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I le kosz tu je me te oryt? We dług znaw ców te ma tu za je den
gram ko smicz ne go cac ka na ko smicz nym ryn ku trze ba za -
pła cić oko ło 3 zło tych. Jed nak tak na praw dę ce nę kształ -

tu je po daż, ale nie tyl ko… By ły w hi sto rii Zie mi spad ki
spek ta ku lar ne. By ły zda rze nia, któ re mro zi ły krew w ży łach.
Wy star czy, że ktoś je opi sał, a już sta wa ły się przed mio tem po -
żą da nia, a ich ce na ro sła. Tak by ło choć by w przy pad ku me -
te ory tów któ re ude rzy ły w dom, sa mo chód czy… skrzyn kę
pocz to wą. Ba. Był czas, gdy za gram me te ory tu pła co no po kil -
ka na ście ty się cy do la rów! Ko (s) micz ne sza leń stwo? Zejdź -
my na zie mię. Do Mo ra ska.

Jak już in for mo wa li śmy, od kry ta w po bli żu re zer wa tu
„Kru szyn ka” – tak na zwa li ją od kryw cy, wa ży 271 kg. Jest
o 10 kg cięż sza od naj cięż sze go w Pol sce do tych czas zna ne go
me te ory tu, a zna le zio ne go rów nież na Mo ra sku. Wy do by to
ją w ubie głym ro ku. O zna le zi sku po in for mo wa no jed nak do -
pie ro w lu tym 2018 ro ku. 

Gdy na po cząt ku mar ca od wie dzi li śmy pro fe so ra An drze -
ja Mu szyń skie go, w Mu zeum Zie mi ra zem z prof. Edwar dem
Chwie du kiem z du mą pre zen to wa li nam swój naj więk szy
z do tych cza so wych skar bów. Z cie ka wo ścią oglą da li śmy wów -
czas okaz zna le zio ny w 2012 ro ku. Owe go ważącego 261 kg
ko lo sa. Wy raź nie by ło na nim wi dać, jak kształ to wa ła się ogni -
sta po dusz ka u je go czo ła; moż na by ło okre ślić, któ rą stro ną
ude rzył o zie mię, czy po znać śla dy, ja kie zo sta wi ły na je go
struk tu rze pło mie nie. 

Jest me te ory tem orien to wa nym, a więc ta kim, któ ry nad la -
tu jąc z pół noc ne go wscho du nie ko zioł ko wał – mó wi prof. An -
drzej Mu szyń ski. – To na sza chlu ba i du ma. Ma 4,6 mi liar da
lat. Me te oryt po kry ty jest reg ma glip ta mi po wsta ły mi w pro ce -
sie wy pa la nia. Nie ste ty pod le ga tak że ero zji. To obiekt me ta -
lo wy, o pięk nej ko smicz nej struk tu rze, któ ry tak na praw dę
po wi nien być prze cho wy wa ny w ko mo rze próż nio wej.

W trak cie na szej roz mo wy moż na by ło jed nak od nieść
wra że nie, że obaj na ukow cy mó wią o jed nym, a my śla mi są
już przy ko lej nym me te ory cie. Przy Kru szyn ce. Trud no się
dzi wić? Wca le. 
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prof. UAM dr hab. sła wo mir pion tek,
Dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii ger mań -
skiej UAM zo stał człon kiem zwy czaj nym
Eu ro pej skiej Aka de mii Na uk i Sztuk (Eu ro -
pe an Aca de my of Scien ces and Arts),
w kla sie na uk hu ma ni stycz nych.

Dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki UAM,
prof. zw. dr hab. ka ta rzy na Dziu bal ska -
-ko ła czyk zo sta ła człon kiem ko mi te tu re -
dak cyj ne go pre sti żo we go cza so pi sma
ję zy ko znaw cze go „fo lia Lin gu isti ca. Ac ta
So cie ta tis Lin gu isti cae Eu ro pa eae”. Wy -
daw cą cza so pi sma jest De Gruy ter Mo -
uton. 

Mał go rza ta pio trow ska-Bło cho wiak,
ab sol went ka Wy dzia łu pra wa i Ad mi ni -
stra cji UAM zo sta ła dy rek to rem Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Ze spo lo ne go
w Po zna niu. Za stą pi ła na tym miej scu
wie lo let nie go dy rek to ra Jac ka Łu kom -
skie go. Pa ni dy rek tor ma 42 la ta i jak mó -
wią o niej pie lę gniar ki – na le ży do no wej
li gi me ne dże rów. 

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji ma po wód
do du my. Ame ry kań ska uczel nia Sy ra cu se
Uni ver si ty Col le ge of Law oka za ła się bar -
dzo go ścin na. Dr Ju lia Woj now ska -Ra -
dziń ska w cza sie swo jej wi zy ty wy gło si ła
wy kład po świę co ny pra wu cu dzo ziem ca
do ochro ny przed ar bi tral nym wy da le -
niem. 

ka ta rzy na ka ju ka ło, dok to rant ka pra -
cow ni Eko lo gii i Mo ni to rin gu Mo kra deł
Wy dzia łu Na uk geo gra ficz nych i geo -
lo gicz nych UAM awan so wa ła do fi na łu
kon kur su fameLab. or ga ni za to rem kon -
kur su jest Cen trum Na uki Ko per nik i Bri -
tish Co un cil. Przed się wzię cie ma na ce lu
po pu la ry zo wa nie na uki przez sa mych na -
ukow ców. fi nał od bę dzie się 19 ma ja.

Dr Mo ni ka Bo ba ko z pra cow ni py tań
gra nicz nych otrzy ma ła na gro dę w ka te -
go rii li te ra tu ra za książ kę pt. „Is la mo fo bia
ja ko tech no lo gia wła dzy. Stu dium z an -
tro po lo gii po li tycz nej”. Na gro dy przy znał
Pol ski Por tal Kul tu ry. 

Ja kub saj kow ski, po eta i kry tyk, ab sol -
went Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM zo był
wy róż nie nie dla młodych twórców
w dzie dzi nie „Li te ra tu ra” za umie jęt ność
po etyc kie go po głę bia nia tra dy cji i ob ra -
zów współ cze sno ści. Me da le przy zna je
re dak cja „Gło su Wiel ko pol skie go”. 

l a t
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Kruszynka.
taka duża,

a tak trudno
ją znaleźć

Kruszynka.
taka duża,

a tak trudno
ją znaleźć

Kruszynka kosztuje około pół miliona złotych.
Czy pod nią czeka na odkrycie rdzeń meteorytu,

który spadł na Morasku? Każde z tych zdań
niesie ze sobą spory ładunek emocji, co trzeba

przyznać na zimno. Bez emocji. 



Pro f. An drzej Mu szyń ski wraz z prof. Woj cie -
chem Stan kow skim ba da nia na te re nie Mo ra ska
pro wa dzi li przez la ta. W tym cza sie nie dość, że
od kry wa li to, co nie od kry te, to jesz cze udo wod ni li
im pak to we po cho dze nie kra te rów me te ory to -
wych. War to też do dać, że do tej po ry w oko li cach
Mo ra ska wy do by to ofi cjal nie nie mal 2 to ny ko -
smicz nych go ści! 

Czę sto nas py ta ją, ile z me te ory tów ma na -
uka – mó wi prof. Chwie duk – Bo prze cież ich skład
jest ta ki sam. Otóż nie do koń ca. Z na szych me te -
ory tów wy do by li śmy choć by nie ziem skie mi ne ra ły.
Je den z nich na zwa li śmy mo ra sko item, a dru gi zy -
skał na zwę od zna ko mi te go ba da cza z Wiel ko pol -
ski, twór cy pod staw naj bar dziej za awan so wa nych
tech no lo gii prof. Czo chral skie go.

Te raz po znań scy na ukow cy bar dzo by chcie li,
aby w za so bach Mu zeum zna la zła się rów nież owa
„Kru szyn ka” wy do by ta tuż za gra ni ca mi re zer wa -
tu. Po dob no w płyt kim wy ko pie. Wszyst ko za le ży
jed nak od ce ny, a ta mo że się gać pół mi lio na zło -
tych. Per trak ta cje ze zna laz ca mi trwa ją i włą czy ły
się do nich wła dze Uczel ni. 

Po przed ni me te oryt, któ ry tra fił do nas w 2012
ro ku zo stał nam prze ka za ny nie od płat nie. Zna le -
zio no go bo wiem na te re nie re zer wa tu, a pra ce ba -
daw cze pro wa dzi li za przy jaź nie ni z na mi
po szu ki wa cze – mó wi prof. Mu szyń ski – Tam to od -
kry cie roz sła wi ło Mo ra sko na świe cie. Mię dzy in -
ny mi o je go wy do by ciu na krę co no do ku ment,
a bry tyj ska eki pa sa ma zna la zła in ne go z ko smicz -
nych go ści. Z Kru szyn ką jest ina czej. 

Pol skie pra wo nie do koń ca re gu lu je kwe stie
wła sno ści me te ory tów po cho dzą cych w koń cu
z ko smo su. Stąd trud no się dzi wić po szu ki wa -
czom, że chcą na nich za ro bić. Ma my jed nak to
szczę ście, że to w Po zna niu od na le zio no naj -
więk sze te go ty pu obiek ty w Eu ro pie środ ko wej
i jed ne z naj więk szych na świe cie. Szko da by by -
ło, gdy by Mo ra sko utra ci ło sta tus po sia da cza
naj więk sze go me te ory tu w Pol sce tyl ko dla te go,
że ktoś dał wię cej pie nię dzy lub miał więk szą si -
łę no men omen prze bi cia. 

Po cie sza ją cy wy da je się jed nak fakt, że jest szan -
sa na ko lej ne od kry cia, a at mos fe ra wo kół me te ory -
tów nie sty gnie. Oka zu je się bo wiem, że w po bli żu
od na le zio nej Kru szyn ki by ło roz lo ko wa nych wie le
nie wiel kich odłam ków, ale urzą dze nia ba daw cze
mia ły też za re je stro wać głę biej obiekt, któ ry mo że
być jesz cze więk szy i przez to… cie kaw szy. O ce nie
nie wspo mi na jąc. Ta kie in for ma cje po bu dza ją na -
szą wy obraź nię. Bez sprzecz nie. 

Na szczę ście od stycz nia te go ro ku pol skie pra wo
za bra nia pry wat nych po szu ki wań z wy ko rzy sta niem
wy kry wa czy me ta lu – mó wi prof. Mu szyń ski – To
szan sa tak że dla nas. Ca ły czas pra cu je my nad mo -
ra skim skar bem i do cho dzi my po wo li do ko lej nych
wnio sków.

Przy kła do wo, ja ko nie za prze cza la ny uzna no fakt,
że po znań ski me te oryt spadł na Ziemię oko ło 4 do 5
ty się cy lat te mu. Tym sa mym na ukow cy mię dzy
kar ty ba jek pro po nu ją wło żyć opo wia da nia o „wiel -
ko pol skim bo li dzie”, któ ry miał spaść w oko li cach
Po zna nia w 1305 ro ku. Obec nie za awan so wa ne ba -
da nia na te mat mo ra skie go me te ory tu pro wa dzi in -
ny z człon ków ko smicz ne go ze spo łu – Mał go rza ta
Bro ni kow ska. Na uko wiec już te raz za pew nia, że
wy ni ki jej ba dań mo gą spo wo do wać spo ro za mie -
sza nia….

Pó ki co, mi ło by ło pa trzeć na za chwyt pro fe sor -
skie go gro na nad wy po ży czo ną Kru szyn ką. Me te -
ogi gant był w Mu zeum Zie mi jesz cze w chwi li, gdy
od da wa li śmy nu mer do dru ku. Pro fe sor Mu szyń -
ski za pew niał, że ne go cja cje trwa ją i trze ba mieć na -
dzie ję, że nie wy prze dzi nas To ruń czy War sza wa.
Trze ba.

Na ko niec jesz cze jed no. War to pa mię tać, że jak
ktoś, gdzieś, kie dyś po li czył, gram ska ły księ ży co -
wej przy wie zio nej przez za ło gę Apol la kosz to wał 78
tys. do la rów, a me te ory ty spa da ją za dar mo. Na Mo -
ra sku już spa dły. Wy star czy po szu kać.

krzysztof smura
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Cudze chwalicie, swego nie znacie. tak krótko można by
podsumować stan naszej wiedzy na temat istniejącego na Morasku

Muzeum Ziemi. prof. Edward Chwieduk – jego nominalny szef – jest
dumny z faktu, że to w jego pieczy jest kilkaset kilogramów
kosmicznego kruszcu. 

Rocznie odwiedza nas kilka tysięcy osób, a skala zainteresowania
zdaje się nie maleć – mówi.

W gablotach WNGiG można prześledzić nie tylko losy Ziemi. Można
nawet konkretnie ocenić, w którym miejscu, w jakiej fazie jej rozwoju

znajdowała się Polska. A wszystko to poparte infografikami i eksponatami,
które leciały do nas gdzieś z kosmosu. 
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N ie zwy kle rzad ko w ar chi wach znaj du je my fo to gra -
fie z okre su mię dzy wo jen ne go, na któ rych do mi -
nan tą by li by lu dzie. Zwy kle sta no wią oni pe wien

ro dzaj uzu peł nie nia wzglę dem ob ra zu chwa lą ce go ar chi tek -
tu rę mi nio nych wie ków. W tym przy pad ku jest od wrot nie
i dy rek tor In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki, prof. Piotr Kor du ba, ma
po wo dy do za do wo le nia. Dar prze ka za ny nam przez pa nią
Elż bie tę Kwiat kow ską jest nie zwy kle cen ny, bo wiem jest to
swo ista kro ni ka tzw. ob jaz dów za byt ko znaw czych z okre su
mię dzy woj nia. Za pis ak tyw no ści stu denc kiej i ich opie ku -
na prof. Szczę sne go Det tlof fa, jed ne go z za ło ży cie li Uni wer sy -
te tu Po znań skie go. 

Naj star sze ze zdjęć prze ka za nych w mar cu In sty tu to wi no -
si da tę 1927 i wy ko na ne zo sta ło w Pelplinie. Zbio ry prze cho -
wy wa ne by ły w do mo wym ar chi wum Anie li Sław skiej,
uczen ni cy prof. Det tlof fa, a póź niej tra fi ły do obec nej ofia -
ro daw czy ni. Cio cia, wnucz ka Mar ce le go Mot te go, by ła osobą
nie zwy kle cie płą i ser decz ną, po chło nię tą jed nak swo ją pra cą.
Mia ła ogrom ną wie dzę – opo wia da Elż bie ta Kwiat kow -
ska – To jej sta ra niom za wdzię cza my mię dzy in ny mi obec ny
oł tarz w po znań skiej ka te drze, któ ry przy wę dro wał do nas
z Gó ry Ślą skiej. By ła au tor ką wie lu prac na uko wych i pra cow -
ni kiem po znań skie go mu zeum. Uwiel bia ła ki no, te atr TV,
książ ki, zwłasz cza  hi sto rycz ne, do bre kry mi na ły – czy ta ła

po kil ka na raz. Mia ła świet ne po czu cie hu mo ru, by ła mi ła,
skrom na, nie by wa le dys kret na, zwłasz cza je śli cho dzi ło o pra -
cę – ni gdy żad nych mu ze al nych plo te czek.

Nie mal trzy sta zdjęć z ar chi wum Anie li Sław skiej by ło
prze cho wy wa nych w pro wi zo rycz nych kie szon kach wy ko -
na nych z ma te ria łu i ręcz nie ha fto wa nych. Być mo że wy ko -
na ła je cio cia, cho ciaż po wszech nie by ło wia do mo, że nie
mia ła ra czej za mi ło wa nia do ha ftu – uśmie cha się Elżbieta
Kwiatkowska.

Wy pra wy, któ re ilu stru ją zdję cia, od by wa ły się rok rocz nie.
Stu den ci wy jeż dża li na wet na pół to ra mie sią ca. Nie wia do -
mo do kład nie, kie dy się za czę ły. Pierw sze wzmian ki o wy -
ciecz kach na uko wych po ja wia ją się w spi sie wy kła dów
z se me stru 1930/31. Mło dzi lu dzie w to wa rzy stwie ks. prof.
Det tlof fa wy bie ra li się w naj dal sze za kąt ki ów cze snej Rzecz -
po spo li tej, ale by wa ło rów nież, że wy pra wy ru sza ły w Eu ro -
pę. Przy kła do wo, ze zdjęć wy ni ka, że w 1937 ro ku zwie dza li
Wło chy, rok póź niej Pru sy Wschod nie, by w ro ku wy bu chu
woj ny prze być dro gę z Po zna nia aż po Żół kiew. 

Te „ob jaz dy” by ły kon ty nu owa ne w okre sie po wo jen nym
i trwa ją do dzi siaj. Na si stu den ci rów nież każ de go ro ku po sze -
rza ją wie dzę, od wie dza jąc naj dal sze za kąt ki Eu ro py. By li śmy
na wet w No wym Jor ku – mó wi prof. Kor du ba – Pro szę za uwa -
żyć, że pro fe sor Det tloff or ga ni zo wał te wy pra wy i po ma gał

285 zdjęć z archiwów Elżbiety Kwiatkowskiej to skarb, jakich mało. Sprawa ich przekazania 
nabiera tym większej wagi, że wiąże się ze stuleciem naszej Uczelni, 

a co za tym idzie i Instytutu Historii Sztuki, do którego trafiła. 

Fo to gra ficz ny skarb na stu le cie uczel ni
Na zdjęciu Elżbieta kwiatkowska i prof. piotr korduba
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w ich fi nan so wa niu. By ło to przed się wzię cie nie zwy kle trud ne
lo gi stycz nie. Nie by ło wów czas stron z re zer wa cja mi w in ter ne -
cie, a ko mu ni ka cja by ła roz wi nię ta w spo sób na der skrom ny.
Stu den ci spa li więc np. na pro bo stwach, w ma jąt kach ziem skich.
Je śli tra fi li do ho te lu to by ło nie mal jak cud.

Opie kun gru py miał w zwy cza ju nada wać swo im pod -
opiecz nym róż ne przy dom ki. Ka te go ry zo wał też stu den tów
na gru py. Przy kła do wo, Anie la Sław ska, na zy wa na przez
pro fe so ra Su per An ge li cą na le ża ła do „gru py pa nien mą -
drych”. O gru pie bę dą cej w opo zy cji nic nie wie my. Zdję cia
z okre su mię dzy woj nia fa scy nu ją szy kiem i ele gan cją. Do -
sko na le do ku men tu ją ów cze sne tren dy w mo dzie.

Na wie lu fo to gra fiach znaj du je my tak że po stać księ dza
Det tlof fa, któ ry do mo dy miał sto su nek dość non sza lanc ki.
Pro fe sor, któ ry ukoń czył hi sto rię sztu ki w Wied niu, prze -
niósł wie deń skie go du cha na po znań skie po dwór ko. Jak
wspo mi na li człon ko wie owych ob jaz dów, pa no wa ła na nich
nie zwy kle swoj ska at mos fe ra. Pro fe sor, któ ry ni gdy nie no -
sił ko lo rat ki, ani nie „zhań bił się kra wa tem”, był czło wie -
kiem nie zwy kle otwar tym. Dziś po wie dzie li by śmy, że miał
„otwar tą gło wę”. Ten nie zwy kle za słu żo ny czło wiek stra cił
pra cę na Uni wer sy te cie chwi lę po śmier ci Sta li na. 

Wią że się z tym pew na aneg do ta – przy ta cza prof. Kor du -
ba – Otóż ulu bio nym miej scem spo tkań pro fe so ra w okre sie

mię dzy woj nia by ła ka wiar nia Do bskie go (póź niej szy W -Z).
Tam od by wa ły się mię dzy in ny mi nie for mal ne wy kła dy, a pro -
fe sor miał tu swój sto lik. Tę tra dy cję kon ty nu ował
w późniejszym W -Z przy uli cy Fre dry. Otóż w dniu śmier ci
Sta li na pod eks cy to wa ny kel ner po in for mo wał pro fe so ra o tym
nie zwy kłym wy da rze niu, na co Det tloff rów nie pod eks cy to -
wa ny miał krzyk nąć: – to w ta kim ra zie dwa pącz ki po pro szę!

Te pącz ki go po grą ży ły. Ktoś do niósł i mu siał odejść
z uczel ni.

Fo to gra fie ze zbio rów Anie li Sław skiej w świet nym sta nie
prze trwa ły wo jen ną za wie ru chę i tra fi ły pod opie kę Ma ry ny
Płu cha tor z Pra cow ni Iko no gra fii IHS, któ ra je te raz opi su -
je. W przy szło ści tra fią na wy sta wę, po świę co ną stu le ciu
Uczel ni. 

Ma my to szczę ście, że wie my do kład nie, kie dy za czę ła się
hi sto ria na sze go In sty tu tu – mó wi prof. Kor du ba – Z ar chi -
wów wy ni ka, że 12 ma ja 1919 ro ku o go dzi nie 9.00 prof. Det -
tloff wy gło sił in au gu ra cyj ny wy kład, po świę co ny twór czo ści
Le onar da, Ra fa ela i Mi cha ła Anio ła.

Jesz cze jed na okrą gła da ta wią że się z prze ka za niem skar -
bu. Otóż jak po in for mo wa ła nas ofia ro daw czy ni, w tym ro -
ku przy pa da stu le cie uro dzin Anie li Sław skiej. Sło wem, wie le
szczę ścia na raz. Nic, tyl ko cie szyć się i oglą dać. 

krzysz tof smu ra
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Wde ba cie udział wzię li ze stro -
ny UAM prof. Ka ta rzy na Ku -
czyń ska -Ko scha ny (WFPiK),

dr Piotr Fo rec ki (WNPiD), a ze stro ny
UEP prof. Prze my sław Desz czyń ski
(Wy dział Eko no mii) i prof. Ta de usz Ko -
wal ski (Wy dział Go spo dar ki Mię dzy na -
ro do wej). Pro wa dził prof. Krzysz tof
Po de mski, któ ry po pro sił, aby wyjść
w dys ku sji po za obec ną sy tu ację po li -
tycz ną, a tak że ostrzegł, że wszel kie wy -
po wie dzi z sa li, któ re nie bę dą się
mie ści ły w ka no nie kul tu ral nej wy mia -
ny zdań zo sta ną prze rwa ne. 

Oba wy oka za ły się przed wcze sne,
a dys ku sja wy wa żo na. Pierw sze py ta nie
brzmia ło: jak ma my o so bie mó wić? Osob no czy ra zem? Kim
je ste śmy? Prof. Desz czyń ski pod kre ślił, że ra zem two rzy li śmy
kul tu rę pol ską i gdy by se pa ro wać te okre śle nia, kul tu ra i na uka
w Pol sce by ły by bar dzo ubo gie. A więc mó wić ra zem. Prof. Ku -
czyń skiej -Ko scha ny za bra kło w ty tu le dys ku sji słów „My, oby -
wa te le”. W Eu ro pie ma ło kto do koń ca wie, kim jest, bo tak
mie sza ją się na ro do wo ści, a sło wo „oby wa te le” usta wia wszel -
ką mie szan kę et nicz ną na neu tral nym, słu żą cym po ro zu mie -
niu grun cie. Prof. Ko wal ski po wie dział, że w od po wie dzi na to
py ta nie bę dą za wsze i fak ty i emo cje, a je śli są emo cje, to ko -
niecz na jest wraż li wość na uczu cia dru giej stro ny. Naj ostrzej
za brzmia ła wy po wiedź dr. Fo rec kie go: to Po la cy okre śla ją miej -
sce Ży dów w Pol sce, a hi sto ria Ży dów w Pol sce to hi sto ria od -
ma wia nia im praw oby wa tel skich, to „po grom wi szą cy
nad gło wą”; na wet Ho lo kaust po słu żył Po la kom tyl ko do włą -
cze nia Ży dów we wła sny pan te on ofiar woj ny. Dys ku sje o an -
ty se mi ty zmie czy na szym udzia le w Ho lo kau ście na zwał
spo ra mi pol sko -pol ski mi, nic nie mó wią cy mi o Ży dach. Prof.
Desz czyń ski, któ ry wspo mniał o zna cze niu li stu bi sku pów pol -
skich; o tym, jak wiel ki wpływ na po jed na nie ma ga łąz ka oliw -
na, wy cią gnię ta nie przez spraw cę, ale przez ofia rę, w po le mi ce
zwró cił uwa gę, że nie moż na za ga niać prze ciw ni ka w róg, bo
z te go wy nik nie tyl ko bój ka. 

