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w tym ro ku Ka pi tu ła PNL pod prze wod nic twem hi sto ry ka i kry ty ka li -
te rac kie go, ku ra to ra fe sti wa lu Po znań Po etów prof. Pio tra Śli wiń skie -
go (IFP UAM) roz pa try wa ła ok. 80 zgło szo nych do kon kur su ksią żek,

z któ rych więk szość by ła co naj mniej in te re su ją ca, jak uznali jurorzy i wśród któ -
rych by ło mniej wię cej ty le sa mo ksią żek po etyc kich co pro zą. 

Te go rocz na lau re at ka po znań skiej Na gro dy im. Ada ma Mic kie wi cza, An -
na Kry sty na Bi kont z do mu Krucz kow ska (1954), jest ab sol went ką bio lo gii i psy -
cho lo gii UW. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go współ two rzy ła – aż do je go
za mknię cia w 1989 r. – naj więk sze pi smo pod ziem nej „So li dar no ści” „Ty go dnik
Ma zow sze”, a od 1989 r. zwią za na jest z po wsta łą wów czas „Ga ze tą Wy bor czą”.
W 2005 r. by ła fi na list ką Na gro dy Li te rac kiej Ni ke. Za na pi sa ną wspól nie z Jo -
an ną Szczę sną książ kę La wi na i ka mie nie. Pi sa rze wo bec ko mu ni zmu (2006) obie
au tor ki otrzy ma ły Na gro dę Wiel ką Fun da cji Kul tu ry, a za pu bli ka cję My z Je -
dwab ne go (2012) do sta ła Eu ro pej ską Na gro dę Książ ko wą. Na gro dzo na w tym
ro ku książ ka: Sen dle ro wa. W ukry ciu (2017) opo wia da o bo ha ter ce cza sów oku -
pa cji nie miec kiej w War sza wie, któ ra or ga ni zu jąc sieć po mo cy z na ra że niem ży -
cia ura to wa ła z get ta – we dług le gen dy – aż ok. 2,5 tys. dzie ci ży dow skich.
Re por ter ka opo wia da rów nież o ura to wa nych w ten spo sób Ży dach. Wpraw dzie
Ire na Sen dle ro wa otrzy ma ła ty tuł „Spra wie dli wy Wśród Na ro dów Świa ta”, jed -
nak w Pol sce sta ła się po pu lar na do pie ro w 1999 r., kie dy ame ry kań skie i świa -
to we me dia za czę ły pi sać o li ce alist kach z mia stecz ka Union town w sta nie
Kan sas, któ re zro bi ły przed sta wie nie szkol ne o pol skiej bo ha ter ce („Ży cie w sło -
iku”). Wraz z po pu lar no ścią w Pol sce wo kół Sen dle ro wej na ro sło spo ro mi tów,
prze kła mań i nie do po wie dzeń, a jej za słu gi wy ko rzy sty wa no do ce lów po li tycz -
nych, ja ko do wód na to, że Po la cy ja ko na ród za cho wy wa li się w cza sie woj ny
go dzi wie, a wręcz bo ha ter sko. Jak pod kre ślił prof. Śli wiń ski, An na Bi kont pod -
ję ła nie ła twe za da nie wy łu ska nia z le gen dy udo ku men to wa nej praw dy o do ko -
na niach bo ha ter ki: – Jej nie by wa łym osią gnię ciem jest to, że de mi sty fi ku jąc pew ne
oko licz no ści zwią za ne z Sen dle ro wą rów no cze śnie po ka zu je wspa nia łą po stać, nie -
zwy kłe go czło wie ka, któ ry ma jed nak ludz ką, a nie po nad ludz ką mia rę. Choć
z usta leń re por ter ki wy ni ka, że Sen dle ro wa ura to wa ła kil ka set al bo ty siąc kil ka -
set dzie ci, nie po mniej sza to w ża den spo sób jej za sług. Książ ka, na gro dzo -
na w Ro ku Ire ny Sen dle ro wej, jest waż nym gło sem w to czą cych się od lat
de ba tach o re la cjach pol sko -ży dow skich – po ka zu je, że sko ro bo ha ter skie dzia -
ła nia by ły na mia rę ludz ką, to zu peł nie ina czej przedstawiają się te re la cje w cza -
sie i po oku pa cji. Im po nu ją ca ogro mem wy ko na nej pra cy pu bli ka cja An ny
Bi kont, któ ra jest bio gra fią, a nie ha gio gra fią, zda niem prof. Śli wiń skie go jest no -
wą mia rą ja ko ści, któ rej nie moż na po mi nąć pi sząc bio gra fie in nych osób, i po -

Dr Mar ty na Ku sak z Ka te dry po stę po -
wa nia Kar ne go Wy dzia łu pra wa i Ad mi -
ni stra cji zo sta ła lau re at ką pre sti żo we go
sty pen dium Start 2018 przy zna wa ne -
go przez fun da cję na rzecz Na uki Pol -
skiej. 

Król Nor we gii Ha rald V mia no wał 
prof.  Jac ka Fi sia ka ka wa le rem Kró lew -
skie go Or de ru Za słu gi I kla sy. od zna -
cze nie zo sta ło przy zna ne ne sto ro wi
pol skich an gli stów, by łe mu wie lo let -
nie mu dy rek to ro wi In sty tu tu fi lo lo gii
an giel skiej Uam oraz rek to ro wi na szej
Uczel ni w uzna niu za sług na rzecz
współ pra cy na uko wej po mię dzy pol -
ski mi i nor we ski mi ba da cza mi i uni wer -
sy te ta mi.

prof. Ar tur Jar mo łow ski z Wy dzia łu Bio -
lo gii, ja ko je den z dwóch pol skich na -
ukow ców, zo stał wy bra ny człon kiem
pre sti żo wej or ga ni za cji eu ro pej skiej
emBo (eu ro pej skiej or ga ni za cji Bio lo gii
mo le ku lar nej). 

prof. An drzej Roz wa dow ski z In sty tu tu
Wschod nie go, Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
zo stał ho no ro wym człon kiem rock art
re se arch In sti tu te (In sty tut Ba dań Sztu -
ki Na skal nej) na Uni ve ri sty of the wi -
twa te srand w Jo han nes bur gu. 

Dr Woj ciech Dy ba z Za kła du po li ty ki Re -
gio nal nej i In te gra cji Eu ro pej skiej Wy -
dzia łu Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych zdo był Na gro dę im. eu -
ge niu sza ro me ra za naj lep szą roz pra -
wę dok tor ską z geo gra fii
spo łecz no -eko no micz nej obro nio ną
w Pol sce w 2016 r.

Łu kasz Mi cha lak, ab sol went Wy dzia łu
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki otrzy mał
pierw szą na gro dę w kon kur sie im. Jó -
ze fa mar cin kie wi cza na naj lep szą pra -
cę stu denc ką z ma te ma ty ki
w ro ku 2017. Pra ca pt. „Graf re eba
na roz ma ito ści o skoń cze nie wie lu
punk tach kry tycz nych” na pi sa na zo -
sta ła pod opie ką prof. wa cława ma -
rzan to wi cza.

Dr Do mi ni ka Na roż na z Wy dzia łu Na uk
po li tycz nych i Dzien ni kar stwa uho no ro -
wa na zo sta ła me da lem mło de go Po zy -
ty wi sty. ka pi tu ła za rzą du to wa rzy stwa
im. Hi po li ta ce giel skie go do strze gła u dr
do mi ni ki Narożnej pa sję przy wy ko ny -
wa niu pra cy or ga nicz nej.

U N I W E R s Y t E c K I  p R E s t I ż :

Biografia, 
a nie hagiografia

Laureatką tegorocznej, czwartej edycji Poznańskiej Nagrody
Literackiej w kategorii: Nagroda im. Adama Mickiewicza,
przyznawanej za wybitne zasługi dla literatury i kultury

polskiej, została reporterka, dziennikarka i pisarka
Anna Bikont, doceniona za książkę: Sendlerowa. 

W ukryciu (2017). Nominacje do Nagrody-Stypendium 
im. Stanisława Barańczaka otrzymali: Ilona Witkowska,

Wiktor Marzec (UJ) oraz Szczepan Kopyt.
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zo sta nie waż ną książ ką jesz cze dłu go po tym, jak te de ba ty prze sta ną być to czo -
ne, ze wzglę du na jej wa lo ry do ku men ta li stycz ne, [...], dla te go, że się świet nie
czy ta i wresz cie dla te go, że Sen dle ro wa nie prze sta nie bu dzić za cie ka wie nia. 

No MI No WA NI

– Pol ska to je den z nie wie lu kra jów w Eu ro pie, je śli nie na świe cie, gdzie uka zu -
je się wię cej ksią żek po etyc kich niż pro za tor skich i co wię cej, one z re gu ły re pre zen -
tu ją wyż szy po ziom niż pro za – za uwa ża prof. Śli wiń ski. Mo że dla te go wśród 3
no mi no wa nych do Na gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań cza ka, przy zna -
wa nej twór cy, któ ry nie ukoń czył 35. ro ku ży cia i któ ry w cią gu 3 ostat nich lat
wy dał wy róż nia ją cą się książ kę, zna la zło się dwo je po etów. Ogło sze nie na zwi -
ska lau re ata (-tki) Na gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań cza ka oraz wrę -
cze nie na gród w obu ka te go riach Po znań skiej Na gro dy Li te rac kiej – je dy nej
na gro dy li te rac kiej w Pol sce ufun do wa nej wspól nie przez wła dze mia sta i uni -
wer sy te tu – na stą pi 25 ma ja w CK Za mek. 

Ilo na Wit kow ska (1987) 
– Jest lau re at ką Na gro dy Spe cjal -

nej XVI Ogól no pol skie go Kon kur su Po etyc -
kie go im. Jac ka Bie rie zi na 2010  za pro jekt
de biu tanc kie go to mu Splen di da re al ta, wy da -
ne go w 2012 r. Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry
w Po zna niu, za któ ry otrzy ma ła Wro cław ską
Na gro dę Po etyc ką Si le sius 2013 w ka te go rii de -

biut ro ku. Do PNL no mi no wa na zo sta ła za swój dru gi tom pt. Lu cy fer zwy cię -
ża (2017; tom ten jest rów nież no mi no wa ny do Si le siu sa 2018 w ka te go rii książ ka
ro ku oraz do Na gro dy Po etyc kiej im. Wi sła wy Szym bor skiej 2018). Jak ko men -
tu je prof. Śli wiń ski, ty tuł to mu na wią zu je – pro wo ka cyj nie – do zna nej fra zy
wiel ka noc nej o zwy cię skim Chry stu sie, a ca ły zbiór za wie ra prze ra ża ją cą dia -
gno zę: ży je my w cza sach ta kiej pu sty ni zna czeń i war to ści, że wła ści wie nie po -
tra fi my opi sać swo je go ży cia, a to, co dzie je się wo kół, nie przy no si żad nej na dziei
ani po cie chy. 

Szcze pan Ko pyt (1983) 
– Dru gi no mi no wa ny po eta jest po cho dzą -

cym z Wro cła wia, a mieszkającym w Po zna niu,
mu zy kiem i spo łecz ni kiem – obroń cą lo ka to -
rów ru go wa nych ze swo ich miesz kań przez tzw.
czy ści cie li ka mie nic. Do tej po ry wy dał to my
wier szy: [yass] (2005), mo żesz czuć się bez piecz -
nie (2006) oraz sa le sa le sa le (2009; no mi no wa -
ny do Na gro dy Li te rac kiej Gdy nia). Książ ka

zgło szo na do PNL, pod ta jem ni czym ty tu łem za bic, opo wia da o tym, jak wier sze
opo wia da ją, jak się kształ tu ją świa to po glą dy, jak świa to po glą dy bio rą nas w uzdę,
znie wa la ją, pod po rząd ko wu ją so bie – jak charakteryzuje prof. Śli wiń ski. W uję -
ciu po ety szan są na uwol nie nie się jest ul tra le wi co wa, nie prze kup na wraż li wość
oraz poj mo wa na ra dy kal nie eko lo gia – je śli wszy scy nie sta nie my się we ga na mi,
wszel kie de ba ty i pro gra my mo ral ne nie bę dą mia ły żad ne go zna cze nia. 

Wik tor Ma rzec (1985) 
– Przed sta wi ciel pro za ików w wy da niu aka -

de mic kim, so cjo log i fi lo zof (Wy dział Stu diów
Mię dzy na ro do wych i Po li tycz nych UJ) przy -
kuł uwa gę Ka pi tu ły PNL książ ką Re be lia i re -
ak cja. Re wo lu cja 1905 ro ku i ple bej skie
do świad cze nie po li tycz ne (Kra ków 2017), po -
świę co ną od dol nej mo bi li za cji po li tycz nej
i eman cy pa cji in te lek tu al nej ro bot ni ków
w okre sie tej że re wo lu cji, uka za nej z per spek -
ty wy so cjo lo gicz no -po li to lo gicz nej. 

Da nu ta cho de ra -Le wan do wicz

Fot.  Adrian Wykrota
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S ie dzie li na krze słach, scho dach, wo kół
mów ni cy. Sta li wzdłuż ścian, na szczy -
cie au li i w wej ściach ewa ku acyj nych.

Chcie li na wła sne oczy zo ba czyć jed ne go
z uczest ni ków pol skiej wy pra wy na K2 i naj -
więk szą gwiaz dę XVI Dni Tu ry sty ki. Ci, co
nie mo gli go zo ba czyć, sta li w ho lu, by cho -
ciaż usły szeć.

