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INFORMUJEMY 

 Miłośników współczenego malarstwa gatunku 

określanego przez samego autora jako „foto-

realizm nierzeczywisty” zapraszamy w piątek 

16. lutego br. o godz. 14:00 na wernisaż Bart-

ka Otockiego, którego prace będzie można 

podziwiać w holu głównym Collegium Che-

micum do końca maja 2018 roku. 

Bartek 

Otocki to 

znany ze 

swej twór-

czości ma-

larz i foto-

graf, kura-

tor, juror 

konkursów 

malarskich. 

Autor m.in. 

cykli prac: 

"Portrety 

pamięciowe", "Alchemia Iluzji", "Czy jest 

bezpiecznie/Is it safe?" i "Yang!". Uczestnik 

ponad 50 wystaw indywidualnych i zbioro-

wych m. in. w Muzeum Współczesnym we 

Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 

Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodowym 

w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku. Od 2012 roku prowadzi Pracow-

nię Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych 

Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 

2014 roku pracuje na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego. 

 

 

 9 lutego br. na Wydziale Chemii Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od-

był się XXII Zjazd Porozumienia Dziekanów 

Wydziałów Chemicznych, którego organiza-

torem był Dziekan naszego Wydziału Che-

micznego prof. Henryk Koroniak. W spotka-

niu wzięło udział blisko stu dziekanów i pro-

dziekanów wydziałów chemii z całej Polski. 

Przypomnijmy, iż inicjatywa stworzenia ta-

kiego porozumienia narodziła się 21 lat te-

mu, którego podstawą było stworzenie plat-

formy dyskusyjnej pomocnej w rozwiązywa-

niu różnych problemów wspólnych dla wy-

działów chemicznych. Tematy, które zdomi-

nowały ostatnie spotkanie związane były 

przede wszystkim z projektem nowej ustawy 

„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 

kategoryzacją oraz finansami. W odniesieniu 

do nowej ustawy prof. Marek Kwiek, którego 

zespół opracował projekt ustawy wykazał za-

sadniczą zbieżność wersji zaproponowanej 

przez resort z pierwotnym projektem. W no-

wej wersji znalazło się jednak szereg istot-

nych poprawek, którego autorami byli przed-

stawiciele MNiSW. W konkluzji nowy pro-

jekt oceniono pozytywnie w kategorii opty-

malnych rozwiązań na 5 lat lub dekadę. 

Z kolei w odniesieniu do kategoryzacji padło 

wiele krytycznych ocen, których konkluzją 

były uwagi na temat jak skutecznie uzyskać 

kategorię A+. Tematem, który równie mocno 

podgrzał dyskusje było finansowanie nauki, 

a w szczególności badań naukowych. Bieżą-

cy stan finansowania oraz perspektywy na la-

ta następne przedstawione zostały przez 

przewodniczącego Rady NCN w kadencji 

2016-2018 prof. Janusza Janeczka.  

Ustalony został również termin kolejnego 

spotkania, które będzie miało miejsce 

w Skawinie w lipcu br. 