Czy jest ja kaś spe cy fi ka pol skie go an ty se mi ty zmu? – py tał
prof. Po de mski. Prof. Ko wal ski mó wił o an ty se mi ty zmie tra -
dy cyj nym, któ re go ko dy za wie ra pol ska re li gia (do pie ro
od po ło wy XX wie ku Ko ściół ka to lic ki przy jął, że to nie Ży -
dzi są win ni śmier ci Chry stu sa) i kul tu ra oraz o an ty se mi ty -
zmie no wo cze snym, któ ry ro dzi się na tle eko no micz nym,
z za wi ści wo bec tych, któ rzy dys po nu -
ją ka pi ta łem go spo dar czym i spo łecz -
nym. Prof. Ku czyń ska -Ko scha ny
roz róż ni ła na to miast an ty se mi tyzm
eks kur syj ny (wy rzu cić Ży dów – Win -
cen ty Kra siń ski pro po no wał wy sła nie
ich na Sy bir), eks ter mi na cyj ny (znisz -
czyć ich) i po gro mo wy. Te dwa ostat nie
spo tka ły się fa tal nie w cza sie II woj ny.

Mó wi ła też o an ty se mi ty zmie ro dzin -
nym, prze ka zy wa nym ko lej nym po ko -
le niom. Po la cy – wspo mnia ła,
po wo łu jąc się na pra cę Mi cha ela Ste in -
lau fa, ame ry kań skie go hi sto ry ka – nie
przy swo ili so bie tak na praw dę wiel ko -
ści i gro zy Ho lo kau stu, to też dla te go
moż li we by ły po gro my po II woj nie
świa to wej (Kiel ce, Je dwab ne czy 1968
rok). Prof. Desz czyń ski zwra cał uwa gę,
że an ty se mi tyzm nie jest zja wi skiem
tyl ko pol skim: To rqu ema da, któ ry spo -
wo do wał wy gna nie Ży dów se far dyj -
skich, sam był Ży dem; USA
w cza sie II woj ny wca le nie otwo rzy ły
sze ro ko swych bram dla ucie ka ją cych

z Eu ro py Ży dów; uni wer sy tet Ha rvar da i MIT do pie ro w la -
tach 70. za czę ły przyj mo wać Ży dów; Fran cja mia ła swo ją
słyn ną spra wę Drey fu sa. Dr Fo rec ki pod kre ślił, że pol ski an -
ty se mi tyzm jest głę bo ko za ko rze nio ny w ko dach kul tu ry i nie
po trze bu je na wet obec no ści Ży dów, a je go spe cy fi ką jest sil -
na pró ba je go wy par cia. Ma się do brze (jak wy ka za ły ba da -
nia) – mó wił – nie tyl ko w źle wy kształ co nym
Ciem no gro dzie, ale we wszyst kich war stwach spo łecz nych.
Mó wił też o wą skiej kład ce, na któ rej spo tka li się w cza -
sie II woj ny Niem cy i Po la cy – by ła to nie na wiść do Ży dów.
Nie omiesz kał też po wie dzieć, że Uni wer sy tet Po znań ski ja -
ko pierw szy w Pol sce wpro wa dził nu me rus nul lus. 

W dys ku sji – jak we wszyst kich do tych cza so wych de ba -
tach – upa try wa no re me dium na wszel kie nie po ro zu mie nia
w edu ka cji i ba da niach na uko wych i przy ta cza no licz ne przy -
kła dy ini cja tyw, ma ją cych ten wła śnie cel – lek cje w szko łach,
przyj mo wa nie stu den tów i dok to ran tów z Izra ela, dzia łal ność
ko ła mi ło śni ków li te ra tu ry ży dow skiej na UAM, kon kurs pio -
sen ki ży dow skiej. Z te zą dr. Fo rec kie go o chry stia ni za cji Kor -
cza ka przez Waj dę (ostat nia sce na z fil mu „Kor czak”, gdy dzie ci
za miast w obo zie za gła dy wy sia da ją na baj ko wej łą ce) po le mi -
zo wa ła dys ku tant ka, przy po mi na jąc świa dec two Ire ny Sen dle -
ro wej, że Kor czak, chcąc za osz czę dzić dzie ciom gro zy, sam
obie cy wał im wła śnie po dróż do cu dow ne go, cie płe go miej sca. 

Głos za bra ła tak że Ali cja Ko bus, prze wod ni czą ca gmi ny ży -
dow skiej w Po zna niu, któ ra zwra ca ła uwa gę na licz ne ob ja wy
po mo cy i życz li wo ści ze stro ny Po la ków, ja kie na po ty ka. Przy -
po mnia ła też z hu mo rem, jak to gdy skar ży ła się na do ku cza -
nie w szko le, jej bab cia ma wia ła: i pro szę, prze śla du ją, a co

ty dzień prze cież klę ka ją przed Ży da mi
w ko ście le.

De ba ta po ru szy ła wie le wąt ków, tak -
że gorz kich. Prze wrot nym jej pod su mo -
wa niem wy da ją się sło wa, usły sza ne
przy wyj ściu, gdy jed na z pań zwra ca ła
się do dru giej: ale po czym oni po zna ją
Ży dów?! Prze cież wy glą da ją tak jak my?

Ma ria Ry bic ka 

my – po la cy i Ży dzi
Temat ostatniej debaty akademickiej „My, Polacy, my, Żydzi” zgromadził tłum zainteresowanych.

Miejsca zajmowano już pół godziny przed dyskusją i w Auli Lubrańskiego trzeba było otworzyć balkon,
by wszyscy się zmieścili. 

y Debaty aka de mic kie to wspól na ini cja ty wa UAM
i UEP. Za ło że niem spo tkań od by wa ją cych się na -

prze mien nie w obu uczel niach jest dys ku sja o waż nych
pro ble mach współ cze sno ści. De ba ty ma ją być za ra zem
wzo rem me ry to rycz nych roz mów to czo nych na wy so kim
po zio mie in te lek tu al nym. Na stęp na de ba ta aka de mic ka
bę dzie po świę co na sztucz nej in te li gen cji. 
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D yskusja nie zawiodła uczestników,
a atmosfera, mimo że miejscami bardzo
napięta, sprzyjała jednak merytorycznej

wymianie myśli. Takich spotkań potrzeba nam
więcej – padały głosy z sali. W tym gronie
jesteśmy w stanie wypracować kompromis –
przekonywali. 

Od kilku lat narasta w gronie przyrodników
spór o metody ochrony tej najbardziej znanej
polskiej puszczy. Jej unikatowy charakter, na który
składają się m.in. wielkość, bardzo stare
drzewostany oraz zwierzęta, których symbolem
jest puszczański żubr, sprawiają, że dla wielu
ochrona tego narodowego dziedzictwa staje się
kwestią życiowych priorytetów. Kontrowersje
wokół gradacji kornika drukarza, który od sześciu
lat pustoszy białowieskie lasy, tylko spolaryzowały
te poglądy. Jak zauważył jeden z prelegentów, nie
można wykluczyć, że w najbliższym czasie inne
nieprzewidywalne wydarzenia, np. huragan lub
pożary, ponownie doprowadzą do eskalacji
konfliktu. Tak, jak to było w ubiegłym roku, kiedy
dynamika i natężenie działań wokół Puszczy
znacznie wykroczyły poza meritum sporu. Czy
było warto kruszyć kopie? Na to nie ma
jednoznacznych odpowiedzi. Konflikt, który
narasta wokół Puszczy Białowieskiej,
zaktywizował dwa środowiska, które dzieli
wszystko, co z Puszczą związane – mówił w trakcie
konferencji prof. Jan Holeksa z Wydziału Biologii
UAM – Całkowicie różne poglądy na temat historii
Puszczy, różne oceny jej obecnego stanu i inna
wizja przyszłości. Każda ze stron uważa, że jeśli jej
żądania nie zostaną realizowane, to Puszcze
ulegnie zniszczeniu. Uważam, że ten konflikt
ochronie przyrody nie służy, a wręcz szkodzi.
Tymczasem kolejne wystąpienia nie wskazywały
na łatwą drogę do kompromisu. Kiedy ekolodzy
argumentowali, wskazując na unikatowy, bardzo
stary drzewostan Puszczy, bogactwo roślin
i zwierząt, leśnicy przekonywali, że bez ingerencji
człowieka części tego dobra nie da się ocalić. Dla
wszystkich jednak było oczywiste, że Puszcza
Białowieska potrzebuje specjalnej ochrony.
A więc chronić w zwiększonym zakresie, czy
ingerować w procesy zachodzące w puszczy,
nawet tak dotkliwe jak gradacja kornika.
Na każdy argument jest jakiś kontrargument
strony przeciwnej. Jak w życiu… 

(opr. mziol)

p R Z E C I W:

yZa sto so wa nie w Pusz czy Bia ło wie skiej
wiel ko ob sza ro wej ochro ny ści słej po -
zwo li uzy skać rów no wa gę dy na micz ną.
Jest to je dy ny sku tecz ny spo sób na za -
cho wa nie jej bio róż no rod no ści. Żad ne
me to dy ochro ny czyn nej nie są wsta nie
za pew nić od po wied nich wa run ków dla
te go bo gac twa ga tun ko we go.
y Las kształ to wa ny przez pro ce sy przy -
rod ni cze, po zba wio ny in ge ren cji czło -
wie ka jest uni ka to wym miej scem ba dań
na uko wych. ta wie dza po win na być wy -
ko rzy sty wa na w na ukach sto so wa nych
i w prak ty ce. 
y Gdy by spy tać la ików, z czym ko ja rzy
im się Pusz cza, to od po wie dzie li by, że
z żu brem. I to sko ja rze nie jest praw dzi we.
Pusz cza Bia ło wie ska przy czy ni ła się
do ura to wa nia te go ga tun ku.
y Udo wod nio no, że po wycięciu stu let -
nich drzew z od po wied nie go are ału, gi -
nie 30% bio róż no rod no ści, bo praw dzi wa
bio róż no rod ność to zwie rzę ta gle bo we
i mi kro or ga ni zmy. Na to miast po wy ję ciu
kło dy w okre ślo nym okre sie roz kła du nik -
nie 70 % bio róż no rod no ści. Nie po trzeb -
nie nie po ko imy się o pew ne ga tun ki: one
by ły, są i bę dą w Pusz czy. to jest ele ment
rów no wa gi dy na micz nej. 
yDaw niej by ły czyn ni ki, któ re kre owa ły
przy rost so sen w Pusz czy Bia ło wie skiej.
W tej chwi li uru cho miły się pro ce sy nie -
ko rzyst ne dla jej roz wo ju. So sna prze trwa
je dy nie w re zer wa cie ści słym. 
y Na tu ral ne za bu rze nia nie są ka ta stro -
fą dla eko sys te mu. W ta kich wy pad kach
prze ży wal ność drzew jest du żo więk sza
niż się za kła da. Po win ni śmy przy ro dzie
po zwo lić na tro chę wię cej. 
y Pol ska jest eks por te rem drew na, dla -
te go, aby zła go dzić spór, po win no się
roz dzie lić funk cję pro duk cyj ną la sów
od in nych funkcji. to roz wią za nie spraw -
dzi ło się w wie lu kra jach. Drew no mar -
twych drzew jest też to wa rem, któ ry
moż na sprze dać i wywieźć z Pusz czy. 

Z A :

yWie lo ga tun ko we la sy stre fy umiar ko wa -
nej po win ny osią gać rów no wa gę na po -
wierzch ni kil ku set hek ta rów, a więc już
znacz nie mniej szej niż Pusz cza Bia ło wie ska.
tym cza sem obec nie w wy ni ku gra da cji kor -
ni ka dru ka rza na nie spo ty ka ną do tąd ska lę,
usy cha ją świer ki. Nie moż na mó wić o rów -
no wa dze dy na micz nej la su, je śli ta kiej rów -
no wa gi nie ma w od nie sie niu do jed ne go
z waż niej szych ga tun ków drzew. 
yGra da cji kor ni ka sprzy ja stan fi zjo lo gicz -
ny świer ków, któ ry uległ po gor sze niu
na sku tek zmian w sys te mie hy dro lo gicz -
nym oraz wy so kich tem pe ra tur wpły wa ją -
cych na cykl roz wo jo wy. Po gra da cji wraz
z świer ka mi mo gą za nik nąć in ne ga tun ki
ro ślin i zwie rząt, któ re są z ni mi zwią za ne.
y Śla dy hi sto rii użyt ko wa nia Pusz czy, np.
w po sta ci ga tun ków zbio ro wisk le śnych,
rów nież skła da ją się na jej wy jąt ko we bo -
gac two przy rod ni cze. Na le ży je rów nież
chro nić.
yW tej chwi li na te re nie Pusz czy Bia ło wie -
skiej pro wa dzo na jest „ho dow la” żu bra. Je śli
nie bę dzie my tych zwie rząt do kar miać, one
za czną szu kać po ży wie nia po za nią. to mo -
że sta no wić pro blem spo łecz ny. A je śli kar -
mi my tę gru pę, to in ge ru je my w spo sób
nie praw do po dob ny w przy ro dę, bo to są
po tęż ni ro śli no żer cy. 
y Na te re nie Pusz czy jest kil ka re żi mów
praw nych, któ re na kła da ją się i są ab so lut -
nie nie uzgad nial ne. 
y od 2012 roku z po wo du gra da cji kor ni ka
dru ka rza za mar ło ok. 1,5 mln drzew, a ko lej -
nych mar twych frag men tów la su przy by wa.
W trzech pusz czań skich nad le śnic twach
w cią gu pię ciu lat zgi nę ły drze wa na po -
wierzch ni ok. 7,2 tys. ha. to tak, jak by z ma py
War sza wy znik nę ły na gle trzy dziel ni ce: Śród -
mie ście, Wo la i ocho ta. 
y Le śni cy, je śli ma ją moż li wo ści, są w sta -
nie ogra ni czyć i bar dzo szyb ko do pro wa -
dzić do za trzy ma nia gra da cji kor ni ka.
Gdy by w 2012 ro ku usu nię to kil ka set drzew,
dzi siaj nie by ło by te go pro ble mu; gra da cja
gra da cji jest nie rów na. 

wołanie na pusz czy
„Nie wyręczajmy przyrody, pozwólmy jej na trochę więcej” oraz „bez naszej ingerencji niektóre gatunki

roślin i zwierząt wyginą bezpowrotnie” – oto dwa przeciwstawne światopoglądy, które starły się ze
sobą w piątek 3 marca na Wydziale Biologii UAM. Konferencja: „Ochrona Przyrody Puszczy

Białowieskiej. Ingerować czy nie ingerować w procesy przyrodnicze” zgromadziła szerokie grono
biologów, ekologów i leśników: osób, którym stan puszczańskich lasów nie jest obojętny.

ZA I pRZECIW INgERENCJI W pRoCEsY pRZYRoDNICZE: 

W Y D A R Z E N I A
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W do bie ubo że nia ję zy ka pol skie go, za chwasz cza nia
go błę da mi, skró ta mi, an gli cy zma mi itp., po szu -
ki wa nie „wzor ców pol sz czy zny”, a ta ki był te mat

te go rocz nej de ba ty, nie jest za da niem ła twym, to też pod ję li
je lu dzie, w ży ciu któ rych ję zyk pol ski jest na rzę dziem bądź/
i przed mio tem pra cy: pi sarz i pu bli cy sta Ja cek Bo cheń ski;
ję zy ko znaw cy: prof. Jan Mio dek (UWr), prof. Ha li na Zgół -
ko wa (UAM), prof. Ka zi mierz Ożóg (Un. Rze szow ski), ak -
tor, pe da gog, pro fe sor i rek tor Aka de mii Te atral nej
w War sza wie Woj ciech Ma laj kat; dzien ni karz i pu bli cy sta,
au tor słow ni ków ję zy ka mło dzie ży (ostat ni: To tal ny słow nik
naj młod szej pol sz czy zny) Bar tło miej Cha ciń ski oraz dzien -
ni karz, ar ty sta ka ba re to wy i pio sen karz Ar tur An drus.

Spo rą część de ba ty wy peł ni ły od po wie dzi go ści na py ta -
nie mo de ra tor ki dr hab. Ka ta rzy ny Kło siń skiej (UW), co
spra wi ło, że zwró ci li oni uwa gę na ję zyk i z cza sem sta li się
je go świa do my mi użyt kow ni ka mi czy ba da cza mi, oraz kto
i dla cze go stał się dla nich wzor cem pol sz czy zny. 

Pierw szy mi wzo ra mi dla prof. Miod ka by li po słu gu ją cy
się pięk ną pol sz czy zną ro dzi ce – obo je na uczy cie le, w tym
ma ma po lo nist ka. Zda niem za słu żo ne go po pu la ry za to ra ję -
zy ka pol skie go, że by być wzor cem, trze ba mieć wy ra zi stą
oso bo wość i urze ka ją cą emo cjo nal ność wy po wie dzi, stąd
na li ście je go ję zy ko wych mi ło ści i au to ry te tów zna leź li się
m.in.: Lu cjan Ky dryń ski, Wła dy sław Bar to szew ski, Jan Za -
krzew ski i naj więk si spra woz daw cy spor to wi: Wi told Do -
bro wol ski, Boh dan To ma szew ski, Bog dan Tu szyń ski, ale
tak że Jan Ci szew ski, u któ re go do strze gał 1500 uchy bień
gra ma tycz nych czy sty li stycz nych, jed nak po dzi wiał go wła -
śnie za wiel ką oso bo wość. Wzor cem współ cze snym jest dla
nie go To masz Zi moch oraz kar dio chi rurg prof. Ma rian Ze -
mba la – „Cy ce ro współ cze sne go świa ta me dy cy ny”. 

Rów nież ba dacz pol sz czy zny współ cze snej i hi sto rii ję zy -
ka prof. Ka zi mierz Ożóg zwró cił uwa gę na fe no men ję zy ka,
za sta na wia jąc się w dzie ciń stwie, dla cze go ma ma, po słu gu -
ją ca się gwa rą ma zo wiec ką, mó wi „go do”, a po win no się
mó wić „ga da”. Pierw szym au to ry te tem ję zy ko wym był dla

w poszukiwaniu wzorcowej
polszczyzny

Chciałbym zaproponować, aby zbudować tu dzisiaj tradycję Wielkopolski, Poznania jako stolicy
polszczyzny – powiedział językoznawca prof. Tadeusz Zgółka (UAM), otwierając centralne obchody

Dnia Języka Polskiego, które decyzją władz Polskiej Rady Językowej PAN, we współpracy
z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem i CK Zamek, już po raz drugi odbyły się w Poznaniu. 

Ar tur An drus
– Wzor cem pol sz czy zny jest też dla mnie mistrz krót kich
wy po wie dzi peł nych sen su, An drzej Po nie dziel ski, któ ry
za im po no wał mi, od pie ra jąc za rzut, jak mo że tłu ma czyć
z fran cu skie go, któ re go nie zna, stwier dze niem: „Ale ja
prze cież tłu ma czę na pol ski”.

Woj ciech Ma laj kat 
– Mo imi wzor ca mi ję zy ko wy mi by li: Zbi gniew Za pa sie -
wicz, któ ry od zna czał się wy jąt ko wą od po wie dzial no ścią
za to, co mó wi i jak mó wi, oraz pre cy zją. Ce ni łem tak że
Gu sta wa Ho lo ub ka, któ re go mi mo lekkiego seplenienia
chcia ło się słu chać, bo po słu gi wał się wspa nia łą pol sz czy -
zną, oraz prof. Alek san dra Bar di nie go – z fe no me nal nym
po czu ciem hu mo ru, wraż li wo ścią i oczy ta niem, wni kli wą
ana li zą i wy wa żo nym, pre cy zyj nym są dem.

prof. Ha li na Zgół ko wa 
– W mo jej oce nie prze pięk nie mó wią le śni cy, ale tak że le -
ka rze. Jest na przy kład Mistrz Mo wy Pol skiej, chi rurg, któ ry
tak pięk nie, tak ob ra zo wo po tra fił przed sta wić ope ra cję,
że chcia ła bym się jej pod dać.

W Zo RY  Z  p o l s k I E g o

fot. ŁUKASZ WoŹNY
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Czy po la cy ma ją jesz cze wspól ny ję zyk?
Nie ma ją. Ja to za uwa żam co raz bar dziej w swo -

im pro gra mie [Słow nik pol sko@pol ski], że pew ne
po my sły lek sy kal ne mło de go po ko le nia już na -
wet dla lu dzi o 30 lat ode mnie młod szych są nie -
przy swa jal ne. 

A jak pan zno si po wszech ne obec nie w me diach kwiat -
ki ty pu: „cięż ko opi sać”, „cięż ki orzech do zgry zie nia”, „de dy -

ko wa ny”, „w tym te ma cie” i wie le in nych?
To, co się sta ło z przy miot ni kiem „cięż ki” czy przy słów -

kiem „cięż ko”, jest nie do wy trzy ma nia. Mo ja od por ność
na te okre śle nia się wy czer pu je. Ale tak pi szą mi na wet
dok to ran ci: „To jest cięż ki pro blem me to do lo gicz ny”. Rów -
nie iry tu ją ce są for my: „po sia dam wie dzę” za miast „wiem”
czy „nie po sia dam wie dzy w tym te ma cie” za miast pro ste -
go „nie wiem”. Ja w ży ciu nie na pi szę, że ta oso ba jest „de -
dy ko wa na” do kon tak tów ze mną, a sam ta kie pi sma
otrzy mu ję. Ni gdy nie za py tam w skle pie, czy są śru by „de -
dy ko wa ne” do te go ty pu ścian, na to miast wi dzę, że co raz
wię cej osób – pod wpły wem an giel skie go – tak mó wi. Nie
po wiem złe go sło wa prze ciw ko ma ilo wi, kom pu te ro wi,
joy stic ko wi, ska ne ro wi i set kom in nych słów z ter mi no lo -
gii elek tro nicz nej, na to miast ta kie bez myśl ne kal ko wa nie
kon struk cji an giel skich mnie iry tu je, z „do kład nie”, któ re
jest je dy nym przy tak nię ciem dla wie lu osób. Za wsze bę dę
bro nił eli tar no ści ję zy ka i uczniom szko ły śred niej oraz
stu den tom za wsze mó wię, że po win ni być eli tą i że wzor -
co wa nor ma ję zy ko wa ma sens, bo dzię ki niej nie uchron -
ne zmia ny w ję zy ku do ko nu ją się wol no, choć dzi siaj
na pew no sto ra zy szyb ciej niż jesz cze kil ka dzie siąt lat te -
mu. Trze ba jed nak wie rzyć za Mel chio rem Wań ko wi czem,
że ję zyk jest jak rze ka, któ ra wchła nia w sie bie wszel kie
nie czy sto ści, bru dy, ale osta tecz nie u uj ścia jest czy sta i kla -
row na, więc my ślę, że tak jest też z pol sz czy zną. Pro ble -
mem praw dzi wym, przy któ rym „po szłem” za miast
„po sze dłem”, „wzie łem” za miast „wzią łem” to pest ka, jest
strasz li wa agre sja ję zy ko wa, w któ rej przy szło nam żyć,
bru ta li za cja ję zy ka, nie na wiść dwóch ple mion pol skich
do sie bie.

Czy ro zu mie pan ję zyk pism urzę do wych? Wie le osób z wyż szym
wy kształ ce niem ma z tym po waż ne pro ble my.

To jest osob ny ję zyk, któ re go ja nie przy swa jam i się
pod da ję. Nie któ rych lu dzi to dzi wi, no ale ja bym za brnął
w śle py za ułek, gdy bym po dej mo wał się roz strzy ga nia ta -
kie go czy in ne go usta le nia praw no -orzecz ni cze go. Zresz -
tą ja za wsze mó wię, że mu siał bym znać in ten cję
usta wo daw cy. Na pi sa ne to jest ta kim ję zy kiem, że ja nic
z te go nie ro zu miem.

pięk nej, bo ga tej, po praw nej pol sz czy zny trze ba bę dzie kie dyś szu -
kać w ar chi wach i bi blio te kach?

Nie bę dzie tak źle. My ślę, że za wsze bę dą lu dzie, któ rzy
to, co naj lep sze, i to, co pięk ne w ję zy ku, bę dą chro nić. 

l a t

po roz ma wiaj my o ję zy ku 
Z prof. Janem Miodkiem 

rozmawia Danuta Chodera-Lewandowicz

nie go ma te ma tyk z pod kar pac kie go li ceum, któ ry na uczył
go od po wie dzial no ści za sło wo, po nie waż ma te ma ty ka jest
pre cy zyj na, lo gicz na, ma sens. 

Mi strza Mo wy Pol skiej z 2010 r., Ar tu ra An dru sa urze kli
m.in.: Woj ciech Mły nar ski, An drzej Wa li gór ski, Jan Kacz -
ma rek czy Ma ria Czu ba szek, któ rzy po ka za li mu, że w ję -
zy ku mo że być żart, dow cip. Re flek sję ję zy ko wą obu dzi ła
w nim też bab cia, któ ra, kie dy sia dał przy sto le, mó wi ła gwa -
ro wo: „Uprzyj się, bę dzie ci wy god niej”. Do pie ro póź niej
zro zu miał mą drość tej ra dy: Ja pa rę ra zy w ży ciu się upar -
łem i to rze czy wi ście by ło do bre, by ło mi wy god niej. 