– Czu je się tu swoj sko, bo tę dy omi jam
kor ki na Na ra mo wi cach, jak ja dę z Ło pu cho -
wa – rzu cił na wstę pie Bie lec ki.

9-la tek, któ ry chciał zo stać al pi ni stą
A po tem za czął swo ją opo wieść o swo jej

gór skiej pa sji. O tym, że już ja ko 9-la tek wie -
dział, że chce zo stać al pi ni stą. I dość szyb ko
za czął ten cel re ali zo wać. – W wie ku 13 lat
za dzwo ni łem do Klu bu Wy so ko gór skie go
w Ka to wi cach, po wie dzia łem, że na zy wam
się Adam Bie lec ki i chcę na uczyć się wspi nać.
Usły sza łem, że su per, ale kurs skał ko wy moż -
na za cząć po ukoń cze niu 15. ro ku ży -
cia – wspo mi na.

Efekt? Kurs skał ko wy mło dy al pi ni sta zdał,
gdy miał już na kon cie zdo by cie 7-ty sięcz ni ka (Chan Ten gri
w 2000 r.). A za czy nał w uprzę ży zszy wa nej z pa sów sa mo -
cho do wych i kor kach pił kar skich. – Mo je pierw sze la ta wspi -
nacz ki w Ta trach by ły bar dziej nie bez piecz ne niż te te raz
w Ka ra ko rum i Hi ma la jach – przy znał.

Na ma rze nie o zdo by ciu ośmio ty sięcz ni ka mu siał jed nak
po cze kać 11 lat. – I do brze – mó wi. – W in nym przy pad ku
mo że miał bym bły sko tli wą ka rie rę, ale krót ką.

Go tów był po świę cić ner kę
Wej ście w 2011 r. na Ma ka lu z bo ha te rem z dzie ciń stwa Ar -

tu rem Haj ze rem by ło speł nie niem je go ma rzeń. Ale ra dość
ze psu ły dra ma tycz ne wy da rze nia pod czas zej ścia – je go
dwóch ko le gów – Ma ciej Stań czak i To masz Wol fart do zna ło
po waż nych od mro żeń za koń czo nych am pu ta cją palców 
i zo sta ło ka le ka mi do koń ca ży cia. Po tem by ło let nie wej ście
na K2, zi mo we na Ga szer brum I. I osła wio ne wej ście na Bro -
ad Pe ak. – Po tej wy pra wie coś we mnie pę kło. Mia łem pla ny
na ko lej ną, ale ją od wo ła łem. Ca ły ten 2013 rok był fa tal ny:
naj pierw zgi nę li Ma ciej Ber be ka i To mek Ko wal ski, po tem
Ar tur Haj zer i jesz cze za mach ter ro ry stycz ny, w któ rym za -
bi to dwóch mo ich zna jo mych – mó wił.

Ale gdy w ko lej nym ro ku do stał za pro sze nie na wy pra wę
od De ni sa Urub ki nie spo sób by ło od mó wić. – To tak jak by
do fil mow ca za dzwo nił Spiel berg czy Lynch mó wiąc „zrób -

my ra zem film”. Po wie dzia łem so bie: „Choć bym miał ner kę
sprze dać, to po ja dę” – tłu ma czył.

Nie mógł zna leźć spon so ra, więc spró bo wał ze brać pie nią -
dze przez por tal PolakPotrafi.pl. To, co tam się sta ło, prze szło
je go naj śmiel sze ocze ki wa nia. – Bu dżet sza co wa łem na 45 ty -
się cy zło tych. In ter nau tów po pro si łem o 15, dru gie 15 chcia -
łem po ży czyć od ro dzi ny, a na ko lej ne 15 za cią gnąć kre dyt.
Tym cza sem 15 ty się cy zło tych ze bra łem w go dzi nę, po 3 by -
ło 40 ty się cy, a po 10 dniach – 60 ty się cy – mó wił.

I po raz pią ty ru szył na ośmio ty sięcz nik, tym ra zem jed -
nak – po raz pierw szy – go nie zdo by wa jąc. 

Dwóch z trzech
W 2015 r. mu siał od wo łać wy pra wę na Czo Oju, bo Chiń -

czy cy cof nę li im wi zę, z ko lei w 2016 r. pró bo wał wejść zi mą
na Nan ga Par bat. To mia ła być szyb ka wy pra wa, w sty lu al -
pej skim. Ale wszyst ko skom pli ko wa ły wa run ki at mos fe rycz -
ne. – Nie mie li śmy ani jed ne go dnia po go dy, któ ra
po zwo li ła by na atak szczy to wy – tłu ma czył.

Po tem by ła pró ba wej ścia no wą dro gą na An na pur nę. – Nie
mie li śmy jak roz bić na mio tu. Jed ną noc spę dzi li śmy na pół -
ce skal nej, ko lej ną – wi sząc na wy so ko ści 6700 me trów. Po -
ko nu jąc ty siąc me trów ścia ny nie zna leź li śmy na wet
naj mniej szej pół ki, usko ku, na któ rym mo gli by śmy choć
przy siąść i przy piąć się do ścia ny. Nie mie li śmy wyj ścia i drze -

Za czy nał w kor kach i pa sach sa mo cho do wych,
skoń czył na K2

Ile osób może pomieścić aula Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych? By to sprawdzić,
wystarczyło zaprosić Adama Bieleckiego. Na spotkaniu z himalaistą, bohaterem z Nanga Parbat, 

nie było gdzie szpilki wcisnąć.
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y kon kurs IdeamU roz strzy gnię ty. Pierw sze
miej sce i 8 tys. zł zdo by ła Pau la an to ni -

na Bed narz, III rok stu diów dok to ranc kich z wy -
dzia łu Bio lo gii Uam za pro jekt, „mo ra sko war te
Po zna nia”. Na te re nie kam pu su mo ra sko zo sta ną
umiesz czo ne bud ki, dom ki, ho te le wspo ma ga ją ce byt zwie rząt zwią za nych
ze śro do wi skiem miej skim. ozna czo ne in sta la cje bę dą za wie ra ły opis ga -
tun ków, dla któ rych są prze zna czo ne oraz in for ma cję do ty czą ze spo łów ba -
daw czych, któ re się ni mi zaj mu ją.

y an na adel – wy cho wa niec z Na uko we -
go ko ła che mi ków za przed sta wie nie

swo je go po ste ru pt. „Son dy flu ore scen cyj ne ja -
ko na rzę dzia de tek cji in te rak cji mo le kuł in vi tro”
zdo by ła na gro dę pu blicz no ści pod czas zjaz du
wio sen ne go Sek cji Stu denc kiej Pol skie go to -
wa rzy stwa che micz ne go.

y Pro jekt akNGP aka de mic kie go ko ła
Na uko we go Go spo dar ki Prze strzen -

nej PozNaŃSka maPa BarIer, re pre zen -
to wa ny przez zu zan nę No wak,
zdo był II miej sce w kon kur sie na naj lep sze
ini cja ty wy stu denc kie – ma ra ton Świa to -
zmie nia czy.

y II miej sce w VIII edy cji kon kur su GIodo
zdo by ła mi cha li na Na dol na z wy dzia łu

Pra wa i ad mi ni stra cji. w gro nie wy róż nio nych
zna leź li się rów nież ma ria dzie życ i Ja cek Szczyt -
ko. Uczest ni cy, któ rych za da niem by ła oce na po -
praw no ści zbie ra nia zgód na prze twa rza nie
da nych oso bo wych przez por tal umoż li wia ją cy
wy mia nę no ta tek, wy ka za li błę dy w dzia ła niu ad -

mi ni stra to ra. Swo imi pra ca mi udo wod ni li, że ma ją du żą wie dzę na te mat
ochro ny da nych oso bo wych, w tym rodo.

y dru ży na zło żo na
z trzech stu den tów

Uam i stu den ta Uni wer -
sy te tu eko no micz ne go
w Po zna niu 13 ma ja zdo -
by ła ty tuł wi ce mi -
strza II aka de mic kich
mi strzostw Pol skich de -
bat oks fordz kich. dru ży na de ba to wa ła w skła dzie: wik tor Jo nasz Ja ca szek
i Ja cek Soł ty siak – wNPid; wik to ria li cha wPia fry de ryk ma łec ki – UeP. Po -
nad to wik to ria li cha otrzy ma ła ty tuł naj lep szej mów czy ni fi na łu.

y Ju lia Wal czyk z KU AZS UAM zwy cię ży ła w Gdań sku
pod czas 21. tur nie ju flo re ci stek „O Trój ząb Nep tu na”.

W czwar tych za wo dach za li cza nych do kla sy fi ka cji Pu cha ru
Pol ski se zo nu 2017/2018 do sko na le za pre zen to wa ła się
rów nież Mar ty na Dłu gosz z KU AZS UAM, któ ra za ję ła dru -
gie miej sce. Na ósmym miej scu upla so wa ła się ko lej na re -
pre zen tant ka UAM – Ju lia Chrza now ska.

W Y D A R Z E N I A

C Z E R W I E C 2 0 1 8  | ŻyciE uNiWERSyTEcKiE |  5

ma li śmy na li nach. To nas wy koń czy ło i zre zy gno wa li -
śmy – re la cjo no wał.

Wresz cie przy szła te go rocz na wy pra wa na K2. Tam też po -
go da nie do pi sy wa ła. Z obo zu śle dzi li do nie sie nia o Tom ku
Mac kie wi czu i Eli sa beth Re vol, któ rzy pró bo wa li zdo być
Nan ga Par bat. Gdy Bie lec ki do wie dział się, że ru sza ją z ata -
kiem szczy to wym stwier dził: „To nie mo że się do brze skoń -
czyć”. Gdy trze ba by ło ru szyć im na po moc, nie na my ślał się
ani chwi li. Tym bar dziej, że by wejść na wy so kość po nad 7 ty -
się cy me trów, trze ba być za akli ma ty zo wa nym. – By ły na świe -
cie trzy oso by, któ re mo gły to w tym mo men cie zro bić. Ja
i Urub ko by li śmy naj bli żej. Si mo ne Mo ro był w Ne pa lu
na ścia nie Mo unt Eve re stu. Po nad ty siąc ki lo me trów da lej
w li nii pro stej. My, pa trząc w ten spo sób, by li śmy dzie sięć ra -
zy bli żej Nan gi – mó wił.

Pod kre ślał też, że do pi lo tów śmi głow ca, któ rym za bra no
ich na ak cję ra tun ko wą, nie ma żad nych pre ten sji. – Ci woj -
sko wi pi lo ci, by nam po móc, ła ma li roz ka zy, ja kie im wy da -
no. Mie li nas wy sa dzić w ba zie, nie la tać w no cy – zwra cał
uwa gę.

I wspo mi nał, że gdy do tar li do Eli sa beth, za czął pła kać.
A po in for ma cjach od niej o sta nie Tom ka, wie dział, że nie
ma szans, by go ura to wać. Trze ba by ło sku pić się na Fran cuz -
ce, któ ra sa ma nie by ła by w sta nie zejść. Do po mo cy Mac kie -
wi czo wi w tej sy tu acji i zno sze nia z wy so ko ści, na któ rej
po zo sta wi ła go part ner ka, trze ba by dzie się cio oso bo wej eki -
py ra tun ko wej. Dwóch wy czer pa nych eks pre so wą wspi nacz -
ką na wet naj lep szych ra tow ni ków nie by ło w sta nie nic zro bić.

Sku tecz na „te le me dy cy na”
Po po wro cie do pol skiej ba zy pod „gó rę gór”, pod czas wspi -

nacz ki na Bie lec kie go spadł ka mień wiel ko ści pu sta ka. – Kask
ura to wał mi ży cie, ka mień go spra so wał tam, gdzie ude -
rzył – Z re gu ły spa da ją ce ka mie nie coś sy gna li zu ją, sły chać
ich tur kot na sto ku, czy świst po wie trza, cza sem wi dać z da -
le ka. Ten nad le ciał bez żad ne go ostrze że nia.

Po zej ściu do ba zy oka za ło się, że hi ma la ista ma nie tyl ko
roz bi ty nos, ale i dziu rę na czo le. Szwy za kła da li mu Piotr To -
ma la z Ar tu rem Chmie lar skim w kon sul ta cji z le ka rzem, któ -
ry znaj do wał się w Pol sce. Jak? To już moż na by ło zo ba czyć
na jed nym z kil ku fil mów za pre zen to wa nych w au li WNGiG.
Na na gra niu wi dzi my gru pę wspi na czy po chy lo ną nad Bie -
lec kim. Co chwi lę nad le żą cym po ja wia ły się smart fo ny. Jed -
ni ro bi li zdję cia, in ni krę ci li fil my. „Te le me dy cy na” zda ła
eg za min. – Czu łem się jak na wła snym po grze bie – mó wił Bie -
lec ki. Ale śmie chu by ło na nim co nie mia ra. Jak mó wił, naj -
bar dziej za pa mię tał zda nie rzu co ne przez To ma lę: „Nie ma
ta kie go bó lu pa cjen ta, któ re go nie mógł by znieść le -
karz”. – Pio trek w ży ciu na wet gu zi ka nie przy szył, a za ło żył
mi sześć szwów. W kra ju usły sza łem, że szwy moż na po dzie -
lić na ko sme tycz ne i rzeź nic kie. Te u mnie za li czo no do tych
pierw szych – pod su mo wał.

