są także licz-
ne działania popularyzujące wiedzę oraz 
integrujące poznańskie środowisko aka-
demickie. Współorganizujemy doroczny 
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, bardzo 
udaną imprezę masową o wybitnych wa-
lorach popularyzatorskich. W festiwalu 
tłumnie uczestniczy nie tylko młodzież 
licealna i  gimnazjalna, ale także osoby 
dorosłe. Przez lata instytut był miejscem, 
w którym organizowano uroczystą inau-
gurację tego wydarzenia. Dodatkowo od-
bywały się u nas liczne wykłady, wystawy 
i pokazy. Podobną rolę w popularyzacji 
nauki odgrywają dwie inne corocznie 
współorganizowane przez nas imprezy: 

„Noc Naukowców” oraz „Tydzień Mózgu”.
Z ICHB PAN związanych jest także sze-

reg działań ukierunkowanych na popula-
ryzację nauk humanistycznych i działalno-
ści artystycznej. W instytutowym centrum 
konferencyjnym (Ośrodek Nauki PAN) wie-
lokrotnie organizowane były wystawy, eks-
pozycje i spotkania promujące osiągnięcia 
polskich podróżników, historyków, arche-
ologów, pisarzy i artystów.  

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz jest Dyrekto-
rem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk.
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Tamara (lat 61) i Jacek (lat 62) robią za-
kupy. Do koszyka wkładają wodę mine-
ralną, sałatę lodową dla żółwia i dla siebie, 
chleb, cztery croissanty, mleko, pięć kotle-
tów schabowych, dwa duże kefiry greckie, 
masło, czekoladę, Delmę do smarowania 
chleba, smalec z cebulką, warzywa na pa-

telnię, ser żółty. Rachunek wynosi 38 złotych, 
40 groszy i jeszcze przy kasie talon na ba-
lon. Wychodzą szczęśliwi ze świątyni han-
dlu. Z radości nadmuchują darmowe balo-
ny. Przypomina to trochę dzieciństwo.

W dzieciństwie Jacek jeździł z harcerza-
mi do PGR-u zbierać stonkę. Nauczycielka 
tłumaczyła, że wredni kapitalistyczni dy-
wersanci z samolotów zrzucają żarłoczne-
go szkodnika, jakim jest stonka, żeby ta 
zniszczyła uprawy pożywnych ziemniaków. 
W tamtych latach ziemniaki były podstawą 
diety każdego obywatela, kotlety schabo-
we niekoniecznie, to już był luksus. Jakoś 
dziś w koszyku się znalazły, ale ziemniaków 
zabrakło. Prześladowały Jacusia w  noc-
nych koszmarach te paskudne robale. Jed-
nak był dociekliwy i ujawniała się jego arty-
styczna wyobraźnia. Zaczął się zastanawiać 
w jaki sposób ta stonka jest ekspediowana 
z samolotów? Projekcją najbardziej odpo-
wiadającą dziecięcej wyobraźni był obra-
zek małych spadochroników z koszykami, 
w których czekał żarłoczny desant. Powsta-
ła jednak wątpliwość kto ją pakuje do tych 
koszyków, czyżby koledzy kapitalistyczni 
skauci?

Kiedy Tamara i Jacek wprowadzili się 
do upragnionego M3, otoczenie bloku 
przypominało krajobraz po bitwie. Kratery 
po ciężkim sprzęcie budowlanym, resztki 
materiałów, góry trudnych do zidentyfiko-
wania śmieci. Nim wyrosły pierwsze drzew-
ka i zazieleniły się trawniki, pośrodku osie-
dla powstał ogromny pawilon handlowy 
PSS „Społem”. Typowy blaszak wyglądający 
na prowizorkę. Zastanawiał tylko rozmach, 
wielkość przestrzeni, wszak w  środku 
były głównie kolejki po deficytowe towa-
ry, a nawet tych podstawowych nie było 
w wystarczających ilościach. Ideą socjali-
stycznej gospodarki była reglamentacja, 

wobec chronicznego niedoboru. W  po-
łowie lat osiemdziesiątych spółdzielnia 
mieszkaniowa przeprowadziła referen-
dum, a pytanie było jedno: czy mieszkań-
cy Osiedla Bolesława Śmiałego chcą mieć 
własny dom kultury? Zdecydowana więk-
szość mieszkańców odpowiedziała twier-

dząco. Stał już duży dom kultury z kinem 
„Dąbrówka” na sąsiednim osiedlu, całkiem 
blisko, ale własny to jest coś. Jacek z żoną 
też poparli inicjatywę, wszak jest artystą 
i kultura jest mu wyjątkowo bliska, a może 
nawet znalazłby tam ciekawe miejsce dla 
własnej aktywności czy zatrudnienia.