Wła ści wie by łem ska za ny to, że by w ja kimś sen sie zaj mo -
wać się ję zy kiem – po wie dział Bar tło miej Cha ciń ski, „dziec -
ko stu denc kie dwoj ga fi lo lo gów”, w któ re go do mu mó wi ło
się osob nym ję zy kiem, a oj ciec po tra fił roz ma wiać nie co in -
nym ję zy kiem z każ dą oso bą. Za fa scy no wa ło mnie to prze -
cho dze nie mię dzy po zio ma mi ję zy ko wy mi, do któ re go
pol sz czy zna zna ko mi cie się na da je – do dał Mło dy Am ba sa -
dor Pol sz czy zny (2008). Mię dzy in ny mi za to po dzi wiał
Woj cie cha Mły nar skie go. Spraw no ścią ję zy ko wą, in to na cją
i eks pre sją im po no wa li mu lek to rzy fil mo wi: Ja nusz Ko zioł,
Ja nusz Szy dłow ski i Lu cjan Szo łaj ski.

We dług ak to ra Woj cie cha Ma laj ka ta nie ma chy ba zna -
cze nia, czy ktoś mó wi hi per wy raź nie i hi per po praw nie,
prze strze ga jąc za sad ar ty ku la cji i wy mo wy, tyl ko to, czy to -
wa rzy szy te mu od po wie dzial ność ję zy ko wa. Nie mniej nie
do przy ję cia jest dla nie go fa tal na, pre ten sjo nal na, nie chluj -
na wy mo wa (bez sa mo gło sek) i pła ska in to na cja obec nych
kan dy da tów na ak to rów, któ rzy nie po tra fią wy ra zić emo -
cji, bo na co dzień po słu gu ją się emo ti ko na mi. Rów nież in -
ni pa ne li ści ja ko nie po ko ją ce zja wi sko wska za li to, że
mło dzież swój ję zyk opie ra na wzor cach z gier kom pu te ro -
wych, yootu be rów, blo ge rów, In ter ne tu itp. (prof. Zgół ko -
wa, B. Cha ciń ski), a Ja cek Bo cheń ski wy ra ził wręcz oba wy
o przy szłość pol sz czy zny, bo ma wra że nie, że mło dzie ży
słu ży ona do ja kichś szcząt ko wych ce lów ko mu ni ka cyj -
nych. 

W tym kon tek ście bu du ją co za brzmia ła za po wiedź pre -
zy den ta J. Jaś ko wia ka, że za le ci wpro wa dze nie do szkół ele -
men tów re to ry ki i za jęć z lo go pe da mi, a na wet ła ci ny,
do cze go zmo ty wo wa ło go pew nie wy zna nie pi sa rza, że
ogrom ny wpływ na je go pol sz czy znę miał wła śnie ten ję zyk.
Do po zna nia ła ci ny J. Bo cheń skie go za chę cił na to miast oj -
ciec, usły szaw szy kie dyś wy gła sza ne przez sy na prze mo wy
w wy my ślo nym, sztucz nym ję zy ku ob cym. Oj ciec wszcze pił
mi ta ki fi lo lo gicz ny wzo rzec ję zy ko wy, któ ry jest uni wer sal ny
dla róż nych ję zy ków – stwier dził au tor Try lo gii rzym skiej,
któ ry z cza sem do szedł do wnio sku, że ję zyk rzą dzi się pra -
wa mi po dob ny mi do praw przy ro dy. A sko ro w ję zy ku dzia -
ła ją pra wa po dob ne do praw przy ro dy, to mo że obo wią zu je
nas ja kaś ety ka wo bec ję zy ka. Sko ro nie po win ni śmy za bi jać
czy drę czyć istot ży wych, kro jąc je na przy kład żyw cem na ka -
wał ki, to nie po win ni śmy też znę cać się nad ję zy kiem – za -
uwa żył Wiel ki Am ba sa dor Pol sz czy zny (2017).

Wzo rzec mu si mó wić pięk ną i po praw ną pol sz czy zną, ale
mu si też mieć coś do po wie dze nia, mu si mieć pa sję – stwier -
dzi ła prof. H. Zgół ko wa, któ ra ja ko ju ror ka wie lu kon kur -
sów, w tym kra so mów czych i na Mi strza Mo wy Pol skiej,
czę sto spo ty ka wy jąt ko we oso bo wo ści. Ze współ cze snych
osób pu blicz nych wzor cem ję zy ko wym był dla niej Jan Pa -
weł II, Grze gorz Mie cu gow i wie lu go ści je go pro gra mu, zaś
z daw nych lat – Wik tor Zin.

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz 
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P ra ce nad uru cho mie niem te go ko lo -
sa trwa ły pra wie 8 lat i po chło nę ły,
ba ga te la, 1,2 mi liar da eu ro. W ze -

spo le na uko wym od po wie dzial nym za uru -
cho mie nie, a obec nie ob słu gę jed nej ze
sta cji ba daw czych Eu ro pe an XFEL (FXE,
Fem to se cond X -ray Expe ri ments), uczest ni -
czy dr Woj ciech Ga weł da, od nie daw -
na pra cow nik Wy dzia łu Fi zy ki UAM.

To nie zwy kłe la bo ra to rium zbu do wa ne
zo sta ło w ści słej współ pra cy mię dzy na ro -
do wej 12 państw eu ro pej skich (Niem cy,
Ro sja, Da nia, Wlk. Bry ta nia, Fran cja,
Szwaj ca ria, Szwe cja, Pol ska, Sło wa cja, Wę -
gry, Hisz pa nia, Wło chy). Choć pierw szy te -
go ty pu la ser, któ ry po wstał w la bo ra to rium
SLAC przy Uni wer sy te cie Stan ford w Sta -
nach Zjed no czo nych, li czy so bie do pie ro
nie ca łe 9 lat, już moż na z pew no ścią po wie -
dzieć, że te go ty pu urzą dze nia zre wo lu cjo -
ni zo wa ły dzie dzi nę ba dań struk tu ral nych
ma te rii w do wol nym sta nie, od fa zy ga zo -
wej po cia ła sta łe. 

W od róż nie niu do la se rów w za kre sie
optycz nym, Eu ro pe an XFEL opar ty jest
na tech no lo gii ak ce le ra to ro wej i ge ne ru je
wiąz kę świa tła o 1000 ra zy krót szej dłu go -
ści fa li (rzę du 0.1 nm, gdzie 1 nm = 10-9 m
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W y bo ry prze wod ni czą ce go PSS UAM
od by ły się w Sa li Se na tu UAM w Col -
le gium Mi nus. Po prze dzi ła je część

spra woz daw cza, na któ rej pod su mo wa no ostat -
ni rok dzia łal no ści par la men tu. Naj więk szy
suk ces to utwo rze nie sa mo dziel nie wy jaz du
in te gra cyj ne go. Uda ło nam się też, dzię ki
wspar ciu władz rek tor skich, wy re mon to wać
na sze biu ro. Wy pro sto wa li śmy też spra wy fi -
nan so we – mó wił Do mi nik Wy soc ki, ustę pu -
ją cy prze wod ni czą cy.

Kim jest zwy cięz ca? Ku ciń ski to stu -
dent III ro ku che mii or ga nicz nej. Na co dzień
or ga ni sta gry wa ją cy w ko ście le. Je śli ktoś chce
mi za rzu cić, że idę do ce lu po tru pach, to chy -
ba tyl ko przez to, że gram na po grze -

bach – żar to wał pod czas swo jej pre zen ta cji.
W PSS dzia ła od 2016 ro ku, a od 2015 ro ku
dzia ła w ra dzie sa mo rzą du stu den tów Wy -
dzia łu Che mii – był tam se kre ta rzem, a obec -
nie dru gą ka den cję jest jej prze wod ni czą cym.

Czym prze ko nał wy bor ców? Na pew no był
pew niej szy sie bie niż kon ku rent ka. W pro -
gra mie za po wia dał, że chce, by sa mo rzą dy
po szcze gól nych wy dzia łów mia ły wię cej
do po wie dze nia w par la men cie. Ma rzy mu
się też, by stu den ci mie li swój bu dżet oby wa -
tel ski – 20 ty się cy zło tych na ich od dol ne ini -
cja ty wy. Za mie rza też po wal czyć o po pra wę
po zy cji PSS wśród in nych uczel ni. Czy mu
się to uda? Oka że się za rok.

Fi lip Cze ka ła

Emo cje już nie co opa dły. Co bę dzie two im
prio ry te tem pod czas ka den cji?

Mo im „oczkiem w gło wie” bę dzie na pew no
in te gra cja człon ków Par la men tu oraz stop nio -
wa eli mi na cja pro ble mów, z któ ry mi bo ry ka się
na sza struk tu ra. Na pew no – choć bę dzie to
bar dzo trud ne – trze ba odejść od mo de lu sa -
mo rzą du współ pra cu ją ce go z in ny mi pod mio -
ta mi na ich wa run kach, a za cząć
współ pra co wać na na szych. Do ło żę też wszel -
kich sta rań, aby zor ga ni zo wać dru gą edy cję wy -
jaz du in te gra cyj no -szko le nio we go dla
stu den tów pierw sze go ro ku i roz bu do wać ofer -
tę wy jaz dów dla sa mo rzą dow ców.
Mó wi łeś, że chcesz po pra wić po zy cję pss
UAM na are nie kra jo wej, by nie moż na by ło
mó wić, że je ste śmy „uni wer sy te tem wy klę -
tym”. Jak za mie rzasz te go do ko nać?

Trze ba za cząć od roz mów i od bra nia udzia -

łu w spo tka niach
z in ny mi uczel nia -
mi. Nie mo że my
dłu żej po zwa lać na to, by
na sze zda nie by ło po mi ja ne. Je ste śmy trze cim
naj więk szym uni wer sy te tem w Pol sce! Jed ną
z szans po pra wy re la cji z in ny mi sa mo rzą da -
mi jest zor ga ni zo wa nie na jak naj wyż szym po -
zio mie ko lej nej edy cji Stu denc kie go Fo rum
Ja ko ści, któ rą pla nu je my na prze łom paź dzier -
ni ka i li sto pa da. Przy tej oka zji je ste śmy rów -
nież skłon ni do zor ga ni zo wa nia po sie dze nia
Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich, oczy wi ście
w za leż no ści od chę ci i moż li wo ści za rzą du tej
or ga ni za cji. Te stem z wy ko na nej przez nas
pra cy bę dą wy bo ry prze wod ni czą ce go Par la -
men tu Stu den tów RP. Ich prze bieg z pew no -
ścią po ka że na co nas stać i co uda ło nam się
zro bić w trak cie tej ka den cji.

organista rządzi par la men tem

woj cie cha Ku ciń skie go

Nowym przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studentów
UAM został Wojciech Kuciński. To student III roku chemii. Na co

dzień... organista w kościele. W bezpośrednich wyborach pokonał
Klaudię Dudzik, studentkę prawa.

W Y D A R Z E N I A N AU k A

XFel,     
Mierzy ponad 3 km długości, czyli
tyle, ile dzieli budynek Collegium
Maius z Kampusem na Ogrodach,
i jest zlokalizowany w specjalnie

wydrążonych podziemnych
tunelach. Jego moc szczytowa
przewyższa jakiekolwiek inne
dostępne naukowcom źródło

promieniowania rentgenowskiego. 
Mowa o European XFEL, czyli

Europejskim laserze
rentgenowskim na swobodnych

elektronach, 
który we wrześniu ubiegłego roku

został uruchomiony w pobliżu
renomowanego laboratorium

DESY (Deutsches
Elektronen-Synchrotron)

w Hamburgu.

N o  W Y  s k Ł A D  Z A  R Z ą  D U  p s s :
prze wod ni czą cy – Woj ciech Ku ciń ski (Wy dział Che mii)

Wi ce prze wod ni czą cy – Ma ciej re wuc ki (Wy dział
Neo fi lo lo gii)

se kre tarz – Klau dia Stec ka (Wy dział fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej)

pRZE WoD NI CZą CY ko MI sJI:

ko mi sja Dy dak ty ki i Ja ko ści kształ ce nia – Pa try -
cja Kraw czyk (Wy dział Hi sto rycz ny)

ko mi sja ds. Mar ke tin gu – Na ta lia Szu ma ła (Wy dział
Neo fi lo lo gii)

ko mi sja praw na – ra fał Świer giel (Mię dzy wy dzia ło -
we In dy wi du al ne Stu dia hu ma ni stycz ne i Spo łecz ne)

ko mi sja pro jek to wa – Na ta lia ro sic ka (Wy dział fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej)

ko mi sja ds. pro mo cji i ko mu ni ka cji – Łu kasz roz -
wo ra (Wy dział Hi sto rycz ny)

ko mi sja so cjal no -Eko no micz na – Alek san dra Gał -
ka (Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych)
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Te ma ty ka jest zwią za na z za sto so wa niem im pul so we go pro -
mie nio wa nia rent ge now skie go ge ne ro wa ne go w la se rach rent -
ge now skich i syn chro tro nach do ba dań dy na mi ki struk tu ry
ato mo wej ukła dów mo le ku lar nych w fa zie cie kłej. Do gru py
kom plek sów, któ ry mi bę dzie się zaj mo wał, na le żą wspo mnia ne
wy żej związ ki fo to uczu la czy. Do dat ko wo pla nu je też ba da nia
nad tzw. wy so ko wa len cyj ny mi kom plek sa mi me ta li. Dzię ki wy -
ko rzy sta niu la se rów rent ge now skich moż li wy bę dzie po miar ich
struk tu ry i opi sa nie ich wła sno ści elek tro no wych, co po zwo li le -
piej zro zu mieć sze reg waż nych pro ce sów ka ta li tycz nych spo ty -
ka nych w che mii ko or dy na cyj nej oraz bio che mii.

Jak mó wi, Po znań jest dla nie go miej scem szcze gól nym. Uro -
dzi łem się w Po zna niu, tu ukoń czy łem stu dia na Wy dzia le Fi zy -
ki UAM. Cie ka we jest to, że mo ją pra cę ma gi ster ską
re ali zo wa łem pod kie row nic twem śp. prof. dr hab. Fran cisz ka
Kacz mar ka oraz ak tu al ne go pro rek to ra ds. na uki i spraw mię -
dzy na ro do wych, prof. dr. hab. Ry szar da Na skręc kie go. Po ukoń -
cze niu stu diów ma gi ster skich wy je cha łem z Pol ski, aby
re ali zo wać stu dia dok to ranc kie w Szwaj ca rii oraz staż na uko wy
w Hisz pa nii. Na stęp nie prze nio słem się do Nie miec, gdzie pra co -
wa łem przy bu do wie, a obecnie eks plo ata cji sta cji ba daw czej
FXE. Dla mnie to w pew nym sen sie po wrót do mo ich ko rze ni na -
uko wych. To wła śnie w Za kła dzie Elek tro ni ki Kwan to wej po raz
pierw szy usły sza łem o fem to se kun do wych la se rach (w tym przy -
pad ku optycz nych) i tu taj na uczy łem, czym jest fi zy ka do świad -
czal na. To naprawdę nie sa mo wi te uczu cie wró cić po ty lu la tach
na Wy dział Fi zy ki UAM i w oto cze niu ty lu zna jo mych twa rzy
roz po cząć two rze nie wła sne go ze spo łu ba daw cze go!

Mag da Zió łek

Wywiad z dr Woj cie chem ga weł dą oraz informacje na temat
zespołu badawczego są na stronie:

a więc jed na mi liar do wa część me tra) niż kon wen cjo nal ne
la se ry, któ re zna my z la bo ra to riów uni wer sy tec kich. Mniej
wię cej 2/3 dłu go ści la se ra to li nio wy ak ce le ra tor, słu żą cy
do przy spie sza nia elek tro nów do re la ty wi stycz nych pręd ko -
ści, a więc bar dzo bli skich pręd ko ści świa tła. Dzię ki ul tra -
krót kie mu cza so wi trwa nia im pul sów uzy ski wa nych
w XFELu moż li we jest prze pro wa dza nie ba dań dy na micz -
nych pro ce sów fi zy ko -che micz nych, któ re cha rak te ry zu ją się
po dob nie krót ki mi cza sa mi ży cia, np.: po wsta wa nia i zry wa -
nia wią zań che micz nych w trak cie re ak cji che micz nych czy
zmian struk tu ry elek tro no wej bądź ato mo wej pod czas
przejść fa zo wych. 

Po ten cjal nych za sto so wań te go ty pu ba dań jest wie le, nie
tyl ko w fi zy ce czy che mii, ale przede wszyst kim w bio lo gii
struk tu ral nej i mo le ku lar nej, na ukach o ma te ria łach czy na -
ukach o ży ciu. Jed nym z nich jest re je stro wa nie tzw. „fil mów
mo le ku lar nych”, a więc se kwen cji ob ra zów zmie nia ją cych się
struk tur ato mo wych czą ste czek pod czas prze bie gu re ak cji
che micz nej. Te go ty pu fil my cha rak te ry zo wać się bę dą ato -
mo wą roz dziel czo ścią prze strzen ną oraz bar dzo wy so ką roz -
dziel czo ścią cza so wą. To stwa rza no we moż li wo ści po znaw cze
i po zwo li na ukow com zmie rzyć ca ły prze bieg re ak cji che micz -
nej oraz wy róż nić wszyst kie, na wet przej ścio we struk tu ry ato -
mo we w nią za an ga żo wa ne. Dzię ki te mu moż li we bę dzie
peł niej sze zro zu mie nie me cha ni zmów tych re ak cji i, co waż -
niej sze, po zwo li to rów nież na ich kon tro lo wa nie. 

Oso bi ście za in te re so wa ny je stem wy ko rzy sta niem la se rów
rent ge now skich do ba dań dy na mi ki re ak cji che micz nych w fa -
zie cie kłej w róż ne go ro dza ju kom plek sach me ta li przej ścio -
wych – mó wi dr Ga weł da – A więc je stem jed nym z tych
na ukow ców, któ rzy już w nie da le kiej przy szło ści re je stro wać
bę dą „fil my mo le ku lar ne”!

Jed nym z ba dań, któ re obec nie re ali zu je dr Ga weł da, a któ -
re znaj du ją lub mo gą zna leźć nie dłu go za sto so wa nie, są ukła -
dy tzw. fo to uczu la czy od po wie dzial nych za kon wer sję ener gii
świa tła sło necz ne go na ener gię elek trycz ną (a więc prąd elek -
trycz ny) lub ener gię che micz ną. Ta kon wer sja po zwa la wy -
ko rzy sty wać jed no z naj po tęż niej szych źró deł od na wial nej
ener gii do stęp ne na Zie mi, a więc Słoń ce. Po prze kształ ce niu
ener gii do pro wa dzo nej do fo to uczu la cza w po sta ci fo to nów
świa tła sło necz ne go w ener gię zma ga zy no wa ną w elek tro -
nach mo że być ona wy ko rzy sta na do ka ta li zy pro ce su roz sz -
cze pia nia wo dy lub re duk cji azo tu czą stecz ko we go
do amo nia ku czy utle nia nia me ta nu do me ta no lu. Ener gia
elek trycz na ge ne ro wa na przy uży ciu fo to uczu la czy zna la zła
rów nież sze ro kie za sto so wa nie w ogni wach fo to wol ta icz nych. 

Część z tych po my słów dr Ga weł da bę dzie re ali zo wał w Po -
zna niu, gdzie wła śnie zbie ra swój ze spół ba daw czy. Po mysł
po ja wił się w pod ko niec 2016 r., kie dy zde cy do wa łem się przy -
stą pić do kon kur su gran to we go Na ro do we go Cen trum Na uki.
Z uwa gi na fakt, że Pol ska jest rów nież pań stwem człon kow -
skim Eu ro pe an XFEL, po sta no wi łem przy czy nić się do roz po -
wszech nie nia te go la se ra w pol skim śro do wi sku na uko wym.
Po my śla łem, że naj lep szym spo so bem na te go ty pu „po pu la ry -
za cję” bę dzie za ło że nie gru py na uko wej w Pol sce, sta ra nia się
o czas po mia ro wy w la bo ra to rium w Ham bur gu i osta tecz nie
roz po czę cie pro gra mu na uko we go,  an ga żu jąc w to mło dych
pol skich na ukow ców – mó wi dr Ga weł da. 

l a t

   nauka jest wielka!

Dr Wojciech gawełda, fizyk pracujący przy jednej ze stacji badawczych laboratorium
European XFEl zlokalizowanego niedaleko Hamburga w Niemczech. W tle aparatura
pomiarowa instrumentu FXE (Femtosecond X-ray Experiemnts), która pozwala
przeprowadzanie badań dynamiki reakcji chemicznych
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Jak wy glą da ją nie spor cza ki? czy rze czy wi ście są tak ko -
lo ro we i nie ziem skie, jak pod po wia da in ter net? 

Czę ścio wo tak. Nie spor cza ki z gro ma dy He te ro tar di gra da
są ko lo ro we. Je śli bę dzie my je oglą dać pod mi kro sko pem, bo
pa mię taj my, że są to zwie rzę ta osią ga ją ce od 0,01 do 1,2 mm
dłu go ści, to za uwa ży my, że są po ma rań czo we, czer wo ne lub
brą zo we. W ta kim zbli że niu zo ba czy my też, że ma ją wal co wa -
te lub be czuł ko wa te cia ło (za le ży od ro dza ju) po kry te płyt ka -
mi oraz szcze ci na mi i 4 pa ry od nó ży za koń czo nych pa zu ra mi.
Czy wy glą da ją nie ziem sko? Ra czej ko ja rzą mi się z mi sia mi lub
pa rów ka mi, ale to kwe stia wy obraź ni. Na to miast nie spor cza ki
z gru py Eu tar di gra da nie ma ją pły tek i szcze cin, po nad to są
prze zro czy ste, a więc po zba wio ne ko lo ru, o któ ry pa ni py ta ła.
Wy ją tek sta no wią miesz kań cy wy so kich gór. Te, któ re upodo -
ba ły so bie lo dow ce w Al pach, Tien szan czy w Hi ma la jach ma -
ją w ku ti ku li ciem ny pig ment, któ ry chro ni je przed wy so ki mi
daw ka mi UV. I tu cie ka wost ka. Nie spor cza ki, któ re ży ją na lo -
dow cach w re gio nach po lar nych są prze zro czy ste. Dla cze go za -
tem nie ma ją ciem ne go pig men tu, sko ro też przyj mu ją du że
daw ki UV? Z dru giej stro ny wia do mo, że są nie spor cza ki, któ -
re nie ma ją pig men tu, i do sko na le so bie ra dzą z wy so ki mi daw -
ka mi UV… m.in. te, któ re ży ją w oko li cach na szych do mów. 

chcia łam za py tać, co ta kie go cie ka we go ma ją w so bie te
nie po zor ne or ga ni zmy, ale czę ścio wo już udzie lił mi pan od -
po wie dzi…

Wie le ich cech jest nie zwy kle in spi ru ją cych i cie ka wych.
Choć by to, że są naj bar dziej wy trzy ma ły mi zwie rzę ta mi na Zie -
mi. Pro szę so bie wy obra zić, że są zdol ne prze żyć za rów no
w tem pe ra tu rze 150 stop ni Cel sju sza, jak i bli skiej ze ra ab so -
lut ne go. Za miesz ku ją miej sca ra czej nie przy ja zne dla in nych
or ga ni zmów. Naj lep szym te go przy kła dem są lo dow ce. Przy -
znam, że je stem za ko cha ny w lo dow cach. Uwa żam, że są to
fa scy nu ją ce, zmie nia ją ce się na na szych oczach eko sys te -
my. I mi mo, że nie wi dzi my te go go łym okiem, na po wierzch -
ni lo dow ców pul su je ży cie. Funk cjo nu je zło żo ny sys tem,
w któ rym si ni ce od po wia da ją za pro duk cję pier wot ną, a wła -
śnie te ma łe mi sie – nie spor cza ki, któ re ma ją oko ło 0.03 mi li -

me tra, są naj więk szy mi kon su men ta mi. Peł nią do kład nie ta ką
sa mą funk cję na lo dow cu, jak niedź wiedź po lar ny w eko sys te -
mach ark tycz nych, czy wilk w la sach pier wot nych. Po za tym
fa scy nu ją ce są ich zdol no ści prze trwa nia. Pro szę so bie wy obra -
zić, że wy bu dzi li śmy je z pró bek z lo dow ców Cen tral nej Azji
po 11 la tach hi ber na cji. Ale to nic w po rów na niu z wy ni ka mi
ja poń skich na ukow ców, któ rym uda ło się to po 30 la tach! Ma -
ło te go – one po wró ci ły do wszyst kich funk cji ży cio wych, skła -
da ły ja ja, z któ rych wy klu wa ły się mło de. 

to mo że war to by ło by zba dać, jak one to ro bią? ta kie ba -
da nia moż na by po tem wy ko rzy stać np. w na ukach me dycz -
nych… 

Zwłasz cza, że ta kich cie ka wych „umie jęt no ści” nie spor cza -
ki ma ją znacz nie wię cej. Są ak tyw ne w ni skich tem pe ra tu rach,
a ich biał ka mo gły by zo stać wy ko rzy sta ne w bio tech no lo gii np.
w bu do wa niu od por no ści ko mó rek ludz kich na pro mie nio wa -
nie UV, jak do no si li ja poń scy na ukow cy w jed nym z ar ty ku -
łów opu bli ko wa nych w Na tu re com mu ni ca tion. Są jed nym
z głów nych obiek tów mo de lo wych w ba da niach astro bio lo -
gicz nych. To wła śnie te zwie rza ki wy ko rzy stu je się do ba da nia
re ak cji or ga ni zmów wie lo ko mór ko wych na wa run ki pa nu ją -
ce po za na szą pla ne tą. Nie spor cza ki po sia da ją też jesz cze in ną
cie ka wą wła ści wość, któ ra po le ga na tym, że moż na je wy su -
szyć i po kil ku la tach, z po wro tem przy wró cić do ży cia. Ta kie
ga tun ki są obec ne wo kół nas np. mo że my je zna leźć na wet
pod Col le gium Mi nus. Zwią za na jest z tym pew na cie ka wa hi -
po te za opu bli ko wa na w cza so pi śmie me dycz nym The Lan cet
już w la tach 90tych. Za su ge ro wa no tam, że ta ka umie jęt ność
prze su sza nia mogłaby zna leźć za sto so wa nie w trans plan to lo -
gii, do prze cho wy wa nia tka nek w sta nie su chym. Ta kich hi sto -
rii jest oczy wi ście wię cej, czę sto z po gra ni cza science
z do dat kiem fic tion. 

po co szu kać nie spor cza ków na lo dow cach, sko ro, jak pan
wspo mi nał, moż na je zna leźć pod col le gium mi nus? 