Jak wia do mo, K2 nie uda ło im się zdo być. Ale na wra ca ją -
cą gru pę i tak cze ka ły tłu my dzien ni ka rzy. W kra ju Bie lec ki
i Urub ko zo sta li okrzyk nię ci bo ha te ra mi. – By łem tym tro -
chę za wsty dzo ny. Nie by ła to mo ja pierw sza ak cja ra tun ko -
wa, nie by ła naj trud niej sza. Mo je wyj ście do obo zu trze cie go
pod K2 z Urub ko by ło bar dziej nie bez piecz ne – przy znał.

Gdzie te raz w gó rach wy so kich za wi ta Bie lec ki? Z pew no -
ścią nie za brak nie go w skła dzie ko lej nej na ro do wej wy pra -
wy zi mo wej na K2, któ ra być mo że wy ru szy w Ka ra ko rum
jesz cze w tym ro ku w grud niu.

Fi lip cze ka ła

N A s Z E  N A D Z I E J E :
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Na początku kwietnia odbyło się na naszym Uniwersytecie
sympozjum „Feminism and Gender in Translation”. Spotkanie

zgromadziło grono badaczy i badaczek z całego świata
od Kairu po ottawę. Wśród zaproszonych gości znalazła się

dr Hala Kamal – egipska feministka i krytyczka literacka
specjalizującą się w literaturze kobiecej. Poniżej publikujemy

krótką rozmowę, która udało nam się przeprowadzić
w przerwie między sesjami. 

Feminizm po egipsku

Spo łe czeń stwo egip skie nie jest za moż ne, ma my np. pro blem
z dzieć mi ży ją cy mi na uli cy, na to na kła da ją się róż ne go ty pu
uwa run ko wa nia kul tu ro we. Dla te go tak waż ne jest, aby zmie -
niać ste reo ty py już na po zio mie wcze snej edu ka cji szkol nej.
Aby nie by ło tak, że dziec ko otwie ra pod ręcz nik i czy ta, że
np. ma ma go tu je a ta ta prze glą da ga ze tę, chło piec ba wi się
pił ką a dziew czyn ka lal ką. Ale mam też wra że nie, że w na -
szym spo łe czeń stwie za szło wie le do brych zmian. To, co ob -
ser wu ję dzi siaj, to po ko le nia mło dych ko biet, któ re
opusz cza ją dom i za czy na ją sa mo dziel ne do ro słe ży cie.
Za cza sów mo jej mło do ści to pra wie się nie zda rza ło. 

a jak wy glą da ją pro por cje mię dzy stu den ta mi i stu dent -
ka mi na uni wer sy te tach egip skich? 

Trud no mi po wie dzieć, ile mło dych ko biet obec nie stu diu -
je. W Egip cie w ogó le ma my bar dzo ni ski od se tek stu den tów.
Więk szość mło dych lu dzi szu ka pra cy, to wy ni ka z sy tu acji

Jak to jest być fe mi nist ką w kra ju arab skim? 
Py ta nie su ge ru je ste reo typ ko bie ty egip skiej. Świat arab ski

jest we wnętrz nie bar dzo zróż ni co wa ny. To nie to sa mo być
fe mi nist ką w Egip cie czy Tu ne zji a np. w Ara bii Sau dyj skiej.
Po za tym Egipt ma swo ja dłu gą, bo się ga ją cą XIX wie ku, hi -
sto rię fe mi ni zmu. Jesz cze ja kieś 20 lat te mu, kie dy mó wi łam
o pra wach ko biet, czę sto by ło to pod da wa ne ostrej kry ty ce.
Dzi siaj na wet je śli ktoś jest prze ciw, sta ra się te go nie oka zy -
wać pu blicz nie. Du żą ro lę w tej spo łecz nej apro ba cie dla ru -
chu fe mi ni stycz ne go ode gra ły uczel nie wyż sze cho ciaż by
przez wpro wa dze nie do pro gra mów stu diów gen der stu dy,
wo men’s wri ting, fe mi nist cri ti cism. Go rzej za to przyj mu ją
się u nas dzia ła nia spo łecz ne. Mi mo że obok or ga ni za cji rzą -
do wych wspie ra ją cych ko bie ty ma my też spo rą licz bę or ga -
ni za cji po za rzą do wych, to dzia łal ność ta jest du żo
trud niej sza. Mo że dla te go, że ska la po trzeb jest ogrom na.

Kruszynka zniknęła.
Będą szukać nowej

Nie doszło do zakupu Kruszynki. 
Największy meteoryt w Polsce trafi

zapewne do innego kupującego niż UAM.
Stało się tak mimo zgromadzenia przez

uczelnię potrzebnych pieniędzy. Wszystko
wskazuje na to, że znalazca Kruszynki chciał

zarobić jeszcze więcej i znalazł się inny
chętny. Kto nim jest, nie wiadomo.
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eko no micz nej mo je go kra ju. Mam jed nak wra że nie, że te pro -
por cje są cał kiem do bre dla ko biet. Na Uni wer sy te cie Ka ir -
skim, na któ rym wy kła dam, na an gli sty ce, w mo jej gru pie
mam 50 dziew cząt i 5 chłop ców. Na to miast na ma te ma ty ce,
gdzie wy kła da mój mąż, jest od wrot nie, zda rza ją się gru py,
gdzie na 20 stu den tów przy pa da ją 2-3 stu dent ki. 

To oczy wi ście wy ni ka z fak tu, że stu dia są dar mo we. Dla -
te go je stem w gru pie osób, któ re wal czą z pry wa ty za cją szkol -
nic twa wyż sze go, o któ rej obec nie dys ku tu je się w Egip cie.
Je śli fak tycz nie tak się sta nie to, je stem o tym prze ko na na, ko -
bie ty bę dą mia ły du żo mniej sze szan se na stu dia. 

O co wal czą fe mi nist ki w Egip cie? 
Aby od po wie dzieć na to py ta nie, na le ży po znać hi sto rię fe -

mi ni zmu egip skie go. Pierw szym ta kim eta pem na po cząt ku
XX wie ku był sta ra nia o do stęp do edu ka cji. Ko bie ty chcia ły
mieć moż li wość kształ ce nia się. To w na szej kul tu rze wią za -
ło się też z pod nie sie niem wie ku, w któ rym zgod nie z pra -
wem ko bie ta mo że zo stać wy da na za mąż. Ten wiek był róż ny.
Nam osta tecz nie uda ło się pod nieść tę ce zu rę z 16 na 18 lat.
Cho ciaż, mo im zda niem, na wet w tym wie ku trud no za kła -
dać, że dziew czy na mo że świa do mie po dej mo wać de cy zję
o swo im dal szym ży ciu. Ale był też okres w na szej hi sto rii,
kie dy do wła dzy do szli is la mi ści. Wtedy ten wiek miał zo stać
ob ni żo ny do 10 lat! Na szczę ście ma my to już za so bą. Jak się
pa ni za pew ne do my śla, tak mło de mał żeń stwo za my ka
dziew czyn ce/ ko bie cie do stęp do edu ka cji, a tym sa mym de -
ter mi nu je ca łe póź niej sze jej ży cie. 

Od 2011 czy li od re wo lu cji w Egip cie je den z naj waż niej -
szych po stu la tów, któ re go re ali za cji do ma ga ły się fe mi nist ki,
wią zał się z pra wa mi do cia ła ko bie ty. My ślę, tu np. o de cy zji
o po sia da niu dzie ci. Cho dzi ło o to aby po zo sta wić wy bór ko -
bie cie a nie spo łe czeń stwu egip skie mu, któ re w tym spra wach
jest nie ste ty kon ser wa tyw ne. Po wszech nie uwa ża się, ze licz -
na ro dzi na gwa ran tu je po wo dze nie w ży ciu. Tym cza sem nie
bie rze się pod uwa gę na kła dów fi nan so wych, ja kie po nieś
mu si mat ka czy oj ciec aby ta kie dzie ci wy cho wać. Dru gie zja -
wi sko, któ re za ist nia ło ni ja ko w wy ni ku re wo lu cji to prze moc

wo bec ko biet. W trak cie wy stą pień i ma ni fe sta cji fe mi nist ki
by ły ata ko wa ne fi zycz nie, do ty ka ne. Pro szę pa mię tać, że do -
ty ka nie cia ła ko bie ty jest w kul tu rze arab skiej nie do przy ję -
cia. Spo rym pro ble mem w na szym kra ju jest też prze moc
w ro dzi nie. Na Uni wer sy te cie po wsta ła gru pa ko biet, któ re
na ci ska ją na wła dze, aby zo stał usta no wio ny ko deks po stę po -
wa nia w przy pad ku mo le sto wa nia. Bo wia do mo, je śli stu dent -
ka idzie ze skar gą na ko le gę czy pro fe so ra, to nie za wsze
spo ty ka się to z peł nym zro zu mie niem ze stro ny władz uczel -
ni. Na Uni wer sy te cie Ka ir skim już od pa ru lat ist nie je Jed -
nost ka Wal ki z Przemocą i Mo le sta wa niem Ko biet. Po trzeb ne
są roz wią za nia for mal ne po par te od po wied ni mi prze pi sa mi
pra wa. A po za tym ko bie ty sta ra ją się o lep sze wa run ki w pra -
cy, lep sze pła ce, o pra wa zwią za ne np. z urlo pa mi ma cie rzyń -
ski mi. Egip scy przed się bior cy czę sto pre fe ru ją męż czyzn
i wte dy ko bie ty dzia ła ją, aby ta kich for muł dys kry mi na cyj -
nych nie by ło. 

Prze czy ta łam w jed nym z wy wia dów, że jest Pa ni w po -
ło wie Po lką?

Mo ja nie ży ją ca już ma ma po wta rza ła nam, mam jesz cze
dwie sio stry, że nie je ste śmy pół na pół, ale je den plus je den.
Ma ma by ła Po lką, ta ta Egip cja ni nem. Po zna li się pod czas po -
by tu oj ca na sty pen dium w Pol sce. I mi mo, że ma ma by ła ara -
bist ką z wy kształ ce nia, zna ła arab ski, a ta ta po po by cie
w Pol sce znał też pol ski, ze so bą roz ma wia li po an giel sku. Kie -
dy po ja wi ły się dzie ci, usta li li, że bę dą z ni mi roz ma wiać
w swo ich ję zy kach. Ro dzi com za le ża ło aby śmy by ły dwu ję -
zycz ne. No i uda ło się, cho ciaż – co cie ka we – w swo im gro -
nie płyn nie prze cho dzi my z egip skie go na pol ski. Kie dy
uro dził się mój syn Sza rif, spon ta nicz nie za czę łam mu śpie -
wać ko ły san ki po pol sku. Mo ja ma ma już wte dy nie ży ła, ale
dla mnie by ło na tu ral ne, że bę dę z nim roz ma wiać po pol sku.
Cie szę się, bo rów nież on do brze zna ten ję zyk. Zresz tą dba -
my o to z mę żem, sta ra my się utrzy my wać kon takt z Pol ską
i na szą tu tej szą ro dzi ną. 

Mag da Zió łek

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 (An drzej Owcza rzak i Mi -
chał Ne bel ski), 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.  Okaz
z pięk ny mi reg ma glip ta mi i za cho wa ny mi frag men ta mi sko ru -
py ob to pie nio wej był by świet nym uzu peł nie niem po znań skiej
ko lek cji. Nie ste ty.

Pro wa dzą cy Mu zeum Zie mi na Mo ra sku prof. Edward
Chwie duk przy znał, że w za ist nia łej sy tu acji UAM bę dzie pro -
wa dził dal sze po szu ki wa nia sa mo dziel nie. Sprzęt do te go ty pu
dzia łań kosz tu je 200 ty się cy zło tych. Na ukow cy z Po zna nia wie -
dzą już po noć gdzie szu kać.

– 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 wił w roz mo wie z na mi prof. An drzej 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. 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.  Spo rzą dzo no na wet mo del spa da ją ce go me te ory tu i na tej
pod sta wie wnioskuje się miej sca upad ku ko lej nych je go skład -
ni ków...

We dług prof. Chwie du ka w oko li cach zna le zie nia me te ory tu
po win no być jesz cze kil ka więk szych oka zów. 

– Ma my fa chow ców na geo lo gii, któ rzy mo gli by się za jąć po -
szu ki wa nia mi – przy zna je – ma my si ły. Ma my środ ki. Mo że my
to za cząć ro bić sa me mu.

Kru szyn ki szko da, ale jest szan sa na spo ry okruch i od zy ska -
nie przez Po znań sta tu su po sia da cza naj więk sze go me te ory tu
w Pol sce. Trze ba trzy mać kciu ki. 

Krzysz tof smu ra
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d wa mie sią ce te mu pi sa li śmy o prze ka za niu do IHS-u
zdjęć z ar chi wum Anie li Sław skiej. Plik nie mal 300
fo to gra fii przed sta wiał stu den tów od by wa ją cych tzw.

ob jaz dy za byt ko znaw cze w róż nych re gio nach Pol ski. Jed no -
czył ich je den uni wer sy tet. Nasz. Tym ra zem rzecz wy da je się
jesz cze cie kaw sza, bo wiem w za so bach IHS-u od kry to fo to -
gra fie ilu stru ją ce funk cjo no wa nie Wy dzia łów Le kar skie go
i Le śne go czy li po przed ni ków Uni wer sy te tów Me dycz ne go

– W trakcie porządków w naszym archiwum zauważyłam plik zdjęć przedstawiających dobrze mi
znane budynki. Po konsultacjach doszłam do wniosku, że to znakomita pamiątka z czasów, 
gdy nasz Uniwersytet był jeden. Niepodzielony – przyznała Maryna Płuchator, która razem 

z dr Kamilą Kłudkiewicz dokonała kwerendy w archiwum Instytutu Historii Sztuki. 