Przez kolejne miesiące obserwował 
ze swojego okna na ósmym piętrze jak 
w niezwykle szybkim tempie jak na socja-
listyczne budownictwo powstaje nieba-
nalna bryła nowego domu kultury. Budy-
nek ukończono, ale nie dokończono. Był 
rok 1988, pierwsze symptomy głębokiego 
kryzysu. Spółdzielnia nie miała już fundu-
szy na ukończenie prac wykończeniowych 
w środku. Nie wiadomo kto miałby utrzy-
mywać pracowników placówki i  finan-
sować jej działalność. W roku 1990 nowe 
władze spółdzielni ostatecznie zdecydo-
wały, że jednak domu kultury nie będzie, 
a kłopotliwego zabytku ubiegłej epoki na-
leży się pozbyć. Nowo wybrana rada osie-
dla zgodnie z  duchem czasów postano-
wiła rzecz skomercjalizować. Oczekiwano 
atrakcyjnego inwestora, który zagospoda-
ruje niszczejący budynek. Po osiedlu krą-
żyły plotki, że ma tam powstać meczet, 
prywatna szkoła, siedziba zagranicznego 
banku. Tymczasem na rady osiedla przyby-
wali kolejni oferenci, nowi kapitaliści, ale 
bez kapitału, może z pomysłami, ale bez 
wizji dochodu. Szejk żaden jakoś się nie 
zainteresował pustostanem. Rozsądny 
inżynier z rady zauważył, że nawet jak 
jakiś szejk by się zjawił, to meczetu 
i tak nie zrobi, bo przepisy budowla-
ne nie pozwalają tak blisko jedena-
stokondygnacyjnego bloku wybu-
dować minaretu, a bez niego meczet 
to już nie to samo. Społeczność osie-
dlowa odetchnęła z  ulgą, a  Jacek 

z ósmego piętra z mieszanymi uczuciami 
rejestrował kolejne etapy destrukcji.

Z  czasem poczucie żalu ustępowa-
ło, a  jego miejsce przejęła groza. Niedo-
szły dom kultury zmienił się w „menel-klub”, 
miejsce pijackich orgii. Nawet bezdomni nie 
decydowali się tam na nocleg. Postanowio-

no temu zaradzić, ogro-
dzono obiekt siatką i za-
bito okna deskami, ale 
problem pozostał, na-
dal nie było gospodarza. 
Proces destrukcji postę-
pował, aż do czasu, kie-
dy na Polskę dokonała 
inwazji kapitalistyczna 

„Biedronka”. Biedronka, 
w odróżnieniu od ston-
ki, to owad drapieżny, 
choć pożyteczny, bo 
pożerający szkodni-
ka - mszyce. Tym razem 

biedronka w nowym wcieleniu zaatakowa-
ła obiekty kulturalne. Najpierw na market 
sieci „Biedronka” zamieniono legendarne 
kino „Wilda”, potem dom kultury „Olimpia”, 
wreszcie przyszła kolej na bezimienny dom 
kultury na Osiedlu Śmiałego. Budynek nie 
nadawał się do adaptacji na cele handlowe, 
inwestor postanowił więc go ro-
zebrać i postawić nowy. Jacek 
ze swojego okna rejestrował 
kolejne etapy prac. Zdumie-
wająca była sprawność i  szyb-
kość ekip budowlanych, ze wszyst-
kim uporano się w kilka miesięcy. Przybytek 
handlu oddano w terminie i tuż po święcie 
niepodległości ruszyło zwiedzanie, jak i ku-
powanie. Teraz każdy, nawet biedny artysta, 
może sobie podarować odrobinę luksusu, 
podśpiewując przebój ze słusznie minio-
nej epoki: „Biedroneczki są w kropeczki i to 
chwalą sobie…”. 

Andrzej Wilowski

Wczoraj stonka 
dziś Biedronka
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