Czy zda je so bie pa ni spra wę, że lo dow ce i cza py lo do we
to 10% pro cent na szej pla ne ty? A nie spor cza ki są jed ną z naj -
licz niej szych grup zwie rząt (wraz z wrot ka mi) za miesz ku ją -
cych te eko sys te my. To one kon tro lu ją za gęsz cze nia in nych
or ga ni zmów, ta kich jak glo ny czy si ni ce. Ma ło te go, są tam pa -
ra dok sal nie naj więk szy mi zwie rzę ta mi, tym sa mym mo gą
istot nie wpły wać na obieg wę gla w eko sys te mach gla cjal nych.
Ca ły czas za ska ku je nas róż no rod ność tych mi siów na lo dow -
cach, ich zdol ność dys per sji czy dzi wacz na mor fo lo gia. Wła -
śnie dla te go in te re su ję się nie spor cza ka mi na lo dow cach
i po dró żu ję, bo Ark ty ka i re jo ny po lar ne zmie nia ją się w za -
stra sza ją cym tem pie. A wszyst kie te zmia ny wcze śniej czy póź -
niej od bi ją się na na szym lo kal nym oto cze niu. Mo ja zna jo ma,
zaj mu ją ca się za nie czysz cze nia mi na lo dow cach umie ści ła
pięk ny cy tat pew ne go Inu ity na swo jej stro nie in ter ne to wej,
mia no wi cie „Ark ty ka jest ba ro me trem zdro wia świa ta. Je śli
chcesz wie dzieć jak zdro wy jest świat, od wiedź Ark ty kę i po czuj
jej puls”, wy da je mi się, że to kwin te sen cja. Ale kie dyś usły sza -
łem tak że in ne do bre stwier dze nie w Za kła dzie Eko lo gii Mo -
rza PAN w So po cie, że „Sval bard jest kuź nią kli ma tu Eu ro py”.
To wszyst ko jest praw dą. 

czy tel ni kom por ta lu „cra zy na uka” zna ne są pań skie do -
ko na nia na uko we i po dróż ni cze, zresz tą nie tyl ko im; jest
pan au to rem kil ku ar ty ku łów po pu lar no -na uko wych. opo -
wie nam pan o swo ich po dró żach? 

By łem trzy ra zy na Spits ber ge nie. W 2011 ro ku, na mo cy
współ pra cy z PAN w Kra ko wie, od wie dzi łem Pol ską Sta cję Po -
lar ną Horn sund i spę dzi łem tam mie siąc. Wte dy też po raz
pierw szy zo ba czy łem lo do wiec. To był lo do wiec szel fo wy Han -

za wie ru cha na tro pie 
lo do wych nie spor cza ków

Z dr. Krzysztofem Zawieruchą z Zakładu Taksonomii
i Ekologii Zwierząt UAM rozmawia Magda Ziółek
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sa (Hans bre en) za koń czo ny wiel kim kli fem w mo -
rzu. Wi dok, ja ki zna my z fil mów przy rod ni czych
BBC. Oczy wi ście po sze dłem na ten lo do wiec i wte -
dy rów nież po raz pierw szy zo ba czy łem oczka krio -
ko ni to we. Są to nie wiel kie za głę bie nia wy peł nio ne
wo dą z ciem nym osa dem na dnie. To wła śnie tam
ży ją nie spor cza ki lo do we. W 2013 po raz ko lej ny
od wie dzi łem Spits ber gen, wła ści wie mo gę śmia ło
po wie dzieć, że zwie dzi łem ar chi pe lag Sval bard. Nie
star czy ło mi fi nan so wa nia z mo je go wła sne go
gran tu, więc zmon to wa łem eks pe dy cję na uko wą,
na któ rą zło ży li się or ni to lo dzy z Gdań ska, ba da -
ją cy ko lo nie pta ków mor skich oraz hy dro lo dzy
z War sza wy – ich in te re so wa ło za so le nie wo dy
w fior dach na pół no cy. Do kom ple tu do bra li śmy
jesz cze dwój kę tu ry stów, któ rzy chcie li wy ru szyć
na praw dzi wą eks pe dy cję na uko wą. Ta wy pra wa
na praw dę się uda ła! Wte dy mia łem oka zję ze brać
ma te riał z dwóch lo dow ców – Wal de mar bre en
i Bu chan bre en. Do tar ło wte dy do mnie, ja ki mi dy -
na micz ny mi eko sys te ma mi są lo dow ce. To by ła
nie sa mo wi ta wy pra wa, prze kro czy li śmy 80 rów -
no leż nik i do pły nę li śmy do naj dal szych wysp Ar -
chi pe la gu Sval bard. Pa mię tam, mo gła
być 1.00, 2.00 (był wte dy dzień po lar ny), Wy sie -
dli śmy z ło dzi, idzie my pla żą i na gle do cie ra my
do ma łej la gu ny, gdzie wy le gu ją się mor sy. Dzie -
siąt ki mor sów, któ re chra pa ły, prze py cha ły
się – wi dok nie sa mo wi ty! Za wró ci li śmy na pla żę,
a tam na pia sku zo ba czy li śmy śla dy mi sia po lar -
ne go, co ozna cza ło, że on też tam był. Cie ka we uczu cie.
Na Spits ber ge nie by łem jesz cze w 2016 roku, ca łą wy pra wę
spę dzi łem na pro wa dze niu eks pe ry men tów na lo dzie.

Był pan rów nież na Gren lan dii? 
Po je cha łem tam we wrze śniu 2015 ro ku. Ce lem po dró ży by -

ła cza pa lo do wa po ło żo na na po łu dnio wo -za chod nim wy brze -
żu. Dla cze go to miej sce? Wszy scy wy obra ża my so bie
Gren lan dię ja ko kon ty nent sku ty lo dem, ale oczy wi ście to nie
do koń ca praw da. W wy ni ku zmian kli ma tycz nych cza pa lo -
du kur czy się, od kry wa jąc su ro we gle by lub ska ły, ustę pu jąc
tym sa mym tun dro wi skom. Z Kan ger lus su aq (ma łe go mia sta)
na lo do wiec pro wa dzi naj dłuż sza na tej wy spie dro ga, ma ja -
kieś 30 km. Moż na wy po ży czyć tam ro wer i po dró żo wać mi -
ja jąc po dro dze piż mo wo ły czy re ni fe ry do cie ra jąc wresz cie
do naj więk sze go ma ga zy nu wo dy słod kiej na pół ku li pół noc -
nej – cza py lo do wej. Je sien na Gren lan dia za chwy ca pa le tą ko -
lo rów, to nie za po mnia ne prze ży cie. W trak cie tej wy pra wy
mia łem też oka zję spę dzić noc na lo dzie. Ra zem z prze wod ni -
kiem ru szy li śmy w głąb cza py lo do wej wio ząc na sa necz kach
ca ły po trzeb ny sprzęt do ba dań. To, co tam zo ba czy łem kra jo -
bra zo wo przy po mnia ło pla ne tę dra Man na z fil mu „In ter stel -

lar”. Gdzie spoj rzysz – ciem ny lub ja sny lód. By ły też
oczy wi ście oczka krio ko ni to we, z któ rych ze bra łem
ma te ria ły do ba dań. Część wy ni ków już opu bli ko -
wa łem. 

po dob no ma rzy pan o zdo by wa niu rów nież
tro pi kal nych lo dow ców?

Tro pi kal ne lo dow ce zgi ną w cią gu naj bliż szych
kil ku dzie się ciu lat, nie któ re na wet w per spek ty wie
de ka dy, np. w pa śmie Rwen zo ri w Ugan dzie ostat ni
lo do wiec zlo ka li zo wa ny na wy so ko ści 5100 metrów
nad poziom morza praw do po dob nie znik nie za pięć
lat. To sa mo lo dow ce na Ki li man dża ro i na Mo unt
Ke nya, któ re prze sta ną ist nieć w prze cią gu 20 lat.
Wraz z ni mi tra ci my szan se na po zna nie bio róż no -
rod no ści tych nie sa mo wi tych, tro pi kal nych zim -
nych wysp. Je śli jest ta ka moż li wość, pro szę
o prze sła nie pró bek oso by, któ re ro bi ły ba da nia
na tro pi kal nych lo dow cach. Cho ciaż tak na praw dę
nie wie le jest ta kich oka zji. Pra wie nikt te go nie ba -
da. Z Pun cak Jaya w Pa pui jest bar dzo cięż ko zdo -
być ma te riał, z Ki li man dża ro nie ma żad nych
in for ma cji. Z Ugan dy jed na pra ca na ukow ców z Ja -
po nii z 2014 ro ku. Po pro si łem ich o ma te riał, któ ry
tam ze bra li. Wy sła li mi i oka za ło się, że mam z te go
miej sca dwa no we ga tun ki dla wie dzy. Oczy wi ście
zbie ram ma te ria ły nie tyl ko z te re nów tro pi kal nych.
Ostat nio np. uda ło mi się uzy skać, rów nież od Ja -
poń czy ków, prób ki z lo dow ców w gó rach Tien i Qu -
ilian. Wy ni ki mnie za sko czy ły. Oka za ło się, że
nie spor cza ki, ży ją ce na tych lo dow cach, ma ją nie -

sa mo wi tą zdol ność dys per sji. W dwóch od da lo nych od sie bie
o 1700 km sie dli skach ży ją te sa me pod wzglę dem mor fo lo -
gicz nym i mo le ku lar nym ga tun ki. Ob szar mię dzy lo dow ca mi
jest pła ski, praw do po dob nie ni gdy nie by ło tam plat for my lo -
do wej. Jest to kla sycz ny przy kład hi po te zy: eve ry thing is eve ry -
whe re but envi ron ment se lect. Praw do po dob nie nie spor cza ki
mi gru ją z wia trem i kie dy tra fią w od po wied nie miej sce, bę dą
tam ży ły. Nie znaj dzie my ich w mchach, po nie waż są przy sto -
so wa ne do ży cia na lo dzie. Ale oczy wi ście nie jest to re gu ła. 

Jest pan na ukow cem, po dróż ni kiem, a mo że dzien ni ka -
rzem?

Na ukow ca mu si cha rak te ry zo wać pew na pa sja i cie ka wość
ota cza ją ce go świa ta, zwłasz cza w od nie sie niu do wła snych ba -
dań. I to chy ba ro bię, po szu ku jąc nie spor cza ków na lo dow cach.
Czy je stem po dróż ni kiem? Cóż, każ dy z nas nim jest, na wet je -
śli za cel swo jej po dró ży obie ra Biesz cza dy czy oko li ce Po zna -
nia. A czy je stem dzien ni ka rzem? Ra czej nie. Lu bię opo wia dać
o na uce, mam blo ga, wy po wia dam się np. na ła mach pra sy
o swo ich wy ni kach ba dań... Na tym prze cież m.in. po le ga po -
pu la ry za cja na uki.
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Nasz uni wer sy tet był or ga ni za to rem
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na -
uko wej „chal len ges and op por tu ni -
ties of struc tu ral ly we ak ru ral
re gions in eu ro pe. so cial in no va -
tions and so cial en ter pri ses ac ting
un der ad ver se con di tions”, któ ra
in au gu ro wa ła na uko wą część pro -
jek tu „ruraction. so cial en tre pre -
neur ship in struc tu ral ly we ak ru ral
re gions: ana ly sing in no va ti ve tro -
uble sho oters in ac tion”. pro jekt jest
fi nan so wa ny przez unię eu ro pej ską w ra mach pro gra -
mu ho ry zont 2020 (msca-itN-etN).

UAM, a do kład niej Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych oraz Wy dział Na uk Spo łecz nych, jest je dy nym
pol skim przed sta wi cie lem w mię dzy na ro do wym kon sor -
cjum ba daw czym, do któ re go wcho dzą rów nież uczel nie,
in sty tu ty na uko we i przed się bior stwa z Au strii, Da nii, Gre -
cji, Ir lan dii, Nie miec oraz Por tu ga lii.

Głów nym te ma tem kon fe ren cji, jak rów nież ca łe go pro -
jek tu, jest roz wój re gio nów sła bych struk tu ral nie. W kon -
fe ren cji uczest ni czy ło kil ku dzie się ciu na ukow ców z Pol ski,
Eu ro py i Sta nów Zjed no czo nych. W uro czy stym otwar ciu,
w Au li Lu brań skie go, wzię li udział przed sta wi cie le jed no -
stek za an ga żo wa nych w pro jekt, w tym mię dzy in ny mi Pro -
rek tor UAM ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej,
prof. Ry szard Na skręc ki oraz ko or dy na tor ka pro jek tu z ra -

mie nia Le ib niz In sti tu te for Re se arch
on So cie ty and Spa ce w Erk ner
pod Ber li nem, prof. Ga brie la Chri st -
mann. Ob ra dy kon cen tro wa ły się wo -
kół sze ro ko po ję tej te ma ty ki
spo łecz no -eko no micz nej a więc po li -
tyk i stra te gii roz wo ju re gio nów wiej -
skich oraz zmian kul tu ro wych na wsi.

Na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu w pro jekt
RurAction za an ga żo wa ne są dwie
jed nost ki, któ re by ły rów nież or ga ni -

za to ra mi kon fe ren cji. W In sty tu cie Geo gra fii Spo łecz no -
-Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej (IGSEiGP)
ko or dy na to rem pro jek tu jest prof. Ta de usz Stry ja kie wicz.
Z ko lei In sty tut So cjo lo gii jest od po wie dzial ny za re ali zo -
wa nie w ca łym pro jek cie ba dań wy ko rzy stu ją cych me to -
dy wi zu al ne na uk spo łecz nych. Ko or dy na to rem te go
za da nia jest dr Łu kasz Ro gow ski.

Kon fe ren cja by ła po cząt kiem pro jek tu, któ ry zo stał za -
pla no wa ny na ko lej ne trzy la ta, do koń ca 2020 ro ku. Z per -
spek ty wy na szej uczel ni RurAction jest istot ny nie tyl ko ja ko
ele ment współ pra cy mię dzy na ro do wej, ale rów nież ko ope -
ra cji po mię dzy róż ny mi jed nost ka mi w ra mach UAM – to
pierw szy pro jekt fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską, któ -
ry jest pro wa dzo ny wspól nie przez dwa Wy dzia ły. 

dr Łu kasz Ro gow ski (In sty tut so cjo lo gii UAM), 
prof. ta de usz stry ja kie wicz (In sty tut geo gra fii spo łecz no -Eko no -

micz nej i go spo dar ki prze strzen nej UAM).

horyzoNt 2020 z no wym pro jek tem

od po pu la ry za cji in ter fej sów mózg -kom pu ter, se mi na -
riów i zjaz dów na uko wych, przez po pu la ry za cję ma -
te ma ty ki wśród uczniów i na uczy cie li, po har fę

la se ro wą, a na wet opra co wa nie me to dy ki spraw ne go wy kry -
wa nia wi ru sa afry kań skie go po mo ru świń. To oczy wi ście nie
ca ła li sta zwycięskich pomysłów te go rocz ne go kon kur su Fun -
da cji UAM pod na zwą FUND-AKCJA. 

Wie rzy my, że do fi nan so wa nie przy zna ne przez Fun da cję
UAM po zwo li lau re atom kon kur su zre ali zo wać war to ścio we
przed się wzię cia, któ re w re al ny spo sób przy czy nią się do re ali za -
cji ce lów po pu la ry za tor skich, na wią zy wa nia współ pra cy na li -
nii na uka -biz nes, a tak że upo wszech nia ją cych osią gnię cia
ak tyw nej spo łecz no ści aka de mic kiej – pod su mo wał pre zes Za -
rzą du Fun da cji Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza prof.  Ja -
cek Gu liń ski. 

W su mie w tym ro ku 19 pro jek tów otrzy ma ło do fi nan so -
wa nie na łącz ną kwo tę 100 000 zł. Swo je apli ka cje zło ży li przed -
sta wi cie le nie mal wszyst kich wy dzia łów UAM oraz in nych

jed no stek or ga ni za cyj nych. 76% wnio sków sta no wi ły pro jek -
ty zgło szo ne przez stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni ków
UAM, a 24% przez or ga ni za cje, zrze sza ją ce przed sta wi cie li śro -
do wi ska aka de mic kie go i dzia ła ją ce na rzecz Uni wer sy te tu. 

Naj wię cej zgło szo nych pro jek tów do ty czy ło ini cja tyw po pu -
la ry zu ją cych na ukę lub przed się bior czość (30 wnio sków)
i upo wszech nia ją cych osią gnię cia na uko wo -ba daw cze, dy dak -
tycz ne lub or ga ni za cyj ne UAM (27 wnio sków). 

Pa trząc na ja kość wnio sków i po my sły, ja kie za ni mi idą,
moż na śmia ło stwier dzić, że lu dzie UAM to oso by po my sło -
we. Cie szy my się, że wspie ra jąc je, Fun da cja UAM mo że re -
ali zo wać swo je sta tu to we ce le – do da je prof. Ja cek Gu liń ski.

Je śli któ ryś ze wspo mnia nych pro jek tów wzbu dził Wa sze za -
in te re so wa nie, już wkrót ce za spo ko imy Wa szą cie ka wość na ła -
mach Ży cia Uni wer sy tec kie go. Kil ka cie ka wych pro jek tów
opi sze my w szcze gó łach. Trzy ma my kciu ki za re ali za cję wszyst -
kich po my słów zgło szo nych do kon kur su! 

paweł Marciniak

po my sło wy… jak czło wiek z uam
Sto tysięcy złotych trafi wkrótce do twórców 19 projektów, które będą pozytywnie zmieniać nie tylko naszą

uniwersytecką rzeczywistość. Fundacja UAM rozstrzygnęła właśnie drugi już konkurs pod tytułem
FUND_AKCJA. W ten sposób pomysły studentów, doktorantów i pracowników UAM oraz jednostek uczelni mogą

liczyć na finansowe wsparcie w ich realizacji. 
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www.uniwersyteckie.pl

W marcu mija 25 lat od chwili, gdy na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazał się pierwszy
numer czasopisma pod redakcją Ewy Staniewicz.

Te 25 lat to ¼ trwania naszej Uczelni. Dużo to i mało. Przez ten
czas na łamach miesięcznika raz lepiej, a raz gorzej (jak to
w życiu) relacjonowaliśmy wydarzenia na UAM, a Życie
Uniwersyteckie stało się swoistą kroniką wydarzeń szacownej
Uczelni. Gdy zaczynaliśmy, nie było strony internetowej, mobila
czy mediów społecznościowych. Dziś te pożółkłe z czasem
stronice dawnego Życia są niejednokrotnie jedynym zapisem
wydarzeń, których Państwo lub Państwa mentorzy byliście
świadkami. Z całym szacunkiem odnoszę się do pracy byłych
i obecnych redaktorów Życia. Do sprawców i twórców jego
historii – dziennikarzy i pań naczelnych, które pismo prowadziły
przede mną – Ewy Staniewicz i Jolanty Lenartowicz. 

Przez te 25 lat wy ko na no mnó stwo do brej pra cy, a na stęp -
ne 25 za po wia da się na praw dę fa scy nu ją co – szcze gól nie w do -
bie in ter ne tu i me diów cy fro wych. Przy spie sza my. To
ko niecz ność. Dziś pi sze my o no wej twa rzy Ży cia i jej, jak to na -
zy wa ją – funk cjo nal no ściach. Ale też w krót kim do dat ku po -
chy la my się nad ży ciem. Za chę cam do lek tu ry ma te ria łów
o tym, ile jest ży cia w ka mie niu, o ży ciu po ży ciu, czy ży ciu
w ko smo sie… 

Serdecznie dziękuję Państwu za to, że nas czytacie, za mniej
lub bardziej uszczypliwe maile na temat jakości naszych
materiałów. Dziękuję za uwagę nam poświęconą i proszę,
bądźcie z nami dalej. 

Niech Ży Je Ży cie
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295numerów Życia uNiwersytecKieGo

21współpracowników Życia uNiwersytecKieGo

10000stron Życia uNiwersytecKieGo

5adresów Życia uNiwersytecKieGo
Kampus Ogrody
Collegium Minus
Nowowiejskiego
Collegium Maius
Św. Marcin 78
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Ży cie, obiekt fa sy na cji i obiekt ba dań, któ re go fe -
no me nu, po mi mo nie sły cha ne go roz wo ju na uki
cią gle nie po tra fi my w peł ni wy ja śnić. Z jed nej
stro ny, za chwy ca kunsz tow nym spo so bem ko -
do wa nia in for ma cji i mi ster ny mi me cha ni zma -
mi re gu la to ro wy mi po zwa la ją cy mi na roz wój
tak roż no rod nych form ży cia i przy sto so wa nych
do tak róż nych wa run ków śro do wi sko wych.
Z dru giej stro ny, wy da je się być wa dli we, szcze -
gól nie je śli spoj rzy my z per spek ty wy błę dów
w ma te ria le ge ne tycz nym, mu ta cji przy czy nia ją cych
się do roz licz nych cho rób. Jak to się dzie je, że przy tak
wie lo ra kich me cha ni zmach na pra wy DNA po ja wia ją się
błę dy? Dla cze go „błęd ne” ge ny nie są na tych miast eli -
mi no wa ne w pro ce sie se lek cji na tu ral nej? 

W ty sią cach la bo ra to riów na ukow cy pra cu ją nad tym,
jak te błę dy na pra wić, a zro bić to moż na, przy naj mniej

w wa run kach la bo ra to ryj nych, na wie le spo so bów.
Przy kła do wo, moż na, wpro wa dza jąc DNA z pra wi -
dło wą for mą ge nu, zmu sić ko mór ki do pro duk cji
bia łek po trzeb nych do pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia lub pro wa dzą cych do śmier ci ko mór ki, co mo że

mieć za sto so wa nie w te ra piach prze ciw no wo two ro -
wych. Moż na tak że ko ry go wać efek ty dzia ła nia ta kich

wa dli wych ge nów wpro wa dza jąc do ko mór ki czą stecz -
ki ma łych RNA wy ci sza ją cych eks pre sję kon kret ne go ge -

nu, oli go nu kle oty dy, wy ła pu ją ce czyn ni ki trans kryp cyj ne czy
też ry bo zy my, che micz nie mo dy fi ku ją ce ma te riał ge ne tycz ny.
W swo ich dzia ła niach po su wa my się nie tyl ko do na pra wy błę -
dów, ale tak że dość po wszech nie ulep sza my na tu rę. Sku tecz -

Życie, czy taKie dosKoNałe?

Z punk tu wi dze nia bio lo gicz ne go w ka mie -
niach nie mo że ist nieć zna na nam for ma ży cia. Ale
je śli zmie ni my per spek ty wę i zgod nie ze sta rym po -
wie dze niem przyj mie my de fi ni cję, że „ży cie to ruch”, to
mo że my dać od po wiedź twier dzą cą. geo lo gia zna śla dy
ży cia bio lo gicz ne go za war te w ska mie nia ło ściach, ale to
tyl ko są for my zmi ne ra li zo wa ne i nie oży wio ne.