Zdjęcia z czasów, gdy uniwersytet był jeden
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i Przy rod ni cze go. Na uni kal nych zdję ciach zo ba czyć
mo że my po sta ci z tam tych cza sów, za ję cia w sa lach wy -
kła do wych, funk cjo nu ją ce la bo ra to ria czy wnę trza obu
wy dzia łów. 

– Trud no nam po wie dzieć dla cze go zdję cia zna la zły się
u nas – mó wi dyr. IHS prof. Piotr Kor du ba – Jed ną z kon -
cep cji jest po dej rze nie, że fo to gra fie by ły przy go to wy wa -
ne na Pe wu kę, a na si po przed ni cy mie li w opar ciu o nie
przy go to wać ja kąś pu bli ka cję dla po trzeb wy sta wy.
Wska zy wa ła by na to da ta wy ko na nia zdjęć 1928/29. Ich
ja kość jest re we la cyj na. 

I rze czy wi ście. Na nie mal trzy dzie stu wiel ko for ma -
to wych zdję ciach mi mo upły wu cza su moż na wy pa -
trzeć ar chi tek to nicz ne de ta le, jak choć by na pis
nad wej ściem do Col le gium Ma ius. Na bu dyn ku po nie -
miec kiej Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej zręcz nie usu nię to na -
pi sy nie miec kie i wpro wa dzo no pol skie. Do wnętrz
za pra sza ła pol ska… Kli ni ka oczna. W ga bi ne cie der -
ma to lo gicz nym prof. Kar wow skie go moż na bez oku la -
rów prze czy tać ty tu ły na grzbie tach ksią żek
zaj mu ją cych po kaź ną część po miesz cze nia. A wszyst -
ko to dzię ki świet nym fo to gra ficz nym od czyn ni kom
z przed woj nia. Co wię cej, stu diu jąc zdję cie za zdję ciem
moż na przy ta czać hi sto rie, któ re są z ni mi zwią za ne,
jak choć by te z So ła cza.

– War to za uwa żyć, że fo to gra fie z jed nej stro ny in -
wen ta ry zu ją ma ją tek uni wer sy te tu, a z dru giej po ka zy -
wa ne są sce ny ro dza jo we np. z za jęć na Wy dzia le
Le kar skim – opo wia da prof. Kor du ba. – Spo ra część
zdjęć do ku men tu je nam ma ją tek uczel ni na So ła czu.
War to tu pod kre ślić, że wła śnie tam tej szy Wy dział rol -
ni czo – le śny zmie nił czę ścio wo cha rak ter dziel ni cy
z wil lo wej na uni wer sy tec ką, a po II woj nie przy czy nił
się do za cho wa nia jej uni ka to we go cha rak te ru. Z za ku -
pem te go ma jąt ku wią że się też cie ka wa hi sto ria. Otóż
prof. Bro ni sław Ni klew ski, któ ry był dzie ka nem za ło -
ży cie lem, był też sy nem dy rek to ra ban ku i gdy by nie
ów bank, któ ry wy kła dał pie nią dze ufa jąc, że od zy ska
je od Mi ni ster stwa b. Dziel ni cy Pru skiej, to za kup nie -
ru cho mo ści był by nie moż li wy. Dziś rzecz nie spo ty ka -
na. Wręcz afe ral na. Wów czas moż li wa. I ca łe szczę ście,
bo chęt nych na bu dyn ki by ło spo ro.

– Czę sto, te go ty pu zdję cia by ły wy ko rzy sty wa ne ja ko
ilu stra cja do spra woz dań z dzia łal no ści uni wer sy te tu.
Sprzęt, któ ry na nich wi dzi my z pew no ścią na le ży do naj -
no wo cze śniej sze go jak na owe cza sy – wy ja śnia dr Alek -
san dra Pa ra dow ska, au tor ka mię dzy in ny mi książ ki
„Prze ciw cho ro bie. Ar chi tek tu ra szpi tal na Wiel ko pol ski
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym”” – Zdję cia są peł -
ne fa scy nu ją cych de ta li, w któ re moż na się wpa try wać bez
koń ca i szu kać ich hi sto rii. My ślę, że w naj bliż szym cza -
sie fo to gra fie co do któ rych nie ma my pew no ści, gdzie zo -
sta ły zro bio ne, bę dą przed mio tem na sze go ma łe go
„śledz twa”.

– Ska ny ma te ria łów tra fi ły już do władz Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go i Przy rod ni cze go. Z pew no ścią ubar -
wią wy sta wy do ty czą ce stu le cia na szej Al ma
Ma ter – mó wi prof. Kor du ba. – Ca ły czas za sta na wia
nas jed nak co by ło po wo dem ich wy ko na nia przez Jó -
ze fa Pu ciń skie go i ate lier Ru bens. Jed no jest pew ne.
War to szu kać i tym sa mym zgłę biać hi sto rie na szej
uczel ni.

Krzysz tof smu ra

Fo to por tal Uni wer sy te tu UAM w Po zna niu to naj now sza ini cja ty wa Cen trum Mar ke -
tin gu UAM. Jest to miej sce, gdzie moż na zna leźć fo to gra fie ze szcze gól nych chwil z ży -
cia Uni wer sy te tu, wy da rzeń stu denc kich i uczel nia nych, fa scy nu ją cych wy kła dów,
a tak że ar chi wa lia – czę sto wcze śniej nie pu bli ko wa ne. Licz ba zdjęć na fo to por ta lu ro -
śnie z każ dym dniem – pra cow ni cy Cen trum Mar ke tin gu na bie żą co uzu peł nia ją zbio -
ry tak, aby ca ła spo łecz ność aka de mic ka Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu mo gła z nich ko rzy stać.

Fo to por tal.amu.edu.pl – wy star czy wpi sać ten ad res, aby za cząć ko rzy stać z plat for -
my. Zdję cia moż na prze glą dać bez lo go wa nia, jed nak ko rzy stać z nich mo gą je dy nie za re -
je stro wa ni użyt kow ni cy. Za sa da dzia ła nia jest pro sta – użyt kow nik za in te re so wa ny
po bra niem da ne go zdję cia do da je je do ko szy ka (licz ba wy bra nych zdjęć jest nie ogra ni -
czo na), po czym do ko nu je za mó wie nia. Sys tem ge ne ru je dla nie go „pacz kę” pli ków do ścią -
gnię cia i wy sy ła link na skrzyn kę pocz to wą, któ rej użył pod czas re je stra cji. W tej chwi li
wy star czy ją tyl ko po brać i ko rzy stać.

W ja kim ce lu zo stał stwo rzo ny Fo to por tal? Przede wszyst kim dla te go, aby słu żyć wspól -
no cie aka de mic kiej – pra cow ni cy Cen trum bar dzo czę sto otrzy mu ją py ta nia na te mat zdjęć
z uro czy sto ści, w któ rych uczest ni czy li aka de mi cy, a tak że stu den ci. Pra gnąc za spo ko ić po -
trze by spo łecz no ści aka de mic kiej (lecz nie tyl ko, bo z Fo to por ta lu ko rzy stać mo że każ dy),
roz po czę li śmy gro ma dze nie zdjęć i umiesz cza nie ich na ogól no do stęp nej plat for mie. Po -
nad to przy świe ca nam cel zar chi wi zo wa nia dzia łal no ści Uni wer sy te tu dla przy szłych po -
ko leń, w myśl ha sła: „pa trząc w przy szłość, nie za po mi na my o tra dy cji”.

prze my sław sta nu la

fotoportal.amu.edu.pl

Wszyst kie zdję cia w jed nym miej scu
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Za koń czy ła się ko lej na edy cja Po znań skie go Fe sti -
wa lu Na uki i Sztu ki i po raz ko lej ny mo że my ogło -
sić pe łen suk ces. Któ ra to już edy cja z Two im
udzia łem? Pa mię tasz, jak to się za czę ło?

Fe sti wal ma za so bą już 21 edy cji. Jed nak mo -
ja przy go da z Fe sti wa lem roz po czę ła się czte ry
la ta te mu. Przy szłam wów czas do Dzia łu Pro -
mo cji i Mar ke tin gu UAM ja ko mło da pa ni dok -
tor – bar dziej zwią za na ze świa tem na uki niż
pro mo cji. Z or ga ni za cją du żych wy da rzeń, mar -
ke tin giem nie by łam obe zna na. Wszyst kie go mu -
sia łam się do pie ro na uczyć. Dla mnie to był skok
na głę bo ką wo dę – przy go to wa nia szły peł ną pa rą, zo -
sta łam włą czo na do ze spo łu. Głów nie współ pra co wa łam
wów czas z nie co ode mnie młod szą ko le żan ką Pau li ną (dok to -
rant ką z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, któ -
ra obec nie pro wa dzi ba da nia w NOAA i zwią za na jest
z Uni wer sy te tem Okla ho ma).  

Fe sti wal to ogrom ne przed się wzię cie. Przy po mnij my:
8 uczel ni wyż szych i la bo ra to rium Wy obraź ni, set ki wy da -
rzeń… Jak wy glą da or ga ni za cja ta kie go wy da rze nia, kie dy
za czy na cie? Jak to się zmie nia ło w cią gu ostat nich lat? 

Or ga ni za cja wy da rzeń fe sti wa lo wych i dzia łań oko ło fe sti wa -
lo wych trwa ca ły rok. Dzię ki do fi nan so wa niu z Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, któ re uda je nam się już po raz
ko lej ny uzy skać, je sie nią trwa ją Lek cje Fe sti wa lo we dla szkół.
Jest to cykl wy kła dów i warsz ta tów na każ dej z uczel ni. Na prze -
ło mie la ta i je sie ni roz po czy na my tak że in ne za da nia – zdo by -
wa nie pa tro nów, wnio ski o do fi nan so wa nie, spo tka nia Ra dy
Pro gra mo wej Fe sti wa lu i usta la nie głów nych ele men tów da nej
edy cji. Od te go mo men tu po wo li na bie ra my roz pę du, ale naj -
go rę cej jest od stycz nia do kwiet nia – wów czas zbie ra ny jest pro -

gram, ak tu ali zo wa na stro na, przy go to wy wa ne na rzę dzia
do re je stra cji, trwa ją za mó wie nia i per trak ta cje z fir ma -

mi, roz mo wy mię dzy ko or dy na to ra mi Fe sti wa lu
na każ dej uczel ni i na każ dym wy dzia le. Tak że naj -
waż niej sze – za an ga żo wa nie pro wa dzą cych wy da -
rze nia, po my sły i przy go to wy wa nie ma te ria łów.
Je stem tu oszczęd na w opi sie, ale jest to na praw dę
cięż ka pra ca wie lu osób przez ca ły ten okres.

Fe sti wal ma już swo ją tra dy cję. W tym ro ku od -
by ła się je go 21. edy cja. Z jed nej stro ny to do brze, bo

świad czy o pew nej mar ce, któ rą so bie wy pra co wa li ście,
z dru giej – czy nie kor ci cię, aby w sce na riu szu, or ga ni za -

cji Fe sti wa lu coś zmie nić, od świe żyć go?
Cie szy nas wszyst kich, że Fe sti wal trwa i za ko rze nił się już

w świa do mo ści miesz kań ców Wiel ko pol ski. Ma cią gle ogrom -
ny po ten cjał, ale rze czy wi ście, po gło wie wciąż krą żą mi my śli
o zmia nach, ulep sze niach. Pew ne ele men ty Fe sti wa lu się ze sta -
rza ły i nie spraw dza ją się już w obec nych cza sach. Zmie ni li się
uczest ni cy – men tal nie. Ma ją te raz in ne po trze by i przy zwy cza -
je nia. Tak że war to za sta no wić się nad po sze rze niem gru py od -
bior ców, aby za pro sze ni czu li się wszy scy miesz kań cy re gio nu
i go ście z in nych miejsc, bez wzglę du na wiek, wy kształ ce nie.
Obec nie więk szość od bior ców to ucznio wie, któ rzy przy jeż dża -
ją wraz z na uczy cie la mi w ra mach lek cji. Ist nie je ofer ta tak że
dla star szych oraz tych naj młod szych, chcia ła bym jesz cze le piej
się jej przyj rzeć i wy pro mo wać. War to w tym wy pad ku go dzi -
ny wy da rzeń do sto so wać do moż li wo ści gru py do ce lo wej.
Chcia ła bym tak że za pro sić do współ pra cy miej skie jed nost ki
kul tu ry – te atry, mu zea, ga le rie sztu ki i in ne. Tak, aby na uką
i sztu ką żył przez te dni rze czy wi ście ca ły Po znań. Wszyst kie
zmia ny wy ma ga ją jed nak ak cep ta cji in nych jed no stek i Ra dy
Pro gra mo wej Fe sti wa lu.

Fe sti wal Na uki i Sztu ki? czas na zmia ny
z Agniesz ką Mo tyl roz ma wia mag da zió łek

Wy kład Bro ni sła wa Ko mo row skie go, by łe -
go Pre zy den ta RP, uświet nił otwar cie VII edy -
cji Kon gre su Kół Na uko wych UAM. Z tej
oka zji na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa od był się pa nel eks perc ki
z udzia łem prof. Han ny Su choc kiej, prof.
Wal de ma ra Ła zu gi i prof. Zbi gnie wa Cza chó -
ra po świę co ny dro dze Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. Ha słem wio dą cym te go rocz ne go
kon gre su by ło „100-le cie od zy ska nia nie pod -
le gło ści – bi lans i per spek ty wy”.

Wśród za pro szo nych na otwar cie kon gre -
su go ści zna leź li się m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak,
rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki, pro rek tor UAM prof. Bo gu -
mi ła Ka niew ska, prof. Te re sa Rab ska. 

Dru gie go dnia kon gres trwał na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej. Te go dnia od był się tam dru gi in ter dy scy pli nar ny

pa nel eks perc ki po świę co ny cza som II Rze -
czy po spo li tej; swój wykład wy gło si li m.in.
prof. Ma rek Hen dry kow ski oraz ks. prof.
Fran ci szek Long champs de Bérier, a w dru -
giej czę ści głos za bra li prof. Prze my sław Cza -
pliń ski oraz dr An drzej Byrt.

Kon gres to tak że, a mo że przede wszyst -
kim, wy stą pie nia mło dych na ukow ców.
W tym ro ku swo je re fe ra ty wy gło si ło nie -
mal 100 osób z ośrod ków aka de mic kich
z ca łej Pol ski. Te ma ty ka tych wy stą pień obej -
mo wa ła na stę pu ją ce za gad nie nia: „Od Li gi

Na ro dów do Unii Eu ro pej skiej – Pol ska w or ga ni za cjach mię dzy -
na ro do wych”, „Od eli ta ry zmu do de mo kra cji: prze mia ny praw -
no -hi sto rycz ne w XX i XXI wie ku”, „Ar ty ści, po li ty cy,
woj sko wi – Po la cy na mia rę stu le cia”, „Kul tu ra i sztu ka Mło dej
Pol ski oraz II Rzecz po spo li tej”.  (mziol)

Vii Kon gre s Kół Na uko wych uaM
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B y ła ona jed ną z pa ne li stek de ba ty,
w któ rej udział wzię li tak że dr
Ole na She lest -Szu mi las z Wy dzia -

łu Eko no mii UEP, prof. Jan Po low czyk
z Wy dzia łu Go spo dar ki Mię dzy na ro do -
wej UEP i dr Ry szard Ku pi du ra z Za kła -
du Ukra ini sty ki UAM. Pa nie są
Ukra in ka mi, pa no wie – współ pra cu ją
z Ukra iną i są nią w pew nym sen sie za -
fa scy no wa ni.

W tej de ba cie wy jąt ko wo czę sto po wo -
ły wa no się na wy ni ki róż nych ba dań so -
cjo lo gicz nych, jed no cze śnie pod kre śla jąc,
że – jak na ska lę te go zja wi ska na pły wu
przy by szów – nie wie le o nim wie my.
A wła śnie pierw sze py ta nie pro wa dzą ce -
go de ba tę prof. Krzysz to fa Po de mskie go
z UAM do ty czy ło m.in. pro ste go usta le -
nia: ilu jest Ukra iń ców w Pol sce? De kla -
ru ją cych na ro do wość ukra iń ską wg spi su
po wszech ne go z 2011 ro ku jest 160 tys.
A we dług sza cun ków – Ukra iń ców w Pol -
sce jest od 1,5 do 2 mln. Kon sul ho no ro -
wy Ukra iny Wi told Ho row ski, bę dą cy
go ściem de ba ty, po dał, że w Wiel ko pol sce
jest ich 200 ty się cy, z cze go 50 tys. w sa mym Po zna niu (to wg dr.
Ku pi du ry) czy li co 10. po zna niak jest Ukra iń cem. 

Gwał tow ny skok w licz bie przy by szów na stą pił po in wa zji
Ro sji na Don bas. Cie ka wą hi sto rię o uni wer sy te cie do niec kim,
z któ rym współ pra cu je, opo wie dział prof. Po low czyk: uni wer -
sy tet ten, za cho wu jąc swą na zwę, prze niósł się po in wa zji
do Win ni cy. Wśród je go wy kła dow ców prze wa ża li Ro sja nie
i choć Win ni ca nie ofe ru je luk su sów, więk szość z nich prze nio -
sła się ra zem z ukra iń skim uni wer sy te tem. In wa zja wy raź nie
wzmo gła pa trio tyzm ukra iń ski i osła bi ła po zy cję Ro sji wśród
Ukra iń ców, o czym świad czy też fakt, że emi gra cja do Ro sji
zma la ła dwu krot nie i ma le je, a do Pol ski i na Za chód ro śnie.
Mó wił o tym dr Ku pi du ra, jed no cze śnie pod kre śla jąc, że do Pol -
ski przy cią ga ją Ukra iń ców nie tyl ko 4-krot nie wyż sze za rob ki,
ale aż 12 proc. z nich przy jeż dża z przy czyn po li tycz nych,
a głów nie nie za do wo le nia z bra ku re form na Ukra inie.

Wśród tej „no wej” imi gra cji aż 40 proc. to oso by, któ re
pierw szy raz w ży ciu wy je cha ły za gra ni cę. Śred nia wie ku to 33
la ta (przed tem 40), a 50 proc. imi gran tów ma wy kształ ce nie
wyż sze – mó wi ła dr She lest -Szu mi las. W związ ku z otwar ciem
UE ist nia ła oba wa, że Pol ska dla Ukra iń ców sta nie się tyl ko kra -
jem tran zy to wym – tak jed nak (na ra zie) się nie dzie je, bo Pol -
ska jest bli ska za rów no geo gra ficz nie, jak i ję zy ko wo.

Ukra iń cy ła two się w Pol sce in te gru ją, jak wy ni ka ło z wy po -
wie dzi, ale – co cie ka we – tu za czy na ją też do ce niać bar dziej swą
ukra iń skość. Dr She lest -Szu mi las wy zna ła, że jest z Do niec ka,
z ro dzi ny ro syj sko ję zycz nej, ale w Pol sce czę ściej uży wa ję zy ka
ukra iń skie go niż na Ukra inie i ma rzy o tym, by jej sy nek mógł

cho dzić do dwu ję zycz ne go pol sko -ukra -
iń skie go przed szko la. 

Ko rzy ści, ja kie z tej imi gra cji od no si
pol ska go spo dar ka cier pią ca na brak rąk
do pra cy, są oczy wi ste. Czy tak bę dzie
za wsze? Ukra ina na le ży do pierw szej
dzie siąt ki państw, któ rych oby wa te le
miesz ka ją po za gra ni ca mi. W cią gu 27
ostat nich lat wy je cha ło z niej 10 mln
oby wa te li tj. 20 proc. Ogrom na to wy -
rwa, zwa żyw szy jesz cze, że Ukra ina
cier pi na za paść de mo gra ficz ną. Go spo -
dar ka też nie na pa wa opty mi zmem.
Od 1989 ro ku nasz PKB urósł o 150
proc. – PKB Ukra iny osią gnął do pie ro
wy so kość na sze go punk tu star to we go
z tam tych lat. W ran kin gu GCR (Glo bal
Com pe ti ti ve Re cords), na któ ry po wo -
łał się prof. Po low czyk – wśród 137
państw Ukra ina zaj mu je 81 miej sce.
Naj gor sze wy ni ki ma w oce nie in sty tu -
cji i w dro gach (co utrud nia roz wój go -
spo dar czy), choć sto sun ko wo wy so ko
oce nia na jest sieć ko le jo wa, czy służ ba
zdro wia, a w po wszech no ści szkol nic -

twa wyż sze go Ukra ina ma 16 miej sce w świe cie, lep sze niż Pol -
ska – pod kre ślał prof. Po low czyk. 

Cie ka wie za brzmia ła od po wiedź na py ta nie, czy Ukra ina ja -
koś ko rzy sta na wy jeź dzie swo ich oby wa te li. Fi nan so wo tak, bo
na Ukra inę pły nie du ży stru mień pie nię dzy za ro bio nych w Pol -
sce. Ale tak że, jak pod kre śli ła dr Ole na Go me niuk, przy by sze
uczą się u nas przed się bior czo ści, któ rą wy ko rzy stu ją, za kła da -
jąc wła sne fir my na Ukra inie. Dr Go me niuk cie szy zwłasz cza
to, że wy jazd uświa da mia ko niecz ność na uki ję zy ków ob -
cych – do tąd na Ukra inie prak tycz nie nie by ło słow ni ków, roz -
mó wek i pod ręcz ni ków do na uki pol skie go, a te raz jest ich co raz
wię cej (ale i od wrot nie – w Pol sce or ga ni zo wa ne są kur sy ukra -
iń skie go dla za rzą dów firm, bo kie row nic two chce znać ję zyk
więk szo ści swo ich pra cow ni ków). Wy jazd do Pol ski uod par nia
też na pro pa gan dę ro syj ską o „zgni łym Za cho dzie”, po zwa la wy -
ro bić so bie swo je zda nie. 

Ukra iń cy oce nia ją Pol skę do brze: 62 proc. ro dzi ców chce, aby
ich dzie ci w niej miesz ka ły, a 58 proc. – wg ukra iń skich ba dań
opi nii pu blicz nej – oce nia Pol skę cie pło. W koń cu – i to wy ni -
ka ło z wie lu wy po wie dzi – wie le nas łą czy; dzi siej sza imi gra cja
z Ukra iny to na sza emi gra cja na Za chód sprzed kil ku na stu lat:
tak sa mo pra co wa li śmy po ni żej kwa li fi ka cji, mu sie li śmy uczyć
się ję zy ka, in nych stan dar dów pra cy, wy sy ła li śmy pie nią dze
do kra ju i po wo li… sta wa li śmy się mniej ob cy.

De ba ta za sy gna li zo wa ła wie le pro ble mów i po bu dzi ła
do obiet nic dal szych ba dań i kon fe ren cji, po świę co nych tej
burz li wej imi gra cji na du żą ska lę. 

Ma ria Ry bic ka 

Bli scy ob cy: ukra iń cy w Pol sce
Słowa „bliscy obcy” czyli tytuł IX Debaty Akademickiej najlepiej oddają istotę problemu migracji

Ukraińców do Polski, choć w podsumowaniu dyskusji dr olena Gomeniuk z Zakładu Ukrainistyki UAM
wyraziła przekonanie, że w następnej debacie o Ukraińcach słowo „obcy” już zniknie.

y Debaty Aka de mic kie to wspól na ini cja ty wa UAM
i UEP. Od by wa ją się na prze mian w obu uczel niach.

Gro no uczo nych dys ku tu je o naj waż niej szych i naj go ręt -
szych pro ble mach współ cze sno ści, de mon stru jąc za ra zem
styl aka de mic kiej roz mo wy, opar tej na fak tach i to czo nej
w kul tu ral nej at mos fe rze. 
Na stęp na de ba ta, tym ra zem na UEP, od bę dzie się 11 czerw ca
o godz. 17 i do ty czyć bę dzie post praw dy i fa ke new sów czy li kłam -
stwa w me diach. Wstęp wol ny. 
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– Sam te go nie ro zu miem. Pró bo wa li śmy wie lo krot nie.
Ma my po twier dzo ne set ki przy pad ków do brze zdia gno zo wa -
nych osób. I co? I nic. – mó wi z roz ża le niem pro fe sor Krzy -
mi niew ski.

W ga bi ne cie pro fe so ra na Wy dzia le Fi zy ki roz ma wia li śmy
w ję zy ku po pu lar no nau ko wym, a au tor sta rał się zgłę bić taj -
ni ki owej me to dy ba da nia ser ca zwa nej NURSE-ECG. 

Sa ma me to da ba dań ser ca za ist nia ła sto sun ko wo daw no, bo
w 1991 ro ku. Wów czas to prof. Krzy mi niew ski roz po czął
współ pra cę z kar dio lo ga mi szpi ta la im. Fran cisz ka Ra szei. Do -
ty czy ły one za sto so wa nia opra co wa nej przez pro fe so ra me to -
dy dia gno stycz nej elek tro kar dio gra fii wy so kiej roz dziel czo ści.

– Że by zro zu mieć dzia ła nie tej me to dy trze ba przy jąć
do wia do mo ści że po ten cja ły elek trycz ne na sze go cia ła nie
róż nią się ni czym od po ten cja łów w gniazd ku elek trycz nym.
Ow szem, źró dło jest in ne, ale to ca ła róż ni ca – tłu ma czy pro -
fe sor. – W Po zna niu od lat zaj mu je my się tzw. zwięk sza niem
roz dziel czo ści sy gna łów. Pro ste EKG po zwa la nam oce nić in -
ten syw ność sy gna łu i je go kon cen tra cję. Tym cza sem więk -
szość tych sy gna łów jest zło żo na. Za czy na my coś
po dej rze wać je śli sy gnał na zwij my go „pi kiem” jest za bu rzo -
ny, ale nie wie my co dzie je się mię dzy jed nym brze giem pi ku
a dru gim. I to jest na sze za da nie.

We dług pro fe so ra pro ste ba da nie EKG czę sto nie sy gna li -
zu je nam za bu rzeń w pra cy ser ca.
Co wię cej, aż po ło wa z ba dań po -
twier dza nor mal ny tryb pra cy ser -
ca mi mo, że jest ono w trak cie
za wa łu. Nie ste ty, zmian wy prze -
dza ją cych ry zy ko za wa łu tu się nie
zo ba czy. By to stwier dzić, trze ba
me to dy NURSE-ECG i zwięk sze -
nia roz dziel czo ści sy gna łu. Po zwa -
la ona stwier dzić, że przy ję ty przez
nas „pik” to nic in ne go jak skła do -
wa wie lu „pi ków”. Do pie ro na tym
ob sza rze je ste śmy w sta nie pra wi -
dło wo zdia gno zo wać za bu rze nia
pra cy ser ca.