Wy ka za nie ist nie nia ru chu ma te rii we wnątrz Zie mi
w du żej mie rze za le ży od ska li, ja ką przyj mie my. W ska li
glo bal nej ist nie je wy mia na – bar dzo wy raź ny ruch ma te rii
mię dzy geo s fe ra mi Zie mi. Wie my to z prze bie gu fal sej -
smicz nych przez ziem ski glob, po wsta łych w wy ni ku trzę -
sień zie mi i pod ziem nych prób nu kle ar nych. Ten ruch
ma te rii ku gó rze, w geo lo gii wi docz ny jest bar dzo w pro -
ce sach mag mo wych w płasz czu i sko ru pie ziem skiej. Szcze -
gól nie za koń cze nie tych pro ce sów wi dzi my na po wierzch ni
w po sta ci dy na micz nie prze bie ga ją cych zja wisk wul ka nicz -
nych. Mó wi się, „że Zie mia ży je”. Z tym dy na mi zmem jest
zwią za na ezo te rycz na kon cep cja Ga ji. Ga ja jest kon cep cją
wy ra ża ną ja ko ży wa isto ta, ja ko ży ją ca pla ne ta Zie mia.
W przy ro dzie ca ły roz wój, wszyst ko od by wa się we dług
okre ślo nych cy kli wiel kich i ma łych. W geo lo gii wie my, że
te cy kle prze ja wia ją się w pro ce sach po wsta wa nia i za ni ka -
nia łań cu chów gór skich, roz wo ju kon ty nen tów i ewo lu cji
oce anów. Zna my też cy kle krą że nia po szcze gól nych pier -
wiast ków w sko ru pie ziem skiej i at mos fe rze np. cykl krą -
że nia pier wiast ka wę gla. Za tem ruch ma te rii po przez cy kle

roz wo jo we jest ogól nym prze ja wem „ży cia” na szej pla -
ne ty.

In ną for mę ru chu ma te rii mo że my za uwa żyć
w ska li wzro stu krysz ta łów, któ re po wsta ją z roz -
two rów i ze sto pów. Moż na w krysz ta łach zo ba -
czyć stop nio wy wzrost, co wy ra ża się ko lej ny mi
stre fa mi wzro stu. Ten roz wój w cza sie i prze strze -
ni przy po mi na stop nio wy wzrost i roz wój ro ślin

i zwie rząt. Bez mi ne ra łów i za war tych w nich pier -
wiast ków, nie moż na zbu do wać ży cia or ga nicz ne go.

Ro śli ny, zwie rzę ta i czło wiek są zbu do wa ne z wo dy
i pew nych po łą czeń mi ne ra łów, któ re oży wia czyn nik

nie śmier tel ny. Za tem ma te ria nie oży wio na jest nie zbęd na
do utwo rze nia ży cia bio lo gicz ne go.

prof. Izabela
Makałowska

prof. Andrzej
Muszyński
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kwarc i fluoryt – kletno
(najwiek̨szy kryształ fluorytu
wielkości 15 mm)
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poszukiwanie drugiej Ziemi od stuleci spędza sen
z powiek astronomów. Wiemy, że we Wszechświecie
istnieją miliardy galaktyk, a w każdej z nich
miliardy gwiazd. Wokół bardzo wielu gwiazd
mogły uformować się planety. problem w tym,
jak je zobaczyć, zmierzyć i sprawdzić, jakie
warunki tam panują. Niestety planety są
wielokrotnie mniejsze od gwiazd, nie świecą
własnym światłem i giną w blasku macierzystych
gwiazd. Z tego powodu jeszcze 25 lat temu
poszukiwanie planet poza naszym Układem
słonecznym, czy życia poza Ziemią wydawało się być
zadaniem skazanym na porażkę. 

Kiedy w 1992 roku prof. Aleksander Wolszczan odkrył
pierwszy pozasłoneczny układ planetarny, okazał się on
istnieć w pobliżu gwiazdy, wokół której takiego układu nie
powinno być. Dlaczego? Otóż planety odkryte przez
Wolszczana krążą wokół pulsara, czyli gwiazdy, która jest
pozostałością po wybuchu supernowej. Czy układ
planetarny miał szansę przetrwać wybuch? Do dziś jego
pochodzenie jest zagadką. Ponadto pulsar zwykle jest
źródłem zabójczego dla życia promieniowania gamma
czy X (Roentgena). 

Jeżeli chcemy znaleźć planety, na których mogłoby
rozwinąć się życie, trzeba ich poszukiwać wokół gwiazd
podobnych do naszego Słońca. Zakładamy w takim
przypadku, że szukamy życia opartego na węglu i wodzie,
które rzeczywiście powszechnie występują we
Wszechświecie. 

Pierwsze planety odkryte wokół „innych Słońc” okazały
się być tzw. gorącymi Jowiszami, czyli masywnymi
gazowymi planetami, krążącymi bardzo blisko swojej
gwiazdy. Jednak w miarę rozwoju technik obserwacyjnych,
odkrywane są planety o mniejszych masach, nawet takich

ność na pra wia nia jest na ra zie nie wiel ka, a ulep sza nie na tu ry,
któ re bar dzo do brze zna my w po sta ci GMO, bu dzi u wie lu
osób spo re wąt pli wo ści, a na wet oba wy. Jest to te mat do po -
tęż nej dys ku sji, ale nie to jest tu taj mo ty wem prze wod nim. Ko -
niecz ność, czy też moż li wość po pra wia nia na tu ry, na su wa
py ta nie czy sko ro „ży cie” mo że być po lep sza ne, a przy naj mniej
po lep sza ne z na szej, ludz kiej per pek ty wy, to jest ono ta kie do -
sko na łe? Wy da wa ło by się, że nie, ale w tej grze zwa nej „ży -
ciem” nie cho dzi o jed nost kę, a o ga tu nek i je go prze trwa nie.
W zmie nia ją cych się wa run kach śro do wi sko wych prze trwa -
nie ga tun ku uza leż nio ne jest, mię dzy in ny mi, od zróż ni co wa -
nia po mię dzy osob ni ka mi. Więk sze zróż ni co wa nie da je
więk sze praw do po do bień stwo, że w in nych wa run kach, je śli
nie wszy scy, to przy naj mniej nie któ rzy prze ży ją i za pew nią cią -
głość ga tun ko wą. Na tu ra, wpro wa dza jąc mu ta cje, a tym sa -

mym zmien ność, „strze la na śle po”. Nie któ re z nich są na tych -
miast eli mi no wa ne, in ne utrzy mu ją się w po pu la cji. Jed ne są
nie ko rzyst ne, in ne obo jęt ne, a jesz cze in ne da ją ich no si cie -
lom prze wa gę, ro zu mia ną ja ko moż li wość wy da nia w ist nie -
ją cych wa run kach więk szej licz by po tom stwa. Ale to, co
w jed nych wa run kach da je prze wa gę, w in nych mo że być nie -
ko rzyst ne i vi ce ver sa. Kla sycz nym przy kła dem jest mu ta cja
w ge nie ko dują cym he mo glo bi nę, któ rej efek tem jest ane mia
sier po wa ta. Jed nak że oso by po sia da ją ce ta ki zmu to wa ny gen
są du żo bar dziej od por ne na ma la rię. Bio rąc pod uwa gę nie -
prze wi dy wal ność zmian, ja kie zaj dą w wa run kach śro do wi sko -
wych, na tu ra „przy go to wu je” po pu la cje na róż ne sy tu acje. Tak,
od by wa się to kosz tem nie któ rych osob ni ków, ale w dłuż szej
per spek ty wie da je więk szą szan sę ga tun ko wi. Pa trząc od tej
stro ny „nie do sko na ło ści” nie są już ta kie nie do sko na łe.

porównywalnych z Ziemią. Niektóre z nich obiegają swoje
macierzyste gwiazdy w tzw. strefie ciągłego

zamieszkania, co oznacza, że ilość ciepła dopływająca
do planety od jej macierzystej gwiazdy pozwala
na istnienie na jej powierzchni wody w stanie
ciekłym. Czy woda rzeczywiście istnieje na takiej
planecie to kolejne pytanie, na które trzeba
poszukać odpowiedzi. 

Potwierdzenie istnienia wody i śladów życia
(metanu, dwutlenku węgla czy innych bardziej

złożonych związków organicznych) możliwe jest
poprzez badanie atmosfer planet pozasłonecznych i jest to

wielkie wyzwanie dla współczesnej astronomii
obserwacyjnej. Te zagadki prawdopodobnie uda się
rozwiązać dzięki nowym, właśnie budowanym gigantycznym
instrumentom czyli 40-metrowej średnicy teleskopowi E-ELT
(European Exteeremely Large Telescope w ESO, Chile) oraz
teleskopowi kosmicznemu Jamesa Webba (James Webb Space

Telescope), który będzie
następcą ponad 25-letniego
teleskopu Hubble’a. 

A mo że szu ka my śla dów ży -
cia zbyt da le ko? Mo że w na -
szym Ukła dzie Sło necz nym też
ist nie ją miej sca, gdzie mo gło
roz wi nąć się ży cie? Np. księ życ
Jo wi sza – Eu ro pa po kry ty jest
lo do wą ta flą, pod któ rą mo że
znaj dzie my wo dę w sta nie cie -
kłym, a w niej....? Na Zie mi
w eks tre mal nych wa run kach
w głę bi nach oce anów, na wet
na głę bo ko ści 5000 m moż na
zna leźć ży we or ga ni zmy. 

Życie Na iNNych plaNetach

prof. Agnieszka
kryszczyńska

m a r z e c / k w i e c i e ń 2 0 1 8  | Życie uNiwersytecKie |  1 7

taKie Jest

cie
l a t

Rysunek przedstawia poglądowo tzw. strefę ciągłego
zamieszkania wokół słońca (niebieski pas), w której

woda na powierzchni planety może występować
w stanie ciekłym. Wielkości słońca i planet oraz
odległości narysowane bez zachowanej skali.fo
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Za sta nów my się naj pierw, czym jest ma te ma ty ka.
W naj więk szym uprosz cze niu ma te ma ty ka to na uka
o znaj do wa niu wzor ców w zja wi skach. każ dy za -
uwa ża re gu lar no ści w ob ser wo wa nych zja wi -
skach, ale nie każ dy wy cią ga wnio ski z ich
ist nie nia. Ma te ma ty cy do per fek cji do pro wa dzi li
sztu kę wy cią ga nia wnio sków z ist nie ją cych re -
gu lar no ści. 

Ży cie to przede wszyst kim re gu lar ność, cy klicz -
ność pew nych pro ce sów, któ re po wta rza ne wie lo -
krot nie skła da ją się na zja wi sko tak zło żo ne
i skom pli ko wa ne, że nic w zna nym nam Wszech świe cie
nie mo że się z nim rów nać.

Jak wy de du ko wać z ob ser wa cji ży cia pod sta wo we re gu ły, ce -
gieł ki bu du ją ce sys tem, a na stęp nie od two rzyć z tych pry mi -
tyw nych za sad wszyst kie kon se kwen cje ich wy ko na nia
i od czy tać me ta -za sa dy wyż sze go po zio mu? Jest to nie zwy kle
trud ne! Moż na po słu żyć się na przy kład tzw. au to ma tem ko -
mór ko wym. To sym bo licz ne i abs trak cyj ne od da nie zja wi ska
ży cia uję te w ma łej licz bie ele men tar nych re guł. 

Przy kła dem jest mrów ka Lang to na – rze czo na mrów -
ka po ru sza się je dy nie do przo du, w le wo lub w pra -

wo i za mie nia ko lo ry (biel i czerń) na płasz czyź nie.
W ten spo sób zmie nia ota cza ją ce śro do wi sko oraz
swój stan. Czy z tak pro stych re guł moż na od two -
rzyć ży cie praw dzi wej mrów ki al bo in ne go drob -
niej sze go or ga ni zmu? Oczy wi ście nie! Ale
zdu mie wa ją cą kon se kwen cją za sto so wa nych re guł

jest po ja wia ją ca się po wie lu ty sią cach ru chów se -
kwen cja po nad 100 kro ków, któ re za czy na ją po wta -

rzać się w nie skoń czo ność – wy ła nia się obłęd na
re gu lar ność, któ rej nikt nie prze wi dział – jak w praw dzi -

wym ży ciu!
Ma te ma ty cy po tra fią rów nież po dejść do ży cia z in nej, bar -

dziej ho li stycz nej per spek ty wy, opi sać me ta -za sa dy w spo sób
przy bli żo ny, uśred nio ny za po mo cą rów nań róż nicz ko wych
i przy jąć, że ca ły pro ces prze bie ga w spo sób cią gły, bez sko ków.
Tak uję te ży cie na bie ra in te re su ją cej dy na mi ki, moż na ilo ścio -
wo ba dać zmia ny po pu la cji, roz wój i wy mie ra nie ga tun ków, ale
to już po czą tek zu peł nie in nej hi sto rii...

dr Bartosz
Naskręcki

wzór Na Życie

ty tu ło we ży cie po ży ciu po strze gam w dwóch per -
spek ty wach. pierw sza to dzia łal ność czło wie ka, je -
go spu ści zna, to wszyst ko zo sta wia po so bie.
Uni wer sy tet jest ta kim szcze gól nym miej scem,
gdzie prze szłość mie sza się z te raź niej szo ścią,
nie ustan nie my śli się o przy szło ści, szu ka no -
wych wy zwań. Ca ły czas nam to wa rzy szy tu taj
dzie dzic two po przed nich po ko leń wiel kich
uczo nych. W tym kon te ście na uka czy ni pew ne
idee i lu dzi z ni mi zwią za nych nie śmier tel ny mi.
Nie któ re spra wy się za cie ra ją z bie giem lat, in ne
na no wo są od kry wa ne, ba da ne, ana li zo wa ne. Na dal
ży ją. Jak ujął to Ho ra cy -non omnis mo riar. 

Dru ga per spek ty wa to prze strzeń wia ry, któ ra pod po wia -
da, że jest coś po śmier ci. Moż na to kwi to wać pro stym
stwier dze niem, że na uko wo nie udowodniono w obiek tyw -
ny spo sób, że „tam” coś jest. Mi ja ją la ta, na uka się roz wi ja,
a czło wiek nie ustan nie tę sk ni do te go „in ne go świa ta”. Wła -
śnie ta tę sk no ta, spo sób jej wie rze nia, prze ży wa nia, ce le bro -
wa nia w li tur gii jest przed mio tem ba dań i na my słu teo lo gii.
Dy na micz ny roz wój na uk i tech no lo gii ostat nich dwu stu lat
miał za spo ko ić wszyst kie py ta nia o to, co jest po śmier ci? Jak
tam bę dzie? Co mo że się tam dziać z czło wie kiem? W ja kim
bę dzie sta nie? Czy spo tka tam Bo ga? Z bie giem lat i roz wo -
ju na uki ma my co raz wię cej py tań. Na uka po dzie li ła się

na bar dziej za awan so wa ne sub dzie dzi ny, sku pia jąc się
na wła snych ob sza rach ba dań. Jed nak na dal po zo sta -

ją otwar te py ta nia o ce le osta tecz ne, ewen tu al ną
wiecz ność czło wie ka i ist nie nie Bo ga. 

Teo lo gia pod po wia da, że czło wiek w chwi li
śmier ci sta je przed Bo giem i po zna je swo ją wiecz -
ność. Koń czy się to, co za ży cia go ogra ni cza, zni -
ka śmierć, ból, cier pie nie, strach. Wte dy też

koń czy się wia ra, a za czy na po zna nie Bo ga w ca łej
peł ni. Bez żad nych ogra ni czeń. Czyż do te go nie dą -

ży na uka w swym naj do sko nal szym wy da niu  – do po -
zna nia praw dy? Zba da nia wszyst kich ta jem nic, któ re

nur to wa ły czło wie ka od za ra nia dzie jów? Dla chrze ści jan ta
per spek ty wa spo tka nia Bo ga po śmier ci nie ma zna mion na -
uko wych. Jest ra czej uko ro no wa niem tej tę sk no ty, speł nie -
niem się wszystkich naj głęb szych pra gnień. Dla te go sa mi
chrze ści ja nie od po cząt ku mie li to po czu cie pew ne go roz -
dar cia w po sta ci tę sk no ty za Niebem, za Bo giem. Tę sk no ta,
któ ra nada wa ła sens ist nie niu na zie mi, w na dziei wiecz ne -
go Zba wie nia. 

Re ka pi tu lu jąc, wi dzę że dro gi ba dań na uko wych i wia ry,
czę sto ma ją wła sne ścież ki, kie ru ją się swo imi pra wi dła mi.
Jed nak osta tecz nie w tych oby dwu wy mia rach czło wie czeń -
stwa cho dzi po zna nie praw dy. Je śli nie za ży cia, to w ży ciu
po tym ży ciu.

ks. Dawid
stelmach 

Życie po Życiu
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pytanie „skąd się wzięło życie” niektórych
naukowców wprawia w zakłopotanie. odpowiedzi
precyzyjnej i wyjaśniającej absolutnie wszystko
nie zna również językoznawca, ale w odróżnieniu
od innych badaczy może stwierdzić, odwołując
się do reguł etymologii, że rzeczownik życie
pochodzi po prostu od czasownika żyć (jak
szycie od szyć, a kucie od kuć). 

Nie ma to jak prostota dowodzenia!
Czasownikową podstawę żyć przejęliśmy z kolei
w spadku po prasłowiańszczyźnie, a więc ogromnej
wspólnocie kultur i języków, która trwała między
dorzeczem Dniepru i Wisły przez kilkanaście wieków, prawie
do przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. W formie pisanej
żyć zostało po raz pierwszy odnotowane, jak podają
współczesnego dzieła leksykograficzne, dopiero w wieku XIV.
Wywodzące się od niego życie ma swoje potwierdzenia
tekstowe począwszy od następnego stulecia. 

Na samym początku żyć oznaczało „być żywym, istnieć”.
W konsekwencji życie to „bycie żywym, istnienie”. Obecnie żyć
i życie znaczą o tyle więcej, o ile szerzej patrzymy na świat,
przypisując typowo ludzkie bycie niekoniecznie ludzkim
bytom, np. abstraktom bądź nawet rzeczom (mówimy
w końcu, że wspomnienia, obrazy, zdarzenia żyją w naszej
pamięci, albo że cykl życia samochodu jest krótki). Mimo
różnych rozumień w zasadzie nikt nie ma wątpliwości, co

znaczy żyć i życie (w czasie 30 lat pracy w Telefonicznej
Poradni Językowej UAM nikt mnie nie zapytał

o znaczenia tych wyrazów!), bo każdy jakoś żyje, więc
wie, a wie, bo żyje. Wątpliwości dotyczą tego, jak
żyjemy i jakie jest nasze życie, to jednak problem
na osobną opowieść. 

Na zakończenie pytanie konieczne: Skąd się
wzięło „Życie Uniwersyteckie”? Tak zapisane jest

nazwą własną bytu wiadomego o wiadomej genezie
i żadnych wyjaśnień tu nie trzeba. A skąd się wzięło

życie uniwersyteckie? Tak zapisane wyrażenie powstało
(odwołam się znów do reguł) z połączenia rzeczownika

życie i formy przymiotnikowej uniwersyteckie (nie ma jak
prostota!). Historykom pozostawiam rozważania nad tym,
kiedy na dawnych uczelniach wykształciły się życia
uniwersyteckie w dzisiejszym rozumieniu. Jako językoznawca
dam tym razem odpowiedź nie na podstawie reguł, ale
polegając na zdobyczach lingwistyki komputerowej. Ponieważ
ogólnie dostępne programy cyfrowe niewiele mi pomogły,
skorzystałem z FBL Risercz. Po wpisaniu w okienko zapytań
wyrażenia „życie uniwersyteckie” otrzymałem 1089 żyć
uniwersyteckich. Najstarsze potwierdzenie znalazło się
w Piśmie Dodatkowym do wydawanej w Warszawie „Gazety
Porannej” z 1839 roku (nr 84 – 85, s. 3.). Szkoda, że to później
niż Akademia Lubrańskiego, choć na wiele dziesięcioleci
przed tak ważnym dla nas rokiem 1919. 

prof. Jarosław
liberek

Życie, czyli Bycie

Che mik to ma kla we ży cie. le d wie oko ode mknie ra -
no od ra zu che mia: wo da – naj bar dziej „mę czo na”
czą stecz ka w Universum, my dło – so le kwa sów
tłusz czo wych, skar pet ka – chi ral ność (cze mu zno -
wu za kła dam le wą na pra wą no gę), za pach ka -
wy – fur fu ry lo tiol. 

Za oknem prze mia ny – zno wu ha -dwa -o, pa ro -
wa nie, skra pla nie, pięk no krysz ta łów lo du (po noć
nie ma dwóch ta kich sa mych), ale już cze ka my
na wio sen ną zie lo ną fo to syn te zę. Jaz da do pra cy, zno -
wu che mia, try wial ne spa la nie wę glo wo do rów, mniej
try wial ne do pa la nie ka ta li tycz ne spa lin. A gdy by tak wziąć
wo dór ja ko pa li wo? Wte dy zno wu wo da ja ko pro dukt. Ży cie
che mi ka: ze staw mo le kuł tych zna nych i tych „na szych”, któ rych
oj ca mi i mat ka mi je ste śmy. No i re gu ły, któ rym pod le ga ją, ma -
my je w więk szo ści od kry te. Ktoś po wie: sła bo, co tu ro bić, jak
pa ra dyg mat okre ślo ny? No, ro bić jest co. Wy ma ga nia wo bec nas
ro sną. A to zie lo na che mia (od czep cie się od pa liw ko pal nych),
a to ana li ty ka wszyst kie go – ta nia, szyb ka i mi nia tu ro wa. A no -
we le ki? Cią gle po nad po ło wa re je stro wa nych to ma łe czą stecz -
ki au tor stwa che mi ków. Ma te ria ły o uni kal nych wła ści wo ściach,
kom pu ter kwan to wy czy na no ma szy ny – wszyst ko ro bi się, tak -

że w Po zna niu. W ży ciu tro chę z Bo ga ma my tro chę
z McGyvera. Che mik wie jak ozna czyć za war tość cu -

kru w cu krze, jak usu nąć pla mę lub ko goś prze szka -
dza ją ce go (ten aspekt do dziś dnia wi ze run ko wo nas
ob cią ża). Po tra fi zro bić „prąd” do her ba ty i prąd
z her ba ty, je śli po trze ba.

Che mia kon sty tu uje nam w mia rę ele ganc ki,
dość prze wi dy wal ny i nie źle ob ja śnio ny świat. I to

za rów no ten ma te rial ny, jak i ten du cho wy. No, bo
sko ro na wet mi łość to re ak cje neu ro che micz ne

z udzia łem kok taj lu róż nych czą ste czek? Wię cej, wy -
żej, pięk niej, mą drzej – maj stru je my przy czło wie ku

za po mo cą mo le kuł. Szczę ście – czą stecz ki, pa mięć – czą -
stecz ki, pięk no i mło dość – czą stecz ki. Niech by tyl ko z sen sem
i zna jąc mia rę!

Che mik przez ca le ży cie re agu je, od dzia ły wu je, po ko nu je ba -
rie ry ak ty wa cji, zwięk sza entropię, by wa kwa śny, słod ki lub
gorz ki. Ży cie uni wer sy tec kie che mi ka to la ta spę dzo ne w la bo -
ra to rium, które w pew nych okre sach sta je się je go dru gim do -
mem. Trwa w nim cią gła, mię dzy po ko le nio wa „trans mu ta cja”
ma te rii i ener gii oraz uszla chet nia nie umy słów i serc. Pro ces
twór czy, ra czej przy jem ny, czę sto ka ta li zo wa ny.

prof. karol
kacprzak

chemia w Życiu (uNiwersytecKim)
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yUni wer sy tec kie.pl, choć zgu bi ło
w ty tu le pier wia stek ży cia, te go

ży cia bę dzie po szu ki wać … na uczel ni
oczy wi ście. Chce my je pre zen to wać
każ de go dnia, do da jąc no we tre ści i wy -
da rze nia. To bę dzie stro na uczel ni, jej
pra cow ni ków i stu den tów, stro na na -
sze go wspól ne go ży cia.

yCo no we go? W po szcze gól nych
ka te go riach chce my pre zen to wać

wy da rze nia zwią za ne z na uką, kul tu rą,
ale i od no sić się do bli skie go nam wszyst -
kim stu le cia. Na stro nie sta łe miej sce
znaj dą wszyst kie wy dzia ły uczel ni.
W spe cjal nej za kład ce bę dzie moż na od -
na leźć in for ma cje o tym, co się dzie je, czy
bę dzie się dzia ło. Oczy wi ście sa mi te go
nie wy ko na my, więc jak man trę – czy li
po raz dru gi – bę dę po wta rzał proś bę
o Pań stwa po moc. W przyszłości chcie -
li by śmy, aby na każ dym wydziale by ła
oso ba nas wspo ma ga ją ca, z peł nym do -
stę pem do CMS stro ny i z moż li wo ścią
re da go wa nia ma te ria łów. To na pew no
ubo ga ci, szcze gól nie za kład kę po świę co -
ną uczel nia nym wy dzia łom.

yNa stro nie znaj dzie cie Pań stwo
ga le rię zdjęć czy fil mów z na szej

zna ko mi tej wy twór ni. Oczy wi ście swo -
je miej sce znaj dzie tam też nasz mie -
sięcz nik i za wsze bę dzie moż na zaj rzeć
do pdf -a z ostat nie go wy da nia lub wy -
dań wcześniej szych. 

yNie za po mnie li śmy o stro nie mo -
bil nej. Uni wer sy tec kie.pl bu do wa -

ne są w tech no lo gii re spon syw nej, więc
przy sto so wa nej do każ de go ekra nu,
na któ rym bę dzie wy świe tla ne. Ży cie
na smart fo nie po win no się otwie rać bez
za rzu tu. W tym ce lu zmie ni li śmy ser -
we ry i przy spie szy li śmy od sła nial ność
stro ny. 

Nowa stroNa Życia

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali
przy tworzeniu strony, ale przede wszystkim Adamowi Pietrzykowskiemu i jego
kolegom, bez których pracy nowe Życie byłoby niemożliwe. krzysztof smura

szu kaj cie nas na www.uni wer sy tec kie.pl i zy cie.amu.edu.pl

wraz z wydaniem nowego „Życia uNiwersytecKieGo” w wersji papierowej, 
oddajemy dziś nową, rozbudowana wersję cyfrową. 

od tej pory pod domeną uNiwersytecKie.pl znajdziecie państwo najnowsze informacje
z życia uniwersytetu. Będzie to swoisty kolaż wydarzeń, opinii, spotkań, debat, prezentacji

naukowych, a także utrwalonych w kadrze scen z życia codziennego uczelni… 
można by tak w nieskończoność. 

Galeria

Pobierz
nowy
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w PDF

Co nowego
w kulturze?

Sprawdź
opinie 

na gorące
tematy

Co słychać 
na wydziałach?
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t y mi sło wy I se kre tarz KW
PZPR w Po zna niu Jan Szy dlak
pró bo wał w cza sie wiel kie go

par tyj ne go wie cu zwo ła ne go 16 mar -
ca 1968 ro ku na pla cu Mic kie wi cza
po mniej szać isto tę po znań skiej od -
sło ny Mar ca 1968 i mi ni ma li zo wać
po li tycz ne stra ty po nie sio ne w tych
dniach przez par tię wła dzy w sto li cy
Wiel ko pol ski. Gwał tow na mo bi li za -
cja w par tyj nych sze re gach wska zu je
jed nak, że by ły one wy jąt ko wo do tkli -
we. Wie co we za kli na nie rze czy wi sto -
ści nie mo gło bo wiem zmie nić fak tu,
że prze ciw ko opre syj ne mu sys te mo -
wi zbun to wa ło się pierw sze po ko le -
nie uro dzo ne w PRL.

Stu denc ki opór wo bec trud nej
do za ak cep to wa nia rze czy wi sto ści
po li tycz nej, któ ra na sta ła w Pol sce
po 1945 r. ma w Po zna niu dłu gą
i pięk ną tra dy cję. Moż na by na wet
rzec, że ukła da się ona w pew ną cy -
klicz ną se kwen cję za po cząt ko wa ną
wiel kim pro te stem ulicz nym zor ga ni zo wa nym w ma ju 1946 r. w ge -
ście so li dar no ści z aka de mi ka mi z Kra ko wa, któ rzy od wa ży li się ob -
cho dzić za ka za ne świę to na ro do we Trze cie go Ma ja. W tych dniach
aresz to wa no w Po zna niu od 633 do na wet ty sią ca osób. 11 lat póź niej,
w ma ju 1957 r., po znań scy stu den ci świę to wa li swo je pierw sze, po wo -
jen ne ju we na lia. Po trze ba od re ago wa nia „no cy sta li ni zmu” by ła wśród
nich tak po wszech na, że prze ro dzi ła się w wiel ki „an ty so cja li stycz ny
i an ty ra dziec ki” hap pe ning w cen trum mia sta. Je dy nie wy raź na chęć
uspo ko je nia na stro jów spo łecz nych pa nu ją cych w Po zna niu
w przeded niu pierw szej rocz ni cy Czerw ca 1956, któ ra do mi no wa ła
wów czas w gma chu KW PZPR, spra wi ła, że osta tecz nie nie wszczę to
pod su nię te go pro ku ra tu rze przez SB po stę po wa nia wy mie rzo ne go
w miej sco we śro do wi sko stu denc kie. Nie mi nę ło ko lej nych 11 lat i po -
znań scy stu den ci po now nie we szli w spór z „lu do wą wła dzą”.

U bez po śred nich źró deł ogól no pol skie go pro te stu spo łecz ne go, któ -
ry prze szedł do hi sto rii ja ko Ma rzec 1968 le gła de cy zja władz, któ re
wraz z koń cem stycz nia 1968 r. zde cy do wa ły się zdjąć z afi sza Te atru
Na ro do we go Dzia dy Ada ma Mic kie wi cza w re ży se rii Ka zi mie rza
Dejm ka. Po cią gnę ło to za so bą przy bie ra ją cy z każ dym ty go dniem
na si le opór de mon stro wa ny w roz ma ity spo sób przez war szaw skich
stu den tów oraz wspie ra ją cych ich w tym dzie le przed sta wi cie li li be -
ral nej in te li gen cji (m.in. S. Ki sie lew ski, P. Ja sie ni ca, A. Sło nim ski).
Prze si le nie na stą pi ło 8 mar ca 1968 r., gdy ko mu ni stycz ne wła dze si łą
spa cy fi ko wa ły stu den tów Uni wer sy te tu War szaw skie go pro te stu ją cych
na Kra kow skim Przed mie ściu. Wieść o dra ma tycz nych wy da rze niach
w War sza wie, a zwłasz cza o bru tal nych in ter wen cjach ZOMO, wspie -
ra nych przez tzw. ak tyw ro bot ni czy, pręd ko ogar nę ła wszyst kie więk -
sze ośrod ki uni wer sy tec kie w kra ju, co w spo rej mie rze by ło za słu gą
Ra dia Wol na Eu ro pa.

Po znań nie był by naj mniej bia łą
pla mą na ma pie stu denc kich de mon -
stra cji, któ re prze to czy ły się wów czas
przez PRL. Pierw sze ulot ki na wo łu ją -
ce do pro te stu w imię so li dar no ści
z ko le ga mi z War sza wy po ja wi ły się
w po znań skich aka de mi kach w nie -
dzie lę 11 mar ca 1968 r. Na za jutrz
o godz. 15 na pl. Mic kie wi cza ze bra ło
się ok. ty sią ca mło dych lu dzi, któ rzy
po przez wzno szo ne ha sła jed no -
znacz nie za ma ni fe sto wa li cha rak ter
swo je go zgro ma dze nia. „Pra sa kła -
mie”, „Żą da my Dzia dów”, „Żą da my
uwol nie nia stu den tów War sza wy”,
„Niech ży ją ro bot ni cy Ce giel skie -
go” – to tyl ko nie któ re z nich. Wie -
czo rem w tym sa mym miej scu
ze bra ło się już ok. 3 tys. stu den tów, co
jest licz bą god ną sza cun ku, zwłasz cza
je śli weź mie my pod uwa gę fakt, że
pod ko niec lat 60. na stu diach dzien -
nych uczy ło się w Po zna niu ok. 17 tys.
osób. At mos fe ra gęst nia ła z każ dą

chwi lą. Stu den ci przy nie śli z so bą trans pa ren ty (m.in. „Żą da my wol -
no ści sło wa!”), a pro gra mo we i po wie la ne po wie lo kroć ha sło: „Pra sa
kła mie”, uzu peł ni li o de mon stra cyj ne pa le nie ga zet. Wresz cie ok.
godz. 21 prze szli pod po ło żo ny nie opo dal ga mach KW PZPR, co naj -
wy raź niej by ło jaw nym na wią za niem do sce na riu sza na pi sa ne go
w 1956 ro ku przez po znań skich ro bot ni ków.

O ile pierw sze go dnia mi li cja nie in ter we nio wa ła, to 13 mar ca wła -
dze prze szły do kontr ofen sy wy. Z jed nej stro ny po sła ły „w bój” znacz -
ne si ły ZOMO, któ re w cią gu ko lej nych kil ku dni bę dą „przy wra cać
spo kój” na uli cach Po zna nia (zwłasz cza na pl. Mic kie wi cza i w ob rę -
bie Do mów Stu denc kich) przy po mo cy gu mo wych pa łek i ga zów łza -
wią cych. Z dru giej zaś roz wi nę ły ak cję in for ma cyj no -pro pa gan do wą,
na któ rą skła da ły się za rów no wy mu szo ne i wy jąt ko wo dziś doj mu ją -
ce ape le władz po znań skich uczel ni (vi de ode zwa Ko le gium Rek to rów
Mia sta Po zna nia z 13 III 1968 r.: „Daj cie zde cy do wa ny od pór wi chrzy -
cie lom, któ rzy chcą za kłó cić spo kój wa szej pra cy i spo kój ca łe go mia -
sta”), jak i na gon ka na ła mach lo kal nej pra sy, któ ra po na zwi skach
post po no wa ła naj bar dziej ak tyw nych „pro wo dy rów i wi chrzy cie li”. Fi -
na ło wym za mknię ciem owej ko or dy no wa nej z ga bi ne tów KW PZPR
ope ra cji był ów „spon ta nicz ny” i wspo mnia ny na wstę pie wiec na pla -
cu Mic kie wi cza z udzia łem ok. 50 tys. „obu rzo nych” człon ków PZPR,
któ ry bez wąt pie nia sta no wi je den z naj smut niej szych roz dzia łów
w po wo jen nych dzie jach Po zna nia. Waż kim do peł nie niem po znań -
skie go Mar ca 1968 by ły w koń cu re pre sje. Tyl ko do kwiet nia 1968 r.
za trzy ma no w Wiel ko pol sce 214 osób. 

piotr Grzel czak
uniwersyteckie.pl

„przyłączcie się do nas!” marzec 1968 w poznaniu
„Prowodyrzy zajść, w skierowanej przeciwko porządkowi publicznemu działalności, inspirowani przez
znanych Wam z informacji prasowych, zdemoralizowanych reprezentantów »bananowej« młodzieży
warszawskiej – wykorzystywali dezorganizację środowiska akademickiego oraz występujące jeszcze

niedociągnięcia w pracy wychowawczej”. 
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Wiec pZpR na pl. A. Mickiewicza, 16 III 1968 r. 
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l a t

M ia ła 14 lat, kie dy po raz pierw szy po pro wa dzi ła
chór. W jej ro dzin nym Olsz ty nie wła śnie na sta ła
mo da na śpie wy z Ta izé. Zna jo my ksiądz po pro -

sił ją – uczen ni cę szko ły mu zycz nej w kla sie wio lon cze -
li – o po pro wa dze nie ze spo łu. Jak mó wi, z prze ra że niem
pod ję ła się te go za da nia i dziś, z per spek ty wy cza su, mo że
po wie dzieć, że był to strzał w dzie siąt kę. Wte dy po raz pierw -
szy do świad czy ła, jak fa scy nu ją ce mo że być współ brz mie nie
ludz kich gło sów, jak wie le moż na zro bić z dźwię kiem.
Wszyst ko to trwa ło 3-4 la ta, nie dłu żej. Chór miał się zna -
ko mi cie, kie dy po sta no wi ła, że wy jeż dża do Po zna nia. Wcze -
śniej jed nak przy szło znu że nie mu zy ką. Po dwóch ma tu rach;
w szko le mu zycz nej i LO stwier dzi ła, że chce za jąć się czymś
in nym. Jej wy bór padł na Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur -
ski, gdzie za czę ła stu dio wać hi sto rię, skry cie ma rząc o pra cy
ar che olo ga i da le kich po dró żach. Szyb ko jed nak oka za ło się,
że rze czy wi stość od bie ga od te go, cze go spo dzie wa ła się, ma -
jąc w pa mię ci fil my przy go do we, nie spo dzie wa nie też dla
sie bie sa mej za czę ło jej bra ko wać mu zy ki. Wte dy w ta jem -
ni cy przed ro dzi ca mi zde cy do wa ła, że bę dzie zda wać eg za -
min do stu dium pio sen kar skie go przy ul. Gło gow skiej
w Po zna niu. Ro dzi com nie od ra zu po wie dzia ła o swo jej de -
cy zji. Ba ła się, że bę dą ją prze ko ny wać, aby zo sta ła, a ona już
pod ję ła de cy zję. 

Wkrót ce po przy jeź dzie do Po zna nia za na mo wą ko le gi
tra fi ła do chó ru Jac ka Sy kul skie go. Chór wte dy przy go to wy -
wał się do kon cer tów w Rzy mie, ćwi czy li Pa le stri na si cut ce -
rvus. Pró ba nie szła tak, jak po win na, a Ja cek bar dzo się
de ner wo wał. W koń cu prze rwał i po wie dział: te raz te dwie
no we. By ły śmy bar dzo stre mo wa ne, ale chy ba do brze po szło,
bo nie tyl ko do sta ły śmy się do chó ru, ale na wet za ła pa ły śmy
na kon cer ty w Rzy mie. 

Niedługo po tym zdecydowała, że rozpocznie studia
w Akademii Muzycznej, wybierając dyrygenturę. I tak
zaczęła się na dobre jej przygoda z muzyką trochę inną, bo
dotychczas chór kojarzył jej się z muzyką liturgiczną bądź

pa ni 
dy ry gent 

Nie lubi określenia dyrygentka; woli,
kiedy chórzyści zwracają się do niej: Pani
dyrygent. To, jej zdaniem, oddaje istotę
zawodu, idealne połączenie pierwiastka

kobiecości z tym czymś, co powinien mieć
dyrektor chóru. Co to jest: zdecydowanie,
siła charakteru i charyzma? Beata Bielska
ma tego wszystkiego w nadmiarze. Mówi,
że scena to jej miejsce na ziemi – myślę, że

nie ma w tym cienia kokieterii. 
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sensu stricte klasyczną. To, co robił Jacek Sykulski,
zafascynowało ją i wciągnęło. 

No wo cze sny chór to zmia na po dej ścia do dźwię ku. Głos
ludz ki za czął być po strze ga ny ja ko naj bar dziej do sko na ły in -
stru ment mu zycz ny. W za leż no ści od te go, jak weź mie my od -
dech, jak uło ży my ję zyk, ja ką zro bi my mi nę, tak głos bę dzie
brzmiał ina czej. To jest coś, co Ja cek przy wiózł z Ka na dy. Na -
uczył nas, jak wy do by wać dźwięk, jak szu kać no wych
brzmień. Ma my w gar dle nie sa mo wi ty in stru ment, któ ry jest
w sta nie za stą pić ca łą or kie strę. To mo że być za rów no ci che
pia no, jak i wiel kie, po tęż ne for tis si mo – brzmie nie, któ re już
nie ko ja rzy się z li tur gią, ale z mu zy ką roc ko wą. 

Śpie wa jąc w Chó rze Aka de mic kim zro zu mia ła też, że
chór mo że rów nież śpie wać mu zy kę roz ryw ko wą. Na gle
oka za ło się, że jest w tym wszyst kim ca ła ga ma róż nych
moż li wo ści, że śpie wa nie mo że być nie tyl ko za ba wą, ale
też praw dzi wą sztu ką. Ob ser wu jąc Jac ka Sy kul skie go na -
uczy ła się, że to od dy ry gen ta za le ży, ja ki cha rak ter bę dzie
miał utwór, jak bę dzie za śpie wa ny i w koń cu ile każ dy chó -
rzy sta z sie bie da. Bo to dy ry gent po wi nien chó rzy stę przy -
cią gać, ma gne ty zo wać. 

Nowy etap w jej życiu rozpoczął się z chwilą, kiedy Jacek
Sykulski przekazał jej Chór Akademicki. Wtedy musiała
zmierzyć się z nową rzeczywistością. Co innego śpiewać,
czy nawet asystować dyrygentowi, a co innego kierować
chórem. Przede wszystkim musiała do siebie przekonać
ludzi, zarówno muzycznie jak i tak po prostu, po ludzku.
To był długi proces. Część osób odeszła, ale ci, którzy
zostali, tworzą teraz jej zespół. Przyszli też nowi, którzy nie
znają jej jako Beci, koleżanki z zespołu. Dla nich jest Panią
Dyrygent – i dobrze, niech tak zostanie. 

Wychodzę z założenia, że w śpiewaniu potrzebna jest
pasja. I jeśli ktoś ma predyspozycje, słyszy, na przesłuchaniu
dobrze reaguje na moje uwagi, potrafi powtórzyć to, co mu
zagram, umie zapanować nad tremą – to dla mnie nie musi
czytać nut. Co więcej, uważam, że ludzie nie znający nut są
jeszcze bardziej wartościowi. My muzycy jesteśmy w tym
względzie trochę upośledzeni, jeśli chodzi o wykonawstwo.
Nie mamy pamięci muzycznej. Moi chórzyści, którzy
w większości nie czytają nut, potrafią nauczyć się na pamięć
Requiem Mozarta. I to w głosie pośrednim, np. w alcie, gdzie
te melodie nie są ani ładne, ani łatwe do zaśpiewania. Oni
mają to wszystko w pamięci, całe 1,5 godziny.

Początkowo nie wszystkie próby wychodziły. Jak mówi,
tak naprawdę zadowolona jest, statystycznie, z co trzeciej,
ale wtedy tego jeszcze nie wiedziała. Musiała się pilnować,
aby nie krzyczeć, nie narzekać. Teraz wie, że to proces.
Najpierw jest czytanie nowego utworu, zespół marudzi, że
mu się nie podoba, ktoś wyciąga komórkę, inny nie może
się skupić, próby trwają nadal, mozolnie, aż w końcu
przychodzi przełom. Utwór nabiera kształtu, brzmi i nagle
wszystkim wszystko się podoba. Jest dobrze. 

Wy da je mi się, że je stem oso bą, któ ra ich przy cią ga, ale
z dru giej stro ny chór jest jak dy ry gent. Ja w ze spo le mam ca -
łe mnó stwo sil nych oso bo wo ści, cza sem trud no mi z ni mi
wszyst ki mi wy trzy mać. Z dru giej stro ny, jak kon cer to wa li -
śmy pod ko niec ubie głe go ro ku, to przy cho dzi li so li dar nie na -
wet w trak cie cho ro by, na an ty bio ty kach i z tem pe ra tu rą. To
o czymś świad czy, bo nor mal nie lu dzie bio rą wol ne i zo sta -
ją w do mu. Chcę po wie dzieć, że to są faj ni, mą drzy, mło dzi
lu dzie. Chło ną to, co do nich mó wię. Ale też nie każ de go
przyj mą do ze spo łu. Wszy scy mu si my nada wać na tych sa -
mych fa lach i mieć w so bie nut kę sza leń stwa, bez te go ani

rusz… Jak w ta kiej du żej, wło skiej ro dzi nie: raz się ko cha -
my, raz nie na wi dzi my. 

Ja ko przy kład po da je tra sę kon cer to wą po Chor wa cji. Chó -
rzy ści dla roz ła do wa nie emo cji, kie dy po raz ko lej ny po psuł
się au to kar, wy my śli li, że każ dy z nich ma wir tu al ny gra nat,
któ ry mo że zde to no wać w wy bra nym przez sie bie mo men cie.
Na ha sło gra nat wszy scy mu sie li po ło żyć się na zie mi. Oczy -
wi ście z pew ny mi za strze że nia mi. Na kon cer cie nie by ło wol -
no użyć gra na tu, ale po, już – tak. Ha sło pa dło w mo men cie
wrę cza nia na gro dy. Nie by ło ra dy – wszy scy pa dli na zie mię.
Za mie sza nie by ło ogrom ne i to nie tyl ko na sce nie… 

W tej chwili przygotowują się do koncertu, który jest
częścią projektu realizowanego od kilku lat: Tribute to
Michael Jackson Symfonicznie. Chór Akademicki śpiewa
tam w towarzystwie takich gwiazd jak Kuba Badach,
Natalia Kukulska, Hania Stach, Kasia Cerekwicka.
W koncercie bierze też udział orkiestra symfoniczna, zespół
Riffertone oraz band pod kierownictwem Jacka Piskorza.
Te koncerty ewoluują, za każdym razem są inne. To dla
wszystkich niezapomniana przygoda muzyczna. 

To bar dzo cie ka we do świad cze nie – mó wi Biel ska – Oka -
zu je się, że Chór Aka de mic ki mo że za śpie wać za rów -
no IX Symfonię Beetho ve na, jak i utwo ry z re per tu aru
Michaela Jack so na. Je ste śmy po strze ga ni ja ko pre kur so rzy
roz ryw ko wej mu zy ki chó ral nej.

Ma wra że nie, że mu zycz nie spró bo wa ła już wszyst kie go,
śpie wa ła z gwiaz da mi naj więk sze go świa to we go for ma tu:
Pla ci do Do min go, Alek san drą Ku rzak i Ro ber to Ala gna,
ale cią gle ma wiel ką ocho tę pró bo wać da lej. Pry wat nie lu -
bi cięż kie brzmie nia. W li ceum słu cha ła Nir wa ny, te raz
w wol nych chwi lach Apo ca lyp tic, Ni gh twish czy Pen ta to -
nix. I wła śnie ten ostat ni ze spół chcia ła by za pro sić do Pol -
ski na wspól ny kon cert. Na ra zie to tyl ko ma rze nia, ale, kto
wie, mo że w przy szło ści. Tym cza sem przy go to wu je się
do ko lej nych kon cer tów. Osta nie pół ro ku po świę ci ła
na pró by i przy go to wa nie no we go re per tu aru, te raz czas to
za pre zen to wać. Cze ka też na no wych chó rzy stów, oso by,
któ re chcą od kryć sie bie na no wo, prze kro czyć wła sny
wstyd i sła bo ści i prze żyć nie zna ne im jesz cze emo cje.

O so bie mó wi: „mam 29 lat i nie idę da lej”. Lu bi po dró -
że – ostat nio z ple ca kiem i w adi da sach zwie dzi ła Ma ro ko.
Nie zno si ope ret ki i Mysz ki Mi ki. Spor tu też nie uzna je, ale
za to chęt nie jeź dzi ro we rem. Po za tym w ży ciu Pa ni Dy -
ry gent nie ma za du żo cza su na pa sje, bo, jak mó wi, mu zy -
ka to za zdro sna ko chan ka i nie to le ru je kon ku ren cji.
Do brze zna na z wy stę pów w Au li Uni wer sy tec kiej, pry wat -
nie za ska ku je gło sem dźwięcz nym, me lo dyj nym, no i śmie -
chem, bo Biel ska du żo się śmie je… Po tem jest oso bo wość.
Przychodzi na roz mo wę, z bły skiem w oku opo wia da o mu -
zy ce, ko lej nych kon cer tach i ze spo le, a po tem wy cho dząc,
za po mi na płasz cza. Po p ro stu – jak to ko bie ta. 

Mag da Zió łek

y Muzycznie spróbowała już
wszystkiego, śpiewała z gwiazdami
największego światowego formatu:

Placido Domingo, Aleksandrą Kurzak
i Roberto Alagna
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p R o F.  k A  Z I  M I E R Z  I l  s k I
Wy dział Hi sto rycz ny UAM

Muzeum Enigmy? Jestem stanowczo przeciwny
temu, aby powstające w dawnym Collegium

Historicum muzeum przez swą nazwę
podnosiło znaczenie pamięci o niemieckiej
maszynie szyfrującej. 

Po mni ki fun du je my po to, aby upa mięt -
niać oso by, czy ny i idee, któ re są źró dłem na -

szej du my. Je stem zwo len ni kiem sta wia nia
pro stych py tań. W tym przy pad ku chce my

upa mięt niać po znań skich kryp to lo gów, któ rych
pra ca do pro wa dzi ła do zła ma nia ko dów ma szy ny szy -

fru ją cej wro ga i w wy ni ku te go wpły nę ła na prze bieg woj ny – za pew ne
na ura to wa nie ko lej nych ty się cy ofiar w kra jach ko ali cji, wal czą cej z hi -
tle row ca mi. 

Od ta kiej pro stej kon sta ta cji trze ba za czy nać; czci my po znań skich kryp -
to lo gów, czci my tych, któ rych na le ży wspo mi nać z imie nia, czci my Uni -
wer sy tet, na któ rym mo gli roz wi nąć swe ta len ty.

W pro jek cie wi dzę tak że ja kieś za cho waw cze, zgo ła kon ser wa tyw ne sta -
no wi sko, aby czcić na szych bo ha te rów fun do wa niem mu zeum. 

Le piej by ło by, gdy by po wstał „warsz tat”, sa la ćwi czeń, naj le piej mo że
La bo ra to rium kryp to lo gicz ne im. Ma ria na Re jew skie go, Je rze go Ró życ -
kie go, Hen ry ka Zy gal skie go. 

Nie ma po wo du ule gać po glą dom mar ke tin go wym, że sło wo Enig ma
bę dzie roz po zna wal ne w In ter ne cie. Czci my tych, któ rzy zła ma li ten szyfr,
a nie tych, któ rzy go kon stru owa li i uży wa li dla zbrod ni czych ce lów. 

l a t

ceNtrum szyFrów, 
a Nie muzeum eNiGmy!