– W tym wid mie wy so kiej roz -
dziel czo ści je ste śmy dziś w sta nie
roz po znać zmniej szo ne ak tyw no -

ści elek trycz ne róż nych frag men tów mię śnia ser co we go  –
mó wi prof. Krzy mi niew ski – Dzię ki ta kiej ana li zie spraw dza -
my czy wszyst kie czę ści mię śnia ser co we go, ko mór, prze gro -
dy, są ak tyw ne elek trycz nie. To z ko lei mo że my już prze kuć
na wi zu ali za cje ser ca z okre śle niem je go słab szej, za gro żo nej
czę ści. Do tej po ry prze ba da li śmy dzię ki tej me to dzie ty sią ce
osób.

Pro fe sor mó wi, że nie ro zu mie ostra cy zmu śro do wi ska le -
kar skie go. Tym bar dziej, że wie le przy pad ków po twier dzi ło
słusz ność kie run ku ba dań. By ły przy pad ki zdia gno zo wa nych
za gro żeń, któ re po tem przy czy ni ły się do po wsta nia ostre go
za wa łu u ba da nych osób. Wy ni ków z UAM nie po twier dzi ło
jed nak zwy kłe le kar skie EKG. Po twier dzi ło je ży cie. Do pie ro
po zda rze niu moż na się by ło prze ko nać, że za za wał był od -
po wie dzial ny wska za ny przez NURSE-ECG frag ment ser ca.
Za póź no.

– Ta kich przy pad ków nie ma jed nak zbyt du żo – przy zna -
je pro fe sor – Czy z tej me to dy sko rzy sta le karz za le ży od te -
go czy spo tkał się z nią czy nie. Jest kil ka ośrod ków któ re ją
przy ję ło i sto su je. Sam prze szko li łem wie lu le ka rzy z NURSE-
ECG. W przy pad ku stwier dze nia za bu rzeń ta oso ba mu si się
bez względ nie do dia gno zo wać. Za wał jest czę sto po strze ga ny
ja ko zda rze nie na głe, ale waż na jest świa do mość je go za gro -
że nia i pod ję cia sto sow nych dzia łań by mu za po biec. Stąd po -

tem ko niecz ność bra nia le ków czy
w sy tu acjach po waż niej szych ko ro na -
ro gra fia. 

Nie ste ty, zda niem pro fe so ra, część
le ka rzy w Pol sce na dal dzia ła sche ma -
ta mi. Ma ją pro ce du ry. Ro bią EKG. Ba -
da nie wy cho dzi do brze. No i co z te go,
że pa cjent chwi lę póź niej do stał za wa -
łu. Lekarz działał we dług pro ce du ry.
Spra wa za mknię ta. 

I tu waż ny ko mu ni kat. War to się
wy brać na Mo ra sko do Za kła du Fi zy -
ki Me dycz nej. Pra cow ni cy UAM są
mi le wi dzia ni i mo gą się pod dać ba da -
niu. Ba da nie nie bo li, a jak na pi sa łem
na po cząt ku – ser ce nie słu ga. 

Krzysz tof smu ra

y Dru gą z me tod ba dań pro po no wa nych w Za kła dzie
Fi zy ki Me dycz nej jest wy ko rzy sta nie pul sok sy me tru.

Za sa da dzia ła nia jest po dob na. Tym ra zem jed nak ba da nie
na stę pu je przez na kła da ne na pa lec urzą dze nie słu żą ce
do po mia ru tęt na (pul su) i na sy ce nia krwi tle nem. Dzię ki
pro gra mo wi kom pu te ro we mu, któ ry po wstał na Wy dzia le
Fi zy ki UAM, moż li wa jest za awan so wa na ana li za fa li tęt -
na tzw. Pul sok sy me tria HSR. Pro gram ten do star cza in for ma -
cji nie tyl ko o pul sie, wy sy ce niu tle nem krwi, ale tak że
o sta nie ukła du tęt nic i ser ca mo ni to ro wa ne go pa cjen ta
i mo że być po moc ny w dia gno sty ce cho rób ukła du krą że nia.
Me to da po zwa la wy kry wać od chy le nia od nor my w ukła dzie
krą że nia szcze gól nie te wy wo ła ne zwięk szo ny mi opo ra mi
na czy nio wy mi. Trze ba jed nak za zna czyć, że aby jed nak usta -
lić, co do kład nie jest ich przy czy ną, ko niecz na jest dal sza
dia gno sty ka.

p U L  s O K  s Y  M E t R ? c Z E  M U  N I E

Za wał? Moż na prze wi dzieć
Serce nie sługa. trzeba z nim rozmawiać, podglądać je, uczyć się
go. każdego dnia na nowo. współczesne badania pomiarowe,
zaawansowana technologia w leczeniu chorób serca i przede

wszystkim ludzka pomysłowość sprawiają, że moglibyśmy o sercu
powiedzieć, że wiemy o nim wszystko. Byłby to błąd. wielbłąd

proszę Państwa. coś o tym wie prof. ryszard krzyminiewski
z zakładu fizyki medycznej Uam, który od dawna próbuje się

przebić do środowiska lekarskiego z innowacyjnymi badaniami
prowadzonymi w ramach naszego Uniwersytetu. zarówno

metoda NUrSe-ecG jak i jego pulsometr HSr są  jednak
przyjmowane z mieszanymi uczuciami. dlaczego?
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e u ro pej ska Agen cja Ko smicz na (ESA) przed sta wi ła nie -
daw no no wy ka ta log (Ga ia DR2) za wie ra ją cy cen ne in -
for ma cje o po zy cji, od le gło ści od Zie mi oraz pręd ko ści

po nad mi liar da gwiazd.
Zda niem dr hab. Łu ka sza Wy rzy kow skie go z Ob ser wa to rium

Astro no micz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go ogło szo ny ka -
ta log ob ser wa to rium Ga ia zre wo lu cjo ni zu je astro no mię. Dzie -
siąt ki prac na uko wych cze ka już na pu bli ka cję, a to wszyst ko
jest moż li we dzię ki pre cy zyj nym i tak ob szer nym da nym.

Ga ia, bez za ło go wa son da Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej
(ESA) prze zna czo na do pre cy zyj nych po mia rów astro me trycz -
nych, zo sta ła wy strze lo na 19 grud nia 2013 ro ku z ko smo dro -
mu w Gu ja nie Fran cu skiej i roz po czę ła swo je pię cio let nie
ob ser wa cje w czerw cu 2014 ro ku. Ob ser wa to rium ko smicz ne
Ga ia wy po sa żo ne jest w de tek tor li czą cy nie mal mi liard pik se li
i po słu ży przede wszyst kim do po mia rów ru chów i ja sno ści mi -
liar da gwiazd na szej Ga lak ty ki. Każ da z gwiazd zo sta nie za ob -
ser wo wa na oko ło stu ra zy, co po zwa la na wy kry cie gwiazd
zmien nych oraz ano mal ne go za cho wa nia obiek tów astro fi zycz -
nych, w tym róż ne go ro dza ju wy bu chów.

Głów nym ce lem prac ob ser wa to rium Ga ia jest wy ko na nie
pre cy zyj nej, trój wy mia ro wej ma py Dro gi Mlecz nej. Po zna nie
do kład nej struk tu ry ga lak tycz ne go dys ku, w któ rym znaj du je
się Układ Sło necz ny bę dzie sta no wić układ od nie sie nia dla
wszyst kich przy szłych ob ser wa cji nie ba. Da ne do star czo ne
przez Ga ia po zwo lą po nad to ba dać gru py gwiazd w tej sa mej
od le gło ści od Zie mi, gro ma dy gwiazd, a tak że ukła dy po dwój -
ne gwiazd – rów nież ta kie, gdzie ze wzglę du na od le głość mię -
dzy obiek ta mi od dzia ły wa nie gra wi ta cyj ne jest już bar dzo sła be. 

– Ka ta log Ga ia już ma ogrom ne roz mia ry. W cią gu kil ku lat
po więk szy się o ko lej ne ob ser wa cje i do ce lo wo zaj mo wać bę -
dzie od 1 do 2 pe ta bajt da nych. To spra wia, że astro in for ma ty -
ka sta je się co raz bar dziej istot ną dzie dzi ną astro no mii – mó wi
dr Ar ka diusz Hyp ki z Ob ser wa to rium Astro no micz ne go UAM.

Po znań ski astro nom pro po nu je do ba dań swój wkład w po -
sta ci na rzę dzia do po rów ny wa nia du żych zbio rów gro mad
gwiazd. 

– Obec nie je stem w trak cie ko lej nych sy mu la cji zwią za nych
z bu do wą na rzę dzia BEANS, któ re uła twia pra cę nad da ny mi
z ka ta lo gu Ga ia, aby móc je po rów ny wać z sy mu la cja mi nu me -
rycz ny mi. Pra ce te są współ fi nan so wa ne przez Na ro do we Cen -
trum Na uki. Jak tyl ko bę dę go to wy, po ja dę przed sta wić je
lu dziom od po wie dzial nym za pro jekt.

Dr Hyp ki po zo sta je w cią głym kon tak cie z na ukow ca mi z Eu -
ro py pra cu ją cy mi nad ma pą. Pod kre śla ogrom ny wkład dr. Łu -
ka sza Wy rzy kow skie go z UW spe cja li zu ją ce go się w wy bu chach
su per no wych czy współ pra cę z in nym po znań skim astro no -
mem To nim San ta na Ros sem, któ ry obec nie pro wa dzi ba da nia
w Darm stadt. Ten ostat ni spe cja li zu je się w ba da niach pla ne to -
id. Ra zem sta no wią część ze spo łu skła da ją ce go się z oko ło 500
osób z ca łe go świa ta – zrze szo nych w ra mach Kon sor cjum Prze -
twa rza nia i Ana li zy Da nych. 

We dług dr. Wy rzy kow skie go stan wie dzy o Ga lak ty ce sprzed
Ga ia DR2 moż na po rów nać do sy tu acji, gdy pró bu je my cho -
dzić po le sie z jed nym za sło nię tym okiem.

– Cho ciaż wi dzi my wszyst kie drze wa to nie po tra fi my po -
wie dzieć, któ re są bli żej, a któ re da lej – co gro zi rów nież wpad -
nię ciem na któ reś z nich. Ka ta log Ga ia DR2 to bra ku ją ce dru gie
oko, dzię ki któ re mu za czy na my „wi dzieć” od le gło ści do gwiazd.
Zresz tą Ga ia do mie rze nia od le gło ści uży wa do kład nie ta kie go
sa me go efek tu jak na sze oczy – zja wi ska pa ra lak sy – ty le, że ro -
bi to znacz nie do kład niej. W pra cy nad po szu ki wa nia mi zja -
wisk krót ko trwa łych, dzię ki zna jo mo ści od le gło ści bę dzie my
mo gli ła twiej od róż nić roz błysk w od le głej ga lak ty ce od ma łej
fla ry w na szej Ga lak ty ce. Pre cy zyj ne po mia ry od le gło ści i ru -
chów gwiazd po zwo lą ła twiej znaj do wać sy gnał od sa mot nych
czar nych dziur, dzia ła ją cych jak so czew ki gra wi ta cyj ne

Na uka w pol sce, Kris

Na ukow cy z uaM na Mlecz nej Dro dzeNa ukow cy z uaM na Mlecz nej Dro dze

Największa i najdokładniejsza z dotychczasowych map naszej Galaktyki – Drogi Mlecznej – powstanie
dzięki danym zebranym przez kosmiczne obserwatorium Gaia, należące do Europejskiej Agencji

Kosmicznej. Istotną rolę w projekcie odgrywają poznańscy astronomowie dr Arkadiusz Hypki i dr Toni
Santana Ross z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
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Pa ni pro fe sor, w jed nej z wy po wie dzi dla te le wi zji aka -
de mic kiej za strze ga ła pa ni, że jak do wie się, ja ki był za rys
ka pli cy Dą brów ki, to skoń czy pa ni z ko pa niem. Nikt w to
nie wie rzy. Ostrów Tum ski cze ka.

Na Ostro wiu Tum skim spra wa wy glą da na stę pu ją co. Roz -
po zna nie ze spo łu pa ła co wo-sa kral ne go zo sta ło wy ko na ne.
Jest na to miast jesz cze spo ro rze czy do wy ja śnie nia, aby od -
po wie dzieć na py ta nie, jak ten gród pia stow ski funk cjo no -
wał. Przy kła do wo, po za jed nym miej scem, któ re mo że
wska zy wać na prze świt bram ny pro wa dzą cy do wnę trza gro -
du to w za sa dzie nie uchwy ci li śmy ukła du ko mu ni ka cyj ne go
wnę trza gro du. Gród miał czte ry czło ny. Wia do mo, że te czte -
ry czło ny by ły ze so bą sko mu ni ko wa ne, a po za tym mu sia ły
być też sko mu ni ko wa ne z wyj ściem na ze wnątrz. 

a co z ko ścio łem i osa dą świę te go Go tar da?
To też nas nie po koi. Roz po zna li śmy ob szar ka te dry, a nie

zna leź li śmy miej sca, w któ rym po wi nien być ten ko ściół. Mo -
im zda niem po wi nien być ka mien ny. Po wi nien. Być mo że zo -
stał po kry ty przez dzi siej szy ze spół po je zu ic ki. Osa da świę te go
Go tar da czy li pierw sza osa da po tej stro nie War ty rów nież fa -
scy nu je. In te re su ją cy jest też ob szar ko ścio ła świę tej Mał go -

Ostrów Tum ski 
wciąż za gad ko wy, ale…

Mówią, że jest ikoną. Nie taką, do której trzeba się modlić. Jest ikoną w sensie globalnym. Życiowym
człowiekiem, dostępnym dla maluczkich. osobą skorą do żartów, pomocną i służącą pomocą w razie
potrzeby. Jej współpracownicy wyrażają się o niej w samych superlatywach, a UAM jest z niej dumny.

Pani prof. Hanna Kóčka-Krenz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszej uczelni.

W ży ciu pro fe sor by ło wie le prze ło mo wych mo men tów
zwią za nych z pra ca mi na Ostro wiu Tum skim. Jak sa ma mó -
wi: – Naj pierw od kry cie Pal la tium. To da ło po czą tek ca łej ga -
mie wy da rzeń. Ko lej ny etap to pra cow nia złot ni cza. To był
pierw szy w hi sto rii ar che olo gicz nie zba da ny ta ki obiekt. To
był ewe ne ment. Póź niej by ła bul la ksią żę ca, któ ra rzu ci ła no -
we świa tło na po cząt ki pol skiej do ku men ta li sty ki. Kost ki mo -
zai ko we za pie ra ją ce dech w pier siach. Tym ostat nim
od kry ciem za da li śmy kłam te zie ze pierw sze świą ty nie nie
mia ły de ko ra cji mo zai ko wych. Mia ły.

Jej po dej ście do stu den tów bu dzi sza cu nek. Jak po wie dzia -
ła nie daw no Te le wi zji Aka de mic kiej – Mam do stu den tów
sto su nek bar dzo oso bi sty. Wi dzę ich roz wój od sa me go po -
cząt ku na uki. Do ce niam ich za an ga żo wa nie. Pro szę wy obra -
zić so bie ra dość stu den ta, któ ry wy cią ga coś z zie mi i idzie
do mnie trzy ma jąc w rę kach, a po tem z trud no ścią wy ma wia
jed no zda nie – Pa ni pro fe sor. Bul la!

Spo tka li śmy się nie bez przy czy ny. W przy szłym ro ku mi -
ja 20 lat od chwi li, gdy sze fo wa In sty tu tu Ar che olo gii UAM
za czę ła pra cę swo je go ży cia. Ba da nia na Ostro wiu Tum skim.
W ro ku bie żą cym Ostrów Tum ski na dal jest waż nym te ma -
tem, ale z punk tu wi dze nia ar che olo gów znacz nie wię cej
do od kry cia bę dzie na pla cu Ko le giac kim. 

z prof. Hanną Kóčką-Krenz
rozmawia krzysztof Smura
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rza ty na Śród ce. Na szym zda niem też miał po przed ni ka. Po za ty mi mo -
nu men tal ny mi bu dyn ka mi tam prze cież miesz ka li lu dzie, więc po win ny
być rów nież re lik ty z tam tych cza sów. Miejsc do ba dań jest du żo.

Z pew no ścią. ale jak sa ma pa ni pro fe sor mó wi, te ren pod przy szłe
ba da nia nie jest miej ski…

Tak. Za wy jąt kiem pla ców i ulic. Te ren jest ko ściel ny. W związ ku z tym,
je śli Ko ściół nie bę dzie po dej mo wał in we sty cji, któ re wy ma ga ły by wcze -
śniej szych ba dań ar che olo gicz nych, to spra wa jest nie ste ty po za na mi. 

Są jed nak choć by re mon ty.
I wów czas wy ko nu je my tam pra ce. Przy kła dem osu sza nie fun da men -

tów. Dzię ki te mu ma my wgląd w to co dzia ło się w ich oko li cy. Te pra ce
nad zo ru je jed nak czło nek mo jej eki py, dok tor Ar tur Dęb ski. 

Pa ni pro fe sor, te dwa dzie ścia lat to jed nak jest czas, po upły wie któ -
re go war to zro bić pod su mo wa nie. Mo im zda niem ta rocz ni ca jed nych
z naj bar dziej spek ta ku lar nych ba dań pro wa dzo nych przez pra cow ni -
ków uaM do sko na le wpi su je się w ju bi le usz stu le cia uaM. 

Je ste śmy przy zwy cza je ni do świę to wa nia rocz nic. Ma my waż niej sze
rocz ni ce jak choć by stu le cie na szej Almae Matris czy rocz ni ca bi skup -
stwa po znań skie go. Oczy wi ście, je śli bę dzie ja kiś god ny pre tekst, to te
dwa dzie ścia lat ba dań bę dzie my świę to wać. Szko puł w tym, że te ba da -
nia zo sta ły już prze rwa ne, ale fak tem po zo sta je, że nie ba wem mi nie 20
lat od od kry cia ka pli cy pa ła co wej. Zda ję so bie spra wę, że te ba da nia wy -
ma ga ją pod su mo wań, al bo ra czej opra co wa nia szcze gó ło wej mo no gra -
fii. Mo im ma rze niem jest ze bra nie wszyst kich ba dań w po sta ci jed ne go
ka ta lo gu. Tak, że by by ły tam da ne o wszyst kich zna le zi skach i ana li -
za osad nic twa w po szcze gól nych okre sach z wy ko rzy sta niem stra ty gra -
fii. Czy li co się w po szcze gól nych okre sach na Ostro wiu dzia ło. Tym
bar dziej, że naj pierw by ła to sie dzi ba ksią żę ca, któ ra po tem prze szła w rę -

ce bi skup stwa. Ma ona też cha rak ter świec ki, zwłasz cza na Za gó rzu. Cie -
ka wych spraw jest wię cej. Mo ja wy cho wa ni ca pi sze np. pra cę dok tor ską
na te mat go tyc kiej ka te dry. 

To jak bę dzie z tym wpi sa niem pa ni po szu ki wań w ju bi le usz stu le -
cia…

My ślę, że waż nym po wo dem wy ma ga ją cym uwy pu kle nia przez Uni -
wer sy tet są w tym kon tek ście ba da nia mo je go za stęp cy, dok to ra Igna -
cza ka pro wa dzo ne na pla cu Ko le giac kim. 

To chy ba naj bar dziej zna na w ostat nich la tach część mia sta, do któ -
rej do pusz czo no na ukow ców. Pa mię tam la ta 90. gdy dr Zby szek Ka -
rol czak ze smut kiem spo glą dał na par king przed urzę dem, nie mo gąc
roz po cząć po szu ki wań po zo sta ło ści naj więk sze go ko ścio ła w hi sto rii
mia sta.

Wte dy nie mie li ty le szczę ścia. Mo że też nie by li tak bar dzo do cie kli -
wi. Pla no wo mo gli ko pać tyl ko na skwe rze. Od kry li re lik ty ba se nu prze -
ciw po ża ro we go, któ ry do ko nał spu sto sze nia w pod zie miach Ko le gia ty
Ma rii Mag da le ny. Uzna no też wów czas za pew ne, że nie ma szans na nic
wię cej. Oka za ło się, że jest ina czej…

Miesz kań cy nie na rze ka ją na prze cią ga ją ce się ba da nia?
Ab so lut nie. To świet ny przy kład współ pra cy z ar che olo ga mi. Są cie ka -

wi na szych od kryć, cie ka wi te go, co by ło i co bę dzie. To bu du ją ce.
a więc, na Ko le giac ki?
 Czas na nie go naj wyż szy.

Mi mo mi ja ją cych ko lej nych lat pa ni pro fe sor jest wciąż w świet nej for -
mie. Jak mó wi, le czy się ła god ną per swa zją i aspi ry ną C 

Za wsze in try go wa ło mnie, co sta ło się z pod zie mia mi Ko -
le gia ty. Z owy mi oł ta rza mi su to wy po sa żo ny mi przez ów cze -
snych moż nych, wy po sa że niem sa mej świą ty ni. Prze cież to,
co oca la ło to żart hi sto rii. Tra gicz ny żart. Pa rę ar te fak tów.

Nie ukry wam, że ma my grat kę nie la da, bo mia sto chce re -
wi ta li za cji pla cu. Stąd też my te raz po dą ża my za wszyst ki mi
pla na mi in we sty cyj ny mi, bo mu si my być wszę dzie tam, gdzie
so bie mia sto za ży czy. Mó wio no, że z Ko le gia ty zo sta ło nie -
wie le. Za prze cza my tym twier dze niom od kry wa jąc no we rze -
czy. Plo nem na szych ba dań jest już po nad 7700 za byt ków.

a wśród nich…
…a wśród nich choć by oko ło 400 gro bów. Nie wie my, ile

jest in nych ma so wych spo czyn ków. Sza cu je my, że ra zem by -
ło oko ło 2000 po chów ków. Ci zmar li spo czną w kryp tach no -
wej Fa ry i bę dzie to ta kie do mknię cie hi sto rii. 

Są też skar by…
Pro wa dzi li śmy ba da nia pod owym ba se nem, któ ry ty le

znisz czył i oka za ło się, że ma my pod nim i fi lar i być mo że
do tar li śmy do jed nej z krypt. Być mo że na wet go tyc kiej. Zna -
leź li śmy po sadz ki, ale rów nież praw do po dob nie frag men ty
wej ścia do kruch ty ko ścio ła. Ko le gia ta by ła wy jąt ko wa, bo
prze cież zna le zie nie oko ło 3500 mo net też o czymś świad czy. 

Ko ściół miał mieć rów nież naj wyż szą wie żę w mie ście?
Tak po da je Kro ni ka Wiel ko pol ski. Po noć by ło to 114 me -

trów. Ro bi li śmy ba da nia wzno sząc się na tę wy so kość dro nem
i przy znam, że mnie to prze ra zi ło. Ba da nia pro wa dzi my
na bie żą co. Nie za nie dbu je my ob sza ru pod daw nym ba se nem.
Tam pla no wa na jest fon tan na. Spo dzie wa my się, że to, co znaj -
dzie my, mo że nam dać ob raz te go, jak rze czy wi ście wy glą da -
ła na wa. Nie ja ko przy oka zji trwa ją pra ce nad ze sta wie niem
gwa szy Al ber tie go. Pra cu ją nad tym ko le dzy, któ rzy chcą je
po łą czyć i stwo rzyć ob raz te go, jak wy glą da ła Ko le gia ta
w ostat nim mo men cie przed roz biór ką w 1802 ro ku. Za dań
jest wię cej i ten rok zapowiada się na praw dę zna ko mi cie.

Rozmawiał Krzysztof smura

…Ko le gia ta 
Ma rii Mag da le ny

ma pierw szeń stwo

kolegiata jest w tym roku priorytetem, jeśli
chodzi o badania archeologiczne prowadzone

na terenie Poznania. zespołem naukowców
prowadzących prace kieruje 

dr Marcin Ignaczak, na co dzień zastępca 
prof. kóčki krenz, którego spytaliśmy

o postępy prac i spodziewane efekty…

y Mimo mijających kolejnych lat pani
profesor jest wciąż w świetnej formie.
Jak mówi, leczy się łagodną
perswazją i aspiryną C
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G lo bal ny Bank Na sion po wstał, aby za cho wać dla po tom -
no ści ga tun ki, któ rych spo ry pro cent już dziś jest za gro -
żo ny wy gi nię ciem. Pro jekt ten spo tkał się

z en tu zja stycz nym przy ję ciem nie tyl ko ze stro ny bio lo gów i osób
za an ga żo wa nych w ochro nę przy ro dy, ale tak że me diów, któ re
okrzyk nę ły go mia nem Ar ki No ego. Trud no od mó wić traf no ści
te go po rów na nia. We dług sza cun ko wych da nych, na wet jed -
na pią ta wy stę pu ją cych obec nie ga tun ków ro ślin i zwie rząt za -
gro żo na jest wy gi nię ciem. Jest za tem jesz cze spo ro do oca le nia… 

Sval bardz ki bank nie jest zja wi skiem od osob nio nym. Rów nież
w Pol sce prze cho wu je się ma te riał ge ne tycz ny ro ślin a na wet
zwie rząt, choć oczy wi ście nie na ta ką ska lę. Jed nym z ta kich
miejsc jest Ogród Bo ta nicz ny UAM. Dzię ki uprzej mo ści dy rek -
tor prof. Ju sty ny Wi land -Szy mań skiej oraz dr Ali cji Ko la siń skiej
i Jo an ny Ja skul skiej od by li śmy cie ka wą roz mo wę po łą czo ną ze
spa ce rem, któ ry w tym miej scu, i to nie za leż nie od po ry ro ku, jest
prze ży ciem wy jąt ko wym. 

Oka zu je się, że więk szość ogro dów za bez pie cza swo je ko lek cje
zbie ra jąc i prze cho wu jąc na sio na. Ta me to da ma jed nak swo je
mi nu sy. Na sio na bar dzo szyb ko tra cą zdol ność kieł ko wa nia, za -
tem śred nio już po 2 la tach zbio ry trze ba po wta rzać. Znacz nie
bar dziej efek tyw ne są me to dy, w któ rych ma te riał ge ne tycz ny, czy
to w po sta ci na sion czy tka nek ro ślin, prze cho wy wa ny jest w ni -
skich tem pe ra tu rach. To roz wią za nie po zwa la za cho wać
zdol no ści roz mno że nia ro śli ny na wet przez kil ka dzie siąt lat.