D e cy zję w tej spra wie pod ję to w Guł to wach,
po burz li wej dys ku sji ze spo łu pro jek to we -
go (po wo ła ne go przez Pre zy den ta Mia sta

Po zna nia Jac ka Jaś ko wia ka). Zde cy do wa no wów -
czas, że peł na (ofi cjal na) na zwa bę dzie brzmieć:
Cen trum Szy frów Enig ma im. Ma ria na Re jew skie -
go, Je rze go Ró życ kie go i Hen ry ka Zy gal skie go
z moż li wo ścią skró tu: Cen trum Szy frów Enig ma.
Uchwa ły – na wet te naj bar dziej do nio słe i po trzeb -
ne nie za ist nie ją w prze strze ni pu blicz nej, je śli nie
zy ska ją spo łecz ne go po par cia. Tym cza sem ję zyk
dą ży do eko no mii eli mi nu jąc w pro ce sie ko mu ni -
ka cji, to co go utrud nia lub spo wal nia. Sy tu ację do -
dat ko wo kom pli ku je fakt, że w me diach już od 2013
ro ku Cen trum funk cjo nu je ja ko Mu zeum Enig -
my – na zwa, mar ke tin go wo pew nie lep sza i od po -
wied nio ko ja rzą ca się, któ ra jed nak nie od da je idei
pla no wa nej pla ców ki. Ze bra li śmy kil ka opi nii zwią -
za nych z dys ku sją o na zwie, i o tym co po win no
pro mo wać Cen trum Szy frów. mziol

Mimo, że nazwa Centrum Szyfrów
Enigma została przyjęta, już

w lutym 2016 roku, w przestrzeni
publicznej często pojawia się inna:

Muzeum Enigmy. 
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p R o F.  A N  D R Z E J  l E  s I C  k I
Rek tor UAM 

Złamanie kodu hitlerowskiej
maszyny szyfrującej Enigma

ułatwiło aliantom zwycięskie
zakończenie II wojny
światowej. pokrzyżowało
plany Wermachtu

w działaniach na lądzie,
ograniczyło też skuteczność

luftwaffe. 
Prze chwy ty wa nie roz ka zów wy sła -

nych z kwa te ry ad mi ra ła Dönit za do do wód ców „wil czych
stad” U -Bo otów po lu ją cych na kon wo je stat ków za opa tru -
ją cych Sprzy mie rzo nych umoż li wi ło sku tecz ną obro nę
okrę tom eskor ty. Moż na śmia ło po wie dzieć, że roz ko do wa -
nie in struk cji szy fro wa nych przez Enig mę skró ci ło II woj -
nę świa to wą o kil ka lat, oca la jąc ty sią ce, a mo że mi lio ny
ist nień ludz kich. 

Te fak ty są po wszech nie zna ne. Znacz nie mniej sza jest
wie dza o tym, kto przy czy nił się do roz wi kła nia ta jem ni cy
Enig my. An gli cy przy pi su ją ten suk ces Ala no wi Tu rin go wi,
ale wy bit ny bry tyj ski ma te ma tyk nie zdo łał by go osią gnąć
bez do ko nań ze spo łu pol skie go Biu ra Szy frów z Ma ria nem
Re jew skim, Je rzym Ró życ kim i Hen ry kiem Zy gal skim
na cze le. Trzech ge nial nych ma te ma ty ków, ab sol wen tów
Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze go na sze go Uni wer -
sy te tu Po znań skie go. Dla te go tak istot ne jest wła ści we spre -
cy zo wa nie ce lu i mi sji mu zeum po wsta ją ce go w daw nym
Col le gium Hi sto ri cum UAM, a więc w bu dyn ku zbu do wa -
nym na miej scu gma chu, w któ rym przed woj ną dzia ła ło
Biu ro Szy frów. Czy no wo pow sta ją ce mu zeum roz sła wi ge -
nial nych uczo nych? Po ka że, że suk ces pol skich kryp to lo -
gów to tak że ich wkład w roz wój in for ma ty ki? Czy go ście
przy jeż dża ją cy do Po zna nia, by zo ba czyć ge nial ną nie miec -
ką ma szy nę lub jej re pli kę, wy ja dą z na sze go mia sta wzbo -
ga ce ni o wie dzę na te mat te go waż ne go do ko na nia pol skiej
na uki? 

Pro jek ty za kła da ją po wsta nie pla ców ki, w któ rej in te rak -
tyw nie kró lo wać bę dzie ma te ma ty ka i in for ma ty ka, oczy wi -
ście w przy stęp nej for mie. To bar dzo do brze, bo no we for my
edu ka cji po zwa la ją dziś sku tecz nie do trzeć do pu blicz no ści,
zwłasz cza naj młod szej. Mo im zda niem po wo dze nie tej wspa -
nia łej ini cja ty wy za le ży rów nież od traf nej na zwy miej sca,
któ re chce my stwo rzyć wspól nie z wo je wódz kim i miej skim
sa mo rzą dem. UAM pro po nu je, by no si ło ono na zwę „Cen -
trum Szy frów Enig ma im. Ma ria na Re jew skie go, Je rze go Ró -
życ kie go i Hen ry ka Zy gal skie go”. Czy to do bra na zwa? Mo że
to ona po wo du je, że zbyt czę sto w prze strze ni pu blicz nej po -
ja wia się skrót „Mu zeum Enig my”, co – mo im zda niem – kie -
ru je uwa gę przede wszyst kim na ma szy nę szy fru ją cą, a nie
na jej po grom ców. Wy raz „enig ma” ozna cza też ta jem ni cę,
za gad kę, jest sło wem roz po zna wal nym na świe cie. Z pew no -
ścią Enig ma by ła cu dem tech ni ki, wiel kim osią gnię ciem
kryp to lo gii. My jed nak chce my sła wić przede wszyst kim
osią gnię cia na szych uczo nych. Dla twór ców Cen trum Szy -
frów naj waż niej sza po win na być pro mo cja pol skich ma te -
ma ty ków, któ rzy zła ma li kod ma szy ny i do pie ro
od nie daw na wy cho dzą z cie nia. 

Czy za twier dzo na na zwa w peł ni od da je tę ideę? 

p R o F.  J E  R Z Y  J A  W o R  s k I
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

pod ko niec lat dzie więć dzie sią -
tych, bę dąc w Wiel kiej Bry ta -

nii, po raz pierw szy
spo tka łem się z pro gra mem
the Enig ma pro ject si mo -
na sin gha, wiel kie go po pu la -

ry za to ra ma te ma ty ki i fi zy ki. 
Pro gram ten był póź niej re ali -

zo wa ny w ra mach Mil le nium Ma -
the ma tics Pro ject (przy współ pra cy

z Cam brid ge Uni ver si ty), by w koń cu, przy naj mniej w ja -
kimś za kre sie, stać się czę ścią ofer ty edu ka cyj nej Blet chley
Park. W ta ki wła śnie pięk ny i mą dry spo sób od po -
nad dwu dzie stu lat roz po wszech nia na jest wie dza o osią -
gnię ciach ośrod ka w Blet chley wśród naj młod szych
Bry tyj czy ków. To, co mnie ude rzy ło przy pierw szym kon -
tak cie w la tach 90-tych, to cał ko wi ta mar gi na li za cja wkła -
du Po la ków w suk ces ośrod ka Blet chley. Dzię ki sta ra niom
i ini cja ty wom wie lu osób już od wie lu lat na stro nach tych
pro jek tów znaj dzie my bar dziej peł ne i rze tel niej sze in for -
ma cje o suk ce sie i wkła dzie Po la ków. Jed nak bio rąc
pod uwa gę to, co usły sze li śmy na wy kła dzie dra Mar ka
Graj ka w cza sie dru gie go Dnia Kryp to lo gii, mo że się oka -
zać, że pol ski wkład w suk ce sy Blet chley Park nie zo stał
jesz cze wła ści wie do ce nio ny. Za wsze ma rzy łem o pol skiej,
a przy naj mniej wiel ko pol skiej wer sji Enig ma Pro ject. (…)

Hi sto ria zła ma nia Enig my to rów nież wspa nia ła oka zja
do po ka za nia si ły umy słu ludz kie go – mo cy ma te ma tycz -
ne go ro zu mo wa nia i wa gi tech nicz nych roz wią zań. To
świet na oka zja do uwy pu kle nia uni wer sal no ści na uk ma -
te ma tycz nych, któ re mo że my, a na wet mu si my sto so wać
w co dzien nym ży ciu. Współ cze sna kryp to lo gia opie ra się
na na ukach ma te ma tycz nych, a bez pro to ko łów kryp to lo -
gicz nych, bez wia ry w ich bez pie czeń stwo nie po tra fi li by -
śmy już dzi siaj nor mal nie eg zy sto wać. Chciał bym, by
po wyj ściu z Cen trum Szy frów ENIGMA im. Ma ria na Re -
jew skie go, Je rze go Ró życ kie go i Hen ry ka Zy gal skie go każ dy
ze zwie dza ją cych z te go wszyst kie go zda wał so bie spra wę.

g R Z E  g o R Z  k A  M I ń  s k I  
pełnomocnik prezydenta ds. Funduszy
Europejskich, UMp 

od pew ne go cza su co raz wię cej sły szy my o po wsta ją cym
Cen trum szy frów Enig ma. Dziś przyj rzy my się nie co tej
pla ców ce, od szy fru je my jej na zwę i po zna my pla ny zwią -
za ne z obec ną i przy szłą dzia łal no ścią.

Cen trum Szy frów Enig ma im. M. Re jew skie go, J. Ró życ -
kie go i H. Zy gal skie go, bo tak wła ści wie bę dzie na zy wać się
in sty tu cja, nie bę dzie mu zeum w tra dy cyj nym sen sie. Moż -
na po wie dzieć, że bę dzie to mul ti me dial ne cen trum edu ka -
cyj ne. Nie zna czy to, że w Cen trum nie bę dzie eks po na tów.
Są one prze wi dzia ne, jed nak w ogra ni czo nym za kre sie. 

Ty tu ło we szy fry bę dą za rów no pre tek stem do opo wie ści
o Enig mie i hi sto rii jej zła ma nia, jak też za chę tą do głęb -
sze go po zna nia świa ta na uk ści słych z ma te ma ty ką i in for -
ma ty ką na cze le, któ re są nie od łącz nym ele men tem
dzi siej szej cy wi li za cji cy fro wej.
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na sta ty stycz ne opra co wa nie, któ re
pre zen tu je edu ka cję stu den tów z nie -
peł no spraw no ścia mi na po szcze gól -
nych wy dzia łach.

Tra dy cją uni wer sy tec ką sta ły się obo -
zy ada pta cyj ne dla stu den tów pierw sze -
go ro ku. Jest to szcze gól ny czas, pod czas
któ re go stu den ci zy sku ją in for ma cje
na te mat spe cy fi ki funk cjo no wa nia
na UAM. Do naj waż niej szych za ło żeń
ide olo gicz nych ZSN Ad Astra na le ży:
zrze sza nie nie tyl ko stu den tów z nie peł -
no spraw no ścia mi – wszel kie or ga ni zo -
wa ne wy da rze nia ma ją na ce lu
za chę ca nie do współ pra cy za rów no
stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi
jak i stu den tów peł no spraw nych. 

Udział w szko le niach i kon fe ren -
cjach, po zwa la na two rze nie zwar tej
i cią gle roz wi ja ją cej się sie ci kon tak tów
ze stu den ta mi z ca łe go kra ju. 

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu ja ko je den z pierw -
szych w Pol sce roz po czął re ali za cję
stra te gii Uni wer sy te tu Otwar te go. Ma -
jąc na ce lu kom pen sa cję bra ków wy -

ni ka ją cych z nie peł no spraw no ści, UAM ofe ru je
róż no rod ne for my wspar cia i po mo cy, do któ rych mo -
że my za li czyć mię dzy in ny mi: 

– sty pen dium spe cjal ne dla stu den tów nie peł no -
spraw nych;

– in dy wi du al ną or ga ni za cję stu diów; 
– wspar cie asy sten ta dy dak tycz ne go/ tłu ma cza ję zy -

ka mi go we go;
– wy po ży cza nie sprzę tu wspo ma ga ją ce go sły sze -

nie – sys te mów FM;
– miej sce w do mach stu denc kich przy sto so wa nych do po trzeb stu -

den tów z nie peł no spraw no ścią;
– lek to ra ty ję zy ka an giel skie go dla stu den tów nie (do) sły szą cych

w Mul ti me dial nej Pra cow ni Na uki Ję zy ków Ob cych;
– za ję cia z prak tycz nej na uki ję zy ka pol skie go dla stu den tów z wa -

dą słu chu;
– za ję cia lo go pe dycz ne;
– spo tka nia z kon sul tan tem ds. trud no ści w pro ce sie stu dio wa nia;
– udział w obo zach spor to wych i szko le nio wych; 
Bo ga ta ofer ta edu ka cyj na oraz for my wspar cia na UAM po wo du -

ją, że sta le wzra sta licz ba stu den tów z dys funk cja mi. Jest to ogrom ne
osią gnię cie w dzie dzi nie in te gra cji i bu do wa nia re la cji mię dzy ludz -
kich. Szcze gól ne po dzię ko wa nia ja ko prze wod ni czą ca Zrze sze nia
Stu den tów Nie peł no spraw nych Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu kie ru ję do Rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go
oraz Pro rek tor ds. stu denc kich prof. Bo gu mi ły Ka niew skiej za nie -
opi sa ne wspar cie dla dzia łal no ści ZSN UAM Ad Astra, po świę co ny
czas, zro zu mie nie, wzbu dza nie re flek sji i dzia łań, któ re we współ cze -
snym świe cie wy zna cza ją pra wi dło wą dro gę. 

Emi lia Wie czo rek – prze wod ni czą ca ZsN UAM Ad Astra 

l a t

Nie peł no spraw ność nie zmniej sza wy ma gań
„Niepełnosprawni są głupi”, „Niepełnosprawnością można się zarazić”, takie przekonania, 

chociaż wydają się nam absurdalne, panują we współczesnym świecie.

Zestawienie osób niepełnosprawnych na UAM wg stopnia i rodzaju niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Metryki

Typ

Liczba studentów
Narząd
ruchu

Narząd
wzroku

Narząd
słuchu

Inne Całościowe
zaburzenia
rozwojowe Ogółem

Stopień lekki

Stopień umiarkowany

Stopień znaczny

Ogółem

78 35 31 106 2 252

122 42 35 252 4 455

36 18 1 33 88

236 95 67 391 6 795

B rak pra wi dło wej i wie lo płasz czy zno wej in te gra -
cji i pra wi dło we go prze ka zy wa nia wzor ców za -
cho wań oraz war to ści do pro wa dził

do wy klu cza nia osób z nie peł no spraw no ścia mi.
W Pol sce bez wzglę du na spo sób kształ ce nia, kie ru -
nek stu diów czy ro dzaj nie peł no spraw no ści, stu den -
ci z nie peł no spraw no ścia mi trak to wa ni są na rów ni
z in ny mi. Stu dent z nie peł no spraw no ścią sta je
przed róż no rod ny mi obo wiąz ka mi w to ku stu diów.
Nie peł no spraw ność nie zwal nia od od po wie dzial no ści, nie
zmniej sza wy ma gań. Ma jąc jed nak na uwa dze trud no ści wy -
ni ka ją ce z nie peł no spraw no ści ist nie je wie lo płasz czy zno we wspar -
cie, aby edu ka cyj na ofer ta uni wer sy tec ka by ła do stęp na dla wszyst kich. 

Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza jest jed ną z naj bar dziej zna -
nych uczel ni wyż szych w kra ju. Zna czą gru pę spo łecz no ści stu -
denc kiej sta no wią oso by z róż no rod ny mi nie peł no spraw no ścia mi.
Naj now sze da ne opra co wa ne przez Cen trum Za rzą dza nia In fra -
struk tu rą i Pro jek ta mi In for ma tycz ny mi UAM wska zu ją, iż w tym
ro ku aka de mic kim na Uni wer sy te cie kształ ci się 795 osób z wie -
lo ra ki mi nie peł no spraw no ścia mi. Da ne te przed sta wia po wyż sze
opra co wa nie.

Roz po czę cie stu diów wyż szych jest nie wąt pli wie no wym eta pem
w ży ciu każ de go czło wie ka, bu dzi wie le wąt pli wo ści i sta wia
przed jed nost ką sze reg py tań i no wych wy zwań. Pod je cie edu ka cji
na uczel ni wyż szej w wie lu przy pad kach po wią za ne jest z opusz cze -
niem ro dzin nej miej sco wo ści, czy li wyj ścia po za sfe rę kom for -
tu – miej sca zna ne go i po zor nie bez piecz ne go. Przy Uni wer sy te cie
Ada ma Mic kie wi cza funk cjo nu je afi lio wa na or ga ni za cja Zrze sze nie
Stu den tów Nie peł no spraw nych, któ re po wsta ło z ini cja ty wy mgr Ro -
ma na Dur dy w 2004 ro ku i dzia ła w spo sób ak tyw ny na rzecz stu -
den tów z nie peł no spraw no ścia mi. War to zwró cić uwa gę
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Za ni ka nie ba rier po mię dzy kra ja mi eu ro pej ski mi nie
jest pro ce sem ani au to ma tycz nym, ani też nie od wra -
cal nym. Je go re ali za cja wy ma ga sta łe go to wa rzy sze -

nia i wspie ra nia – rów nież po przez re flek sję na uko wą. Ja ko
pra cow nik Pol sko -Nie miec kie go In sty tu tu Ba daw cze go re -
ali zu ję obec nie pro jekt ba daw czy w ra mach Na ro do we go
Cen trum Na uki. Do ty czy on „kul tu ry pla no wa nia prze -
strzen ne go w ma łych i śred nich mia stach” w Pol sce
i w Niem czech. W ra mach dys ku sji zdo mi no wa nej przez
za gad nie nie roz wo ju sil nych re gio nów i me tro po lii ten typ
miast czę sto jest w re flek sji na uko wej po mi ja ny, choć jest
on pod sta wo wym skład ni kiem eu ro pej skiej struk tu ry
osad ni czej oraz – w przy pad ku Pol ski – miej scem ży cia
pra wie jed nej trze ciej lud no ści ca łe go kra ju. Ana li zu ję m.in.
pro ce sy kry sta li zo wa nia się wła snej toż sa mo ści i funk cjo -
nal no ści tych że miast ja ko lo kal ne go lub sub re gio nal ne go
cen trum. Za cho dzą one dwu to ro wo:w kon tek ście do mi na -
cji przez głów ne ośrod ki na ob sza rach aglo me ra cyj nych lub
pre sji mar gi na li za cji po za ni mi. Nie jed no krot nie stwier -
dzam, że po dob ne struk tu ry, for my oraz ce le za go spo da -
ro wa nia prze strze ni mo gą roz wi jać się – mi mo ist nie ją cych
róż nych kra jo wych sys te mów i tra dy cji pla no wa nia – tak -
że mię dzy przed sta wi cie la mi ta kich sa mych ty pów miast
w dwóch róż nych kra jach. Jest to uwa run ko wa ne przede
wszyst kim po rów ny wal ny mi prze strzen ny mi i spo łecz no -
-eko no micz ny mi wy zwa nia mi oraz wa run ka mi ra mo wy -
mi, a mniej unij ny mi wy tycz ny mi. Do tych cza so we wy ni ki
opie ra ją się nie tyl ko na ana li zie do ku men tów pla ni stycz -
nych opi sy wa nych miast, lecz rów nież na wy wia dach i roz -
mo wach z licz ny mi ak to ra mi go spo dar ki prze strzen nej
w ba da nych prze ze mnie miej sco wo ściach. 

Ni niej szy pro jekt, uwzględ nia ją cy ma łe i śred nie mia sta
po ło żo ne rów nież z da la od po gra ni cza pol sko -nie miec kie -
go, przy go to wa łem w opar ciu o ba da nia pi lo ta żo we w Słu -
bi cach -Frank fur cie nad Od rą oraz w dwóch in nych
pol sko -nie miec kich dwu mia stach. Trze ba pod kre ślić
w tym kon tek ście zna cze nie tych że miej sco wo ści ja ko „la -
bo ra to riów” w sze ro kim, czy li tak że w na uko wym ro zu -
mie niu. Ich spe cy fi ka od gry wa rów nież istot ną ro lę
w in nym mo im pro jek cie, do ty czą cym wpły wów co raz bar -
dziej otwar tej pol sko -nie miec kiej gra ni cy pań stwo wej
na prze strzeń re li gij ną. Tak że tu taj cen trum roz wa żań sta -
no wią za gad nie nia otwar cia i izo la cji, jak też py ta nie, na ile
wpływ „ob cych” ele men tów w tym za kre sie pro wa dzi
do zmia ny lub umoc nie nia wła snej toż sa mo ści. Te mat ten
był no ta be ne przed mio tem kil ku in ter dy scy pli nar nych

kon fe ren cji mię dzy na ro do wych zor ga ni zo wa nych w ostat -
nich czte rech la tach przez Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba -
daw czy. Wspo mnieć war to tu m.in. sym po zjum, do ty czą ce
zna cze nia re li gii w prze strze ni trans na ro do wej oraz kon fe -
ren cję, po świę co ną ro li pro te stan ty zmu w pol sko -nie miec -
kim dia lo gu na po gra ni czu. Ta ostat nia zo sta ła
prze pro wa dzo na w kwiet niu ubie głe go ro ku z oka zji Ju bi -
le uszu 500-le cia Re for ma cji (wkrót ce uka że się rów nież
tom po kon fe ren cyj ny). W ra mach ostat nie go z wy mie nio -
nych wy da rzeń pod ją łem kwe stię pol sko -nie miec kich oraz
eku me nicz nych re la cji mię dzy pa ra fia mi w Słu bi cach -
-Frank fur cie nad Od rą oraz w tzw. Eu ro mie ście Gu bin -Gu -
ben. Rów nież w tym przy pad ku nie da się za ob ser wo wać
ogól ne go za ni ku kul tu ro wych i wy zna nio wych gra nic; jed -
nak że po ja wi ły się śro do wi ska i ak to rzy po tra fią cy wy ko -
rzy stać kon kret ne oko licz no ści i moż li wo ści w ce lu
po sze rze nia ho ry zon tów współ pra cy po nad gra ni ca -
mi. I przede wszyst kim z te go po wo du ce nię so bie da ną mi
moż li wość pro wa dze nia dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej
tu taj, nad Od rą. Dr Ale xan der Tölle Pol sko -Nie miec ki In -
sty tut Ba daw czy w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach.

Ale xan der tölle

in te gra cja eu ro pej ska na pe ry fe riach
Collegium Polonicum jako siedziba Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego ma z dwumiastem
Słubice-Frankfurt nad Odrą szczególną lokalizację, dzięki której proces integracji europejskiej jest

dostrzegalny na co dzień. Procesy oceny i zachowania własnej kultury oraz tożsamości jawią się
w kontekście zanikających granic jako zjawiska o charakterze abstrakcyjnym; dla niektórych środowisk

stanowią one jednakże niemal realne zagrożenie. Wydaje się, że liczba tych osób w ostatnim czasie
sukcesywnie wzrasta. Na terenach przygranicznych wspomniane powyżej procesy należą

do codzienności.

Dr Ale xan der tölle z polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w słubicach



Go rą cą krew odzie dzi czył po przod kach. Pro fe sor zbie -
rał wia do mo ści ge ne alo gicz ne o swo jej ro dzi nie, to -
też w je go spu ściź nie znaj dzie my opo wieść np.

o Lu dwi ku Nie za bi tow skim, któ ry łu pi Brzo zów i Ja śli ska,
ogra bia i pa li mia stecz ko Ra dym no, ob dzie ra chło pów, a zu -
chwal stwo swo je po su wa tak da le ce, że zry wa sej mik w Są -
do wej Wisz ni, aż Alek san der Mak sy mi lian Fre dro wyj mu je
sza blę i wo ła: roz sie kać go! Sal wu je się uciecz ką, a po tem
obej mu je za mek prze my ski ja ko sa mo zwań czy mar sza łek.
Jest i Ja kub Nie za bi tow ski, któ ry za bił nie ja kie go Ga brie la Sa -
dow skie go, a po tem „jed na się o gło wę” z je go bra tem (ta ka
po za są do wa umo wa by ła za bro nio na). To XVII wiek.
Wiek XIX przy no si li stę Nie za bi tow skich, któ rym po wrót
do kra ju był wzbro nio ny za udział w po wsta niu li sto pa do -
wym, a wkrót ce i oj ciec Edwar da, czło nek rzą du Trau gut ta,
mu si prze nieść się do Wiel ko pol ski po upad ku po wsta nia
stycz nio we go.

Ma ły przy rod nik
To dla te go Edward ro dzi się w Bu ga ju ko ło Mi ło sła wia

w ro ku 1875. Jesz cze nie umie czy tać, a już jest przy rod ni -
kiem, zbie ra ją cym ska mie li ny i musz le i sys te ma ty zu ją cym je
we dług kształ tu. Ja ko sied mio la tek do sta je fu zję i włó czy się
po la sach i po lach. Przy pa tru je się też ma łym ope ra cjom, któ -
re star szy brat je go, stu dent me dy cy ny, wy ko nu je w cza sie wa -
ka cji. Szcze gól nie wie le da ły mu kon tak ty z Fi li pem
Sko ra czew skim, słyn nym le śni czym wiel ko pol skim. Na le żą -
cą do Sko ra czew skie go ko lek cję wy pcha nych pta ków i ich jaj
umie ści po tem Nie za bi tow ski w po znań skim Mu zeum Przy -
rod ni czym. 

Ro dzi na Nie za bi tow skich prze no si się do Kra ko wa (przy -
mu so wo, wy rzu co na przez Bi smarc ka), po tem do Prze my śla,
wresz cie osia da w Ko mar nem. Edward Nie za bi tow ski cho dzi
już do prze my skie go gim na zjum, gdzie spo ty ka wspa nia łych
na uczy cie li przy ro dy. Uczy się m.in. pre pa ro wać owa dy. Jest
tak do bry, że sa mo dziel nie pro wa dzi wy kła dy dla uczniów,
a je den wy gła sza na wet przed Mi cha łem Bo brzyń skim, wi -
zy tu ją cym ck gim na zjum. Na świa dec twie ma tu ral nym stop -
nie nie naj gor sze, ale tyl ko je den ce lu ją cy – z przy ro dy.
Po po nad 50 la tach tak wspo mi na: ucząc się przed ma tu rą
wcze snym ran kiem w roz le głym par ku zam ko wym Prze my śla,
ob ser wo wa łem pa rę sycz ków, jed ne go z naj rzad szych pta ków
pol skich. Sce na jak z „Sy zy fo wych prac” – tyl ko za miast Bi -
ru ty mło dzień ca fa scy nu je pa ra rzad -
kich só wek….

Wiel moż ny Pan, 
słu chacz me dy cy ny

Kie dy na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim roz po czy na stu dia me dycz ne,
„po krót kiej, cięż kiej sła bo ści” umie ra je -
go oj ciec. Edward po sta na wia od tąd
utrzy my wać się sam. Wy stę pu je o sty -

pen dium (udo wad nia jąc po cho dze nie szla chec kie, co by ło
ko niecz ne), a kie dy go nie otrzy mu je, uno si się ho no rem i nie
pro si już o żad ne. W spu ściź nie za cho wał się li ścik do „Wiel -
moż ne go Pa na Edwar da Nie za bi tow skie go, słu cha cza me dy -
cy ny”: Sza now ny Pa nie. Nie rób Pan ko cha ny głup stwa i za nieś
Pan po da nie o ja kie kol wiek sty pen dium. Za ro bek za bie ra czas
Pa nu, a te go masz Pan ma ło. To mo ja ra da – cie szył bym się,
byś Pan mógł swo bod niej od dać się stu dium. Pod pi sa ne Blauth
i do pi sek: Ma mie Do bro dzie ja usza no wa nie.

Oprócz me dy cy ny słu cha wie lu wy kła dów z zoo lo gii, bo -
ta ni ki i mi ne ra lo gii. Za za osz czę dzo ne 120 gul de nów wy jeż -
dża w 1897 ro ku na po łu dnie, nad Ad ria tyk, wszę dzie
oczy wi ście zwie dza jąc mu zea przy rod ni cze (dro go opła ci tę
po dróż, bo po po wro cie mi mo ce lu ją cych wy ni ków, nie zwol -
nio no go z cze sne go, uzna jąc, że sko ro stać go na po dróż, stać
i na cze sne). Od bę dzie tę po dróż raz jesz cze. Tym ra zem za -
fun du ją ją ro dzi ce chłop ca, wy le czo ne go przez Nie za bi tow -
skie go z hi ste rycz nych na pa dów kon wul sji, a po tem jesz cze
raz – już ja ko na uczy ciel no wo tar skie go gim na zjum. Na kra -
kow skim uni wer sy te cie nie by ło miej sca na wła sny za kład,
więc aby za ra biać, zde cy do wał się na za wód na uczy cie la.
W spu ściź nie za cho wał się dy plom ukoń cze nia kur sów na -
uczy ciel skich, gdzie na 4 stro nach za no to wa no każ de za da ne
kan dy da to wi py ta nie, nie tyl ko z przy ro dy, ale tak że z ma te -
ma ty ki czy ję zy ka pol skie go.

Epo ka no wo tar ska 
W No wym Tar gu spę dzi 16 lat. Stwo rzy tam ga bi net przy -

rod ni czy, wy po sa żo ny jak naj lep sze la bo ra to rium. Bę dą
w nim wy pcha ne zwie rzę ta, ogrom ne akwa ria, naj no wo cze -
śniej sze mi kro sko py, a na wet apa rat rent ge now ski. Za wła sne
pie nią dze ufun du je am bu la to rium szkol ne (pierw sze w Pol -
sce), gdzie za dar mo le czy uczniów, a na wet plom bu je zę by.
Za te osią gnię cia, jak gło si za cho wa ne w spu ściź nie pi smo, Je -
go Ce sar ska i Kró lew ska Apo stol ska Mość naj wyż szem po sta -
no wie niem z 8 sierp nia 1910 ra czył naj mi ło ści wiej nadać Pa nu
zło ty krzyż za słu gi z ko ro ną.

Od 1903 ro ku żo na ty jest z Le onią Schil le, cór ką en to mo lo -
ga, ko lek cjo ne ra mo ty li. Za cho wa ło się na pi sa ne ko ron ko wym
pi smem za pro sze nie na ślub, któ ry od był się we „wto rek, 25
sierp nia 1903 ro ku o godz. 7 wie czór” w Bar ci cach. 

Jesz cze ja ko na uczy ciel gim na zjum (miał już wte dy na kon -
cie ok. 30 róż nych roz praw na uko wych) zo sta je we zwa ny

do zba da nia szcząt ków ma mu ta, zna le -
zio nych w Sta ru ni. Urlo po wa ny z gim -
na zjum od by wa po dróż po mu ze ach
Eu ro py od Lon dy nu po We ne cję, aby
po rów nać je z in ny mi zna le zi ska mi pa -
le on to lo gicz ny mi. Sta je się, jak pi sze Jó -
zef Ko strzew ski w 1956 ro ku w re cen zji
je go książ ki, naj więk szym w swo im
cza sie znaw cą fau ny pre hi sto rycz nej.
Po tym ob jeź dzie zy sku je jesz cze sty -
pen dium Osław skie go i je dzie na La zu -

l a t

rektor z pistoletem (w kieszeni) 
Z pistoletem i stalową ciupagą usiłował odbić zajęte budynki uniwersytetu; uciekał się do zaiste

zagłobowych forteli, by ominąć prawne przepisy, grożące zabraniem uczelni gruntów – wielki uczony
i społecznik, ale trochę i watażka: prof. Edward Lubicz Niezabitowski, przyrodnik i lekarz.

y Cór ka prof. Nie za bi tow skie go by ła ar ty stą pla sty -
kiem. Zna na w Po zna niu z szy cia su kien dla pań

z to wa rzy stwa. By ły to głów nie suk nie ba lo we, a wła ści -
wie dzie ła sztu ki o skom pli ko wa nym kro ju i uni ka to -
wych do dat kach. Choć by gra na to wa z gru bej ta fty
wy tła cza nej w kwia ty z re ne san so wym de kol tem zdob -
nym he lio tro pem, czy zło ta, z je dwab ne go ryp su z fio le -
to wy mi i brą zo wy mi je dwab ny mi ró ża mi przy gor sie…
Dziś zo sta ła by za pew ne słyn nym kre ato rem mo dy.
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ro we Wy brze że do Vil le fran che -sur -Mer (tak, tam, gdzie Jan
Kul czyk miał swój pa ła cyk) do ro syj skie go la bo ra to rium zoo -
lo gii, gdzie zno wu wzbo ga ca swą wie dzę, tym ra zem o ich -
tio lo gię. 

Wra ca do No we go Tar gu. Wy bu cha I woj na świa to wa. Nie -
za bi tow ski urzą dza w gim na zjum szpi tal po lo wy, do któ re go
tra fia je go brat z urwa ną szrap ne lem sto pą. Gdy zbli ża się ro -
syj ski front, nie chcąc, aby brat po szedł do nie wo li, ucie ka
wraz z nim i tym ra zem obej mu je szpi tal gar ni zo no wy w Ma -
ri bo rze (dzi siaj Sło we nia). I znów, gdy po la tach pi sze swo je
wspo mnie nia, przy po mi na so bie si kor ki i zię by, któ re na mo -
ście ma ri bor skim ja dły mu z rę ki…

Po znań skie przy go dy 
W 1921 ro ku Świę cic ki za pra sza go na ka te drę bio lo gii

na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Po znań skie go. Na sku -
tek róż nych za wi ro wań, w czym nie ma ły udział ma za rów -
no za pal czy wość Nie za bi tow skie go, jak i in try gi ko le gów,
prze cho dzi na Wy dział Przy rod ni czo -Le śny, któ re go zo sta -
je dzie ka nem. Strzel cy kur ko wi, prze no sząc się na Sze ląg,
sprze da li swój daw ny bu dy nek uni wer sy te to wi. Uczel nia pie -
nią dze zło ży ła w de po zy cie, bo bu dy nek nie był jesz cze
w peł ni opusz czo ny. Z po wo du ga lo pu ją cej in fla cji pie nią -
dze stop nia ły, więc gru pa strzel ców – uzbro jo na i pod chmie -
lo na – za ję ła z po wro tem bu dy nek. Sta wił im czo ło tyl ko
Nie za bi tow ski z pi sto le tem (w kie sze ni) i woź nym. Po kil ku
in ter wen cjach są do wych uda ło mu się wy ła mać i wy mie nić
za mek, bu dy nek ob sa dzić ludź mi z fol war ku i za cho wać dla
uni wer sy te tu. 

W 1928 ro ku Edward Lu bicz Nie za bi tow ski zo sta je rek to -
rem uni wer sy te tu. Skar ży się, że w związ ku z PeWuKą i 10-
le ciem od zy ska nia nie pod le gło ści mu siał wy gło sić 150
ofi cjal nych mów, uczest ni czyć w rau tach i ban kie tach. Ja ko
rek tor wła śnie użył god ne go Za gło by for te lu, by za trzy mać
dla uczel ni te re ny, na któ rych dziś sto ją kli ni ki przy Po lnej.
Bank Spół ek Za rob ko wych miał na Je ży cach du że grun ty,
a chcąc pod wyż szyć ich ce nę (pod roz wa gę dzi siej szym de -
we lo pe rom!) po da ro wał część uni wer sy te to wi z za strze że -
niem, by w cią gu 3 lat uczel nia roz po czę ła tam bu do wę.
Uczel nia nie mia ła pie nię dzy, mi nę ły 3 la ta. Gdy do Nie za bi -
tow skie go do tar ły po gło ski, że bank za żą da zwro tu da ro wi -
zny, na ka zał ogro dzić te ren, zwieźć tro chę ce gieł i wap no.
A gdy w rek to ra cie zja wił się dy rek tor ban ku z żą da niem od -
da nia te re nu, Nie za bi tow ski po in for mo wał go, że… wła śnie
za czę to bu do wę. 

Przy rod nik i le karz 
Moż na by przy to czyć jesz cze kil ka aneg dot, cha rak te ry -

zu ją cych go ja ko oso bę za dzior ną i ła two uno szą cą się i to
w cza sach kon flik to wych, gdy – jak sam pi sze – po ło wa se -
na tu uczel ni to by li en de cy, a po ło wa zwo len ni cy sa na cji,
zaś po sie dze nia se nac kie trwa ły do 4 ra no ze wzglę du
na za żar te spo ry. Jed nak trze ba uwa -
żać, by nie prze sło ni ło to je go – nie -
zwy kle sze ro kich – za in te re so wań
i do ko nań na uko wych. Pi sa no o nim,
że to już ostat ni przy rod nik sta re go
ty pu, ogar nia ją cy ca łość wie dzy o na -
tu rze. Zgro ma dził licz ne zbio ry oka -
zów przy rod ni czych – moż na
po wie dzieć, że prak tycz nie w każ dym
miej scu, gdzie pra co wał, two rzył bo -
ga te za so by na uko we. Je go dzie łem

by ło Mu zeum Przy rod ni cze w Po zna niu, nie gdyś w wiel -
kim roz kwi cie, tak że ja ko jed na z atrak cji PeWuKi, w któ -
rym umie ścił m.in. ko lek cję mo ty li swo je go te ścia
i ko lek cję Fi li pa Sko ra czew skie go. Zbio ry, bi blio te ki i apa -
ra tu ra ule gły w więk szo ści znisz cze niu. W cza sie II woj ny
świa to wej Niem cy ogo ło ci li je go wil lę na So ła czu, zbom -
bar do wa li dom w War sza wie, wy nie śli w ko szach i wy rzu -
ci li na śmiet nik wy po sa że nie je go Za kła du Bio lo gii.
Naj bar dziej bo lał nad stra tą zbio ru mę czel ko wa tych – oka -
zów i no ta tek, sta no wią cych owoc 30 lat pra cy. Na pi sał po -
nad 150 prac, a je go pra ca dok tor ska na pi sa na w wie ku 25
lat do ty czy ła pio nier skie go za gad nie nia fau ny owa dów
na zwło kach (do okre śle nia cza su zgo nu). Dzie ło je go ży -
cia „Sto su nek czło wie ka do zwie rząt w Pol sce od pa le oli tu
do śre dnio wie cza” uka za ło się do pie ro po śmiert nie. Wcze -
śnie ro zu miał zna cze nie ochro ny przy ro dy. W spu ściź nie
znaj dzie my uro czy list wła ści cie la Pierw szej Wiel ko pol skiej
De sin fek cyi. To od po wiedź na ar ty kuł Nie za bi tow skie go
„Nie truj my przy ja ciół”, o tym, że przy oka zji tru cia gry zo -
ni gi ną pta ki dra pież ne. Wła ści ciel De sin fek cyi pi sze z pa -
to sem: „Szczu ry są sy fi li stycz ne. Kto szczu ry tę pi, za słu gu je
się nad wy raz go spo dar ce na ro do wej” i po le ca do tru cia
swój pre pa rat za raz ków mo ru za miast fos fo ru, za bi ja ją ce -
go pta ki. 

Nie za bi tow ski był tak że czyn nym le ka rzem. Szcze gól nie
za słu żył się w le cze niu bied nych gó ra li no wo tar skich. W spu -
ściź nie za cho wał się ob szer ny spis na cie niut kich bi buł kach
z ła ciń ski mi ty tu ła mi „cor” czy „ar te rio sc le ro sis”, za wie ra ją -
cy opis skład ni ków róż nych sku tecz nych le ków. We wspo -
mnie niach opi su je wie le cie ka wych przy pad ków, w tym
opa trzo nej przez nie go gó ral ki, któ rej kro wa roz pru ła brzuch
tak, że je li ta zna la zły się na ze wnątrz, a prze no szą cy cho rą za -
wi nę li je jak tłu mo czek w brud ną płach tę od tra wy. Mi mo

prak tycz nie bez na dziej no ści przy pad -
ku, ko bie ta szyb ko wy zdro wia ła,
co – jak pi sze z hu mo rem Nie za bi tow -
ski – gó ra le przy pi sy wa li te mu, że to…
„okrut nie zła ba ba by ła”. 

Cięż kie prze ży cia wo jen ne i stra ty
ni we czą ce je go do ro bek na uko wy przy -
czy ni ły się do po gor sze nia je go sta nu
zdro wia. Wró cił do Po zna nia, ale nie
pod jął już pra cy. Zmarł 5 li sto pa -
da 1946 ro ku.

y Po znań ski od dział Ar chi wum PAN za wie ra 175 ze -
spo łów – to spu ści zny wy bit nych po znań skich

uczo nych. Do ku men ty, li sty, fo to gra fie za wie ra ją in for -
ma cje waż ne, a cza sem za baw ne i wzru sza ją ce. Mó wią
to, cze go nie po wie krót ka not ka bio gra ficz na. W ko lej -
nych nu me rach „Ży cia” bę dzie my po przez frag men ty
tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo nych, aby w ten
spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być obec ni w ob -
cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu.

stoją od lewej: Adam Wodziczko, dziekan Wydziału Matematyczno-przyrodniczego, Julian
Rafalski – Wydział Rolniczo-leśny, Adam kleczkowski – Wydział Humanistyczny, stefan
Zaleski – Wydział prawno-Ekonomiczny. siedzą od lewej: Edward lubicz Niezabitowski,
prorektor, stanisław kasznica, rektor, paweł gantkowski – dziekan Wydziału lekarskiego
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yŁo tew ski dy ry gent Ainars Ru bi kis, trze cim wy stę pem
w Po zna niu (2. II), ugrun to wał opi nię ar ty sty naj wyż -

szej kla sy, sta le po mna ża ją ce go w świe cie swe suk ce sy.
Od pierw sze go tak tu Uwer tu ry do ope ry „Rien zi” Ry szar -
da Wa gne ra, sku pił uwa gę i wy wo łał wy jąt ko we na pię cie
słu cha czy, a w trwa ją cej po nad go dzi nę VII Sym fo nii An -
to na Bruck ne ra, tzw. „Wa gne row skiej”, do pro wa dził emo -
cje do ze ni tu. Fil har mo ni cy – so li ści i mu zy cy wszyst kich
grup in stru men tal nych – per fek cyj nie od czy ta li za my sły
in ter pre ta cyj ne dy ry gen ta. Za chwy ci li tak że współ brz mie -
niem z so list ką wie czo ru, 24-let nią Ma riam Bat sa shvi li.
Gru ziń ska pia nist ka – zwy cięż czy ni dwóch mię dzy na ro do -
wych kon kur sów im. Fe ren ca Lisz ta w We ima rze
i w Utrech cie – stwo rzy ła po ry wa ją cą kre ację I Kon cer tu
for te pia no we go pa tro na tych tur nie jów. Wra że nia do peł -
ni ła bi sem – słyn nym Me nu etem Igna ce go J. Pa de rew skie -
go. Wpro wa dze nie słow ne Mar le ny Gna to wicz -Drob nik.

yNad zwy czaj ną też ra dość swym słu cha czom spra wi -
ła (7. II) Or kie stra Ka me ral na Pol skie go Ra dia

„Ama deus”, za pra sza jąc na wspól ny kon cert mu zy ków Jazz
at Lin coln Cen ter Or che stra z jej za ło ży cie lem i sze fem, le -
gen dar nym trę ba czem Wyn to nem Mar sa li sem, któ ry po 24
la tach przy był do nas po now nie. Naj pierw po zna nia cy
z no wo jor czy ka mi, pod dyr. An ny Ducz mal -Mróz, za gra li
in stru men tal ne trans kryp cje (w oprac. Agniesz ki Ducz mal
i go ści) cy klu for te pia no we go „Ob raz ki z wy sta wy” Mo de -
sta Mu sorg skie go. Po prze rwie do mi no wa ły prze bo je Du -
ke’a El ling to na i ich wy ko naw cy: 15-tu fe no me nal nych
mu zy ków, pre zen tu ją cych się po ko lei – ja ko so li ści i ja ko
ze spół Mar sa li sa. W li cze niu bi sów po gu bi łem się…

y466. Kon cert Po znań ski (10. II) był znów (nie ste ty!)
po wtó rze niem stycz nio we go (26. I), piąt ko we go wie -

czo ru fil har mo ni ków, omó wio ne go na tych ła mach w po -
przed nim nu me rze. Wy peł ni ły go „Tań ce z róż nych stron”.
Z Or kie strą FP wy stą pi li so li ści: Łu kasz Dycz ko – sak so -
fon i Mag da le na Myr czik – ma rim ba. Dy ry go wał Ma rek
Pi ja row ski. 

ySkrzy pek Ma riusz Pa ty ra – do tąd je dy ny Po lak, zwy -
cięz ca Kon kur su im. Pa ga ni nie go w Ge nui – wy stą -

pił (12. II) z re ci ta lem, pro mu ją cym swą no wą pły tę
„Vi val di The Four Seasons Sim ple The Best”.

yChiń ski No wy Rok otwo rzył (17. II) – w 30-le cie si -
no lo gii na UAM – kon cert Sin fo niet ty Po lo nia, do -

brze już u nas zna nej or kie stry pod dyr. Xiao Min ga
z udzia łem pol skiej skrzy pacz ki Blan ki Bed narz oraz mło -
dych chiń skich śpie wa ków – stu den tów po znań skiej Aka -
de mii Mu zycz nej: Wang Shan shan (so pran) i Zuo Cha oran
(te nor). Wie czór zor ga ni zo wa ła Fun da cja Mu zycz -
na „Apol lo” i dzia ła ją cy od 10 lat w Po zna niu In sty tut Kon -
fu cju sza.

yAdam Ma ko wicz – je den z naj wy bit niej szych pol -
skich pia ni stów jaz zo wych – wy stą pił (23. II) z re ci -

ta lem po pu lar nych stan dar dów i kom po zy cji, pro mu ją cych
naj now szą pły tę ar ty sty „Swin ging Ivo ries”. Kon cert od był
się w ra mach do rocz nej uro czy sto ści re dak cji „Gło su Wiel -
ko pol skie go” wrę cza nia – już po raz 40. – Me da li Mło dej
Sztu ki.

yLu to wy Spe aking Con certs (25. II) był wa len tyn ko -
wym upo min kiem Fun da cji „Fa bry ka Sztu ki” dla

wier ne go już – głów nie mło de go – gro na wiel bi cie li te go
cen ne go cy klu upo wszech nie nio we go. Je go twór ca, nar ra -
tor i dy ry gent – Mar cin Som po liń ski za fa scy no wał tym ra -
zem te ma tem: mu zy ka i mi łość. Swą barw ną opo wieść
wy wiódł aż od sta ro żyt nych Gre ków. Ilu stro wał licz ny mi
wstaw ka mi fil mo wy mi i przy kła da mi twór czo ści m.in. W.
A. Mo zar ta i G. Ros si nie go, któ rych ope ro we arie i du ety
śpie wa li Ma rze na Mi cha łow ska (so pran) i Łu kasz Mot ko -
wicz (ba ry ton). Le gen dę H. Wie niaw skie go za grał Mar cin
Su szyc ki, kon cert mistrz fil har mo ni ków i Or kie stry Col le -
gium F, któ ra – obok akom pa nia men tów so li stom – po pi -
sa ła się na ko niec pięk ną in ter pre ta cją Uwer tu ry – fan ta zji
„Ro meo i Ju lia” P. Czaj kow skie go. By ła też pre zen ta cja Tan -
ga A. Piaz zol li z pa rą tan ce rzy – An ną Czar to ry ską i Mi -
cha łem Kacz mar kiem oraz z ban do ne oni stą Wie sła wem
Prząd ką. W fi na le pierw szej czę ści wy stą pił spon ta nicz nie
sfor mo wa ny kwar tet re we ler sów w skła dzie: Mi chał Ła sze -
wicz, Pa weł Ma zur, Mi ko łaj Ry kow ski i sam Mar cin Som -
po liń ski – z przy po mnie niem słyn ne go prze bo ju „Je że li
ko chać, to nie in dy wi du al nie…” I z tą uro kli wą me lo dią,
wie lu słu cha czy te go wie czo ru opusz cza ło au lę. (rp) 
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prosto z facebooka…

sesja zdjęciowa do filmu pro mu ją ce go pol ską bran żę ko sme tycz ną. 
Wydział Chemii UAM

Zespół futsalistek kU AZs UAM poznań zdobył srebrny medal
Mistrzostw polski seniorek

W Au li lu brań skie go
Col le gium Mi nus
UAM od by ło się
uroczyste od no wie -
nie dok to ra tu prof.
Ma rii ku jaw skiej

od by ło się se mi na rium po świę co ne uczel nia nym ran kin -
gom. W ran kin go wy kli mat wpro wa dził uczestników 
prof. ta de usz Wal las

kon cert pa me li How land po świę co ny Cho pi no wi i… gru pie the Be -
atles wy peł nił słuchaczami Au lę lu brań skie go

kon fe ren cja „gIs Day UAM pi ła 2018” po świę co na by ła sze ro kim
za sto so wa niom tech no lo gii geo in for ma tycz nych w róż nych sek to -
rach go spo dar ki oraz w ży ciu co dzien nym

Czek na 37 603 945,34  zł ode bra li w imie niu UAM pro rek to rzy prof.
Ry szard Na skręc ki i prof. Ma rek Na wroc ki. pie nią dze zo sta ną prze -
zna czo ne mię dzy in ny mi na uno wo cze śnie nie dy dak ty ki

cie
uNiwersytecKie

l a t

te atr gran da zdo byw cą
grand prix oraz Na gro dy
pu blicz no ści na V Fe sti -
wa lu te atrów stu denc -
kich start! 
gru pa po wsta ła w 2014
ro ku dzię ki ini cja ty wie
Wi tol da ko był ki oraz dr
Mag da le ny gren dy z In -
sty tu tu kul tu ro znaw -
stwa UAM. Na Fe sti wa lu
wy stą pi li ze spek ta -
klem Um bra. 
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