Jed nym z ta kich miejsc jest Ogród Bo ta nicz ny PAN w Po wsi -
nie pod War sza wą, gdzie prze cho wy wa ne są pą ki kwia tów drzew
upraw nych. Za nu rzo ne w cie kłym azo cie mo gą na wet po wie lu
la tach roz wi nąć się za po mo cą me tod in vi tro w no wą ro śli nę. In -
nym przy kła dem jest Le śny Bank Ge nów Ko strzy ca, w któ rym
po wsta je bank ge nów bo ga tej w bio róż no rod ność Pusz czy Bia -
ło wie skiej. Już dziś le śni cy mo gą po chwa lić się tam spo rą ko lek cją
drzew za bez pie czo nych w po sta ci za mro żo nych tka nek. Tym cza -
sem przy kład Pusz czy Bia ło wie skiej na su wa py ta nie o ce lo wość

Po mysł
na mia rę

ar ki 
Do brze zna ny Ar chi pe lag Sval bard, na któ rym mie ści się uni wer sy tec ka sta cja po lar na, stał się miej -
scem re ali za cji jesz cze jed ne go in te re su ją ce go przed się wzię cia. W tu ne lach wy ko pa nych w wiecz nej

zmar z li nie mie ści się bun kier, w któ rym prze cho wy wa ne są na sio na ro ślin upraw nych z ca łe go świa ta. 

se le r wę zło bal da cho wy Apium no di flo rum
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Ina czej by ło w przy pad ku se le ra wę zło bal da cho we go Apium
no di flo rum. Ga tu nek ten jest na Czer wo nej Li ście, ja ko kry tycz -
nie za gro żo ny w Pol sce. Ostat nie je go oka zy ro sną w ro wie
od wad nia ją cym przy dro dze pro wa dzą cej przez Kró lów ko ło
Trze bie la. Pro blem po ja wił się, kie dy Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad do sta ła fun du sze na prze bu do wę prze -
pu stu pod tą wła śnie dro gą. Ko niecz ne oka za ło się
„prze sa dze nie” kil ku na stu eg zem pla rzy se le ra. Nie ste ty w szyb -
kiej re ali za cji prze szko dzi ły wy mo gi pro ce du ral ne. Za nim
do peł nio ne zo sta ły wszyst kie for mal no ści przy szła zi ma. Mróz
w Po zna niu wy no sił bli sko – 20 stop ni Cel sju sza, spa dła też gru -
ba war stwa śnie gu. Ta kie wa run ki unie moż li wi ły po sa dze nie
po zy ska nych ro ślin w no wym miej scu. Ca łą zi mę prze cze ka ły
w pla sti ko wych po jem ni kach w piw ni cy. Wio sną oka za ło się, że
tyl ko trzy oka zy prze trwa ły spar tań skie wa run ki. W związ ku
z tym – mó wi Ko la siń ska, ko niecz ne by ło wy stą pie nie z proś bą
do Ge ne ral nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska o moż li wość zbio -
ru na sion, aby wzbo ga cić na szą po pu la cję. Do sta łam zgo dę
na zbiór 100 na sion i w tej chwi li ma my sta bil ną ko lek cję ex si -
tu se le ra w na szym ogro dzie. 

Ko lej nym przed się wzię ciem, w któ rym uczest ni czy Ogród
Bo ta nicz ny UAM jest pro jekt glo bal nej wy mia ny na sion. Co
dwa la ta zbie ra ne są w ogro dzie na sio na, któ re prze cho wy -
wa ne są w spe cjal nych fiol kach. Każ da z nich opi sa na jest
ła ciń ską na zwą i zaj mu je miej sce w wiel kiej sza fie, do złu dze -
nia przy po mi na ją cej ka ta log bi blio tecz ny. Na sio na są też
sta ran nie spi sy wa ne w spe cjal nych ka ta lo gach (In dex Se mi -

num), któ re roz sy ła ne są do bli sko 300 ogro dów bo ta nicz nych
na ca łym świe cie. Ka ta log sta no wi w isto cie ofer tę han dlo wą
z tym za strze że niem, że wy mia na jest dar mo wa i słu ży po -
sze rze niu ko lek cji po szcze gól nych ogro dów. – Przy zbio rze
du ży na cisk kła dzie my na ro śli ny chro nio ne, rzad kie i za gro -
żo ne oraz na sio na z ro ślin po cho dzą cych z na tu ral nych
sta no wisk, nie ko niecz nie w Pol sce. W ogro dzie upra wia my
ro śli ny, któ re wcze śniej zo sta ły po bra ne z na tu ral ne go śro do -
wi ska i od nich wła śnie zbie ra my na sio na, po nie waż te są
naj bar dziej po żą da ne przez in ne ogro dy – mó wi Jo an na Ja -
skul ska, któ ra w Ogro dzie Bo ta nicz nym UAM od po wia da
wła śnie za ka ta log na sion.

In dex Se mi num jest swe go ro dza ju ban kiem ge nów, jed nak tyl -
ko w ogra ni czo nym za kre sie. Na sio na szyb ko tra cą swo ją
zdol ność kieł ko wa nia. W za leż no ści od ga tun ku mo gą to być na -
wet 2 la ta. Dla te go przy szło ścią w prze cho wy wa niu ma te ria łu
ge ne tycz ne go są spe cjal ne lo dów ki. W tem pe ra tu rze mie dzy – 20
a – 40 stop ni Cel sju sza od po wied nio przy go to wa ne na sio na mo -
gą być prze cho wy wa ne na wet przez dzie siąt ki lat. Sku tecz ność
za im plan to wa nia ro śli ny w no wym miej scu pod no si też prze cho -
wy wa nie gle by, na któ rej ro sła ro śli na ma cie rzy sta. Dzię ki te mu
do dat ko wo ma my za czą tek sie dli ska z wszyst ki mi mi kro or ga ni -
zma mi, grzy ba mi i bak te ria mi, z któ ry mi ro sła. Ogród
Bo ta nicz ny UAM po sia da urzą dze nia, któ re umoż li wia ją od po -
wied nie przy go to wa nie i prze cho wy wa nie na sion w ni skich
tem pe ra tu rach. Jak na ra zie w ogra ni czo nym za kre sie, jed nak kto
wie, mo że już nie dłu go do cze ka my się „Ar ki” na mia rę tej ze
Sval bar du. Magda Ziółek

y Ogród Bo ta nicz ny UAM mi mo, że ko ja rzo ny
jest z dzia łal no ścią edu ka cyj ną, pro wa dzi
też ba da nia na uko we m.in. uczest ni cząc
w pro gra mach ochro ny przy ro dy
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ta kich dzia łań w przy pad ku ga tun ków za gro żo nych. Sko ro w śro -
do wi sku na tu ral nym nie wy stę pu ją, bo np. nie sprzy ja ją im
wa run ki kli ma tycz ne, to po co je prze cho wy wać? 

To tak jak z hi po te zą ni tów w sa mo lo cie – wy ja śnia dr Ali cja
Ko la siń ska. Wie my, że sa mo lot jest zbu do wa ny z kil ku mi lio nów
czę ści, któ re po łą czo ne są ni ta mi. Je śli je den z tych ni tów wy pad -
nie, nic się nie sta nie i praw do po dob nie bę dzie moż na na dal nim
po dró żo wać. Jed nak brak każ de go ko lej ne go ni tu przy bli ża nas
do ka ta stro fy. Na tym wła śnie po le ga isto ta ochro ny przy ro dy.
Nie wie my, ja kie po ten cjal ne moż li wo ści ma da ny ga tu nek, nie
zna my w peł ni ro li, ja ką od gry wa w swo im eko sys te mie. 

W an giel skim Mil len nium Se ed Bank prze cho wy wa ny jest ma -
te riał ge ne tycz ny dzi ko ro sną cych ro ślin z ca łe go świa ta. – Ro śli ny
dzi kie ma ją dla nas wbrew po zo rom wiel ki po ten cjał użyt ko -
wy – mó wi prof. UAM Ju sty na Wi land -Szy mań ska. – Wśród nich
są prze cież bli scy krew ni ro ślin upraw nych. Mo że my wy obra zić
so bie ta ką sy tu ację, w któ rej drze wa owo co we dzie siąt ko wa ne są
przez za ra zę, któ rej nie umie my le czyć. W ta kiej sy tu acji po moc -
ny mo że oka zać się dzi ki krew ny, któ ry być mo że po sia da gen
uod par nia ją cy na tę cho ro bę. Dzię ki krzy żów ce ge ne tycz nej po -
wsta nie ro śli na, któ ra bę dzie mia ła po żą da ne ce chy upraw ne
i bę dzie od por na na scho rze nia.

Ogród Bo ta nicz ny UAM mi mo, że ko ja rzo ny jest z dzia łal -
no ścią edu ka cyj ną, pro wa dzi też ba da nia na uko we m.in.
uczest ni cząc w pro gra mach ochro ny przy ro dy. Wpraw dzie nie
dys po nu je jesz cze moż li wo ścia mi na mia rę sval bardz kie go
ban ku na sion, jed nak ma w swo ich zbio rach wie le ga tun ków
ro ślin rzad kich i za gro żo nych, czy to w po sta ci na sion czy ży -
wych ko lek cji.

Jed nym z ta kich pro jek tów jest FlorNatur ROBiA, po le ga ją cy
na oce nie po pu la cji oraz ochro nie po zy ska nych z na tu ral nych sie -
dlisk dzi ko ro sną cych ga tun ków ro ślin rzad kich i za gro żo nych.
W pro gra mie uczest ni czy ły jesz cze czte ry in ne ogro dy bo ta nicz -
ne z Pol ski. Ce lem by ło po sze rze nie za so bów ro ślin upra wia nych
w ogro dach o eg zem pla rze po zy ska ne ze sta no wisk na tu ral nych,
a tak że ich wy mia nę, tak aby każ dy ga tu nek zna lazł się w ko lek -
cjach mi ni mum trzech ogro dów.

– Bra li śmy udział w tym pro jek cie – mó wi dr Ko la siń ska – po -
nie waż w dzi siej szych cza sach ochro na przy ro dy jest nie zwy kle
istot na. Mu si my wy ko rzy stać wszyst kie moż li wo ści, aby utrzy -
mać po pu la cje ga tun ków rzad kich i za gro żo nych przy ży ciu.
Nie ste ty nie jest to ta kie pro ste. Oczy wi ście ży we ro śli ny peł nią
bar dzo waż ną funk cję edu ka cyj ną, mo że my zo ba czyć jak wy glą -
da ją, nie ste ty ich upra wa na strę cza wie le pro ble mów. Te ro śli ny
są rzad kie, a przez to za gro żo ne nie tyl ko dla te go, że są nisz czo -
ne w wy ni ku sil nej an tro po pre sji, ale tak że dla te go, że ma ją
bar dzo spe cy ficz ne wy ma ga nia eko lo gicz ne do ty czą ce m.in. wil -
got no ści, skład ni ków mi ne ral nych w gle bie czy oświe tle nia.
Cza sem trud no upra wiać je w no wym miej scu. Dla te go tak istot -
ne jest prze cho wy wa nie na sion.

Ra zem z Re gio nal ną Dy rek cją Ochro ny Śro do wi ska w Szcze -
ci nie Ogród Bo ta nicz ny UAM uczest ni czy w pro jek cie
od two rze nia w Pol sce rdest nicz ki gę stej Gro en lan dia den sa. Naj -
bliż sze po pu la cje te go ga tun ku spo tkać moż na na te re nie Nie miec
i Au strii. W Pol sce rdest nicz ka po raz ostat ni by ła od no to wa -
na przez pra cu ją ce go na Wy dzia le Bio lo gii UAM prof.
Żu kow skie go, na Po mo rzu Za chod nim. Szczę śli wie pro fe sor ze -
brał oka zy do ziel ni ka. Dzię ki te mu moż li we by ło po rów na nie
tych ro ślin z eg zem pla rza mi po zy ska ny mi z Nie miec i Au strii.
Oka za ły się iden tycz ne pod wzglę dem ge ne tycz nym. – Bar dzo
cie ka wi je ste śmy efek tów, po nie waż nikt wcze śniej nie pod jął się
te go za da nia. Jak na ra zie na sza upra wa roz wi ja się bar dzo do -
brze – mó wi Ko la siń ska. 
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do tych czas na ca łym świe cie opi sa no po nad 900 ga -
tun ków klesz czy, wśród któ rych 77 wy stę pu je na kon -
ty nen cie eu ro pej skim, w tym 21 na ob sza rze Pol ski.

Zła „sła wa” tych krwio pij nych ek to pa so ży tów wią że się
przede wszyst kim z ich bio lo gicz ną zdol no ścią do prze no sze -
nia (wek to ro wa nia) cho ro bo twór czych wi ru sów, bak te rii,
pier wot nia ków, okre śla nych ogól nie pa to ge na mi. Po wo du ją
one cho ro by od zwie rzę ce zwa ne zoo no za mi trans mi syj ny mi,
po nie waż do ich sze rze nia w przy ro dzie ko niecz ny jest od ży -
wia ją cy się krwią wek tor. Wszyst kie Ixo di da to ze wnętrz ne
pa so ży ty że ru ją ce cza so wo na lą do wych ga tun kach ssa ków,
pta ków i ga dów. Czło wiek to przy pad ko wy ży wi ciel dla oko -
ło 220 ga tun ków klesz czy, z któ rych bli sko 90 uczest ni czy
w prze no sze niu pa to ge nów o istot nym zna cze niu me dycz -
nym lub we te ry na ryj nym. A za tem tyl ko oko ło 10% wszyst -
kich opi sa nych na świe cie Ixo di da ma bez po śred nie
zna cze nie dla zdro wia czło wie ka i zwie rząt do mo wych. 

Kleszcz po spo li ty. W Pol sce, po dob nie jak w ca łej Eu ro -
pie, ga tun kiem o naj więk szym zna cze niu w epi de mio lo gii
cho rób od klesz czo wych i naj czę ściej ata ku ją cym czło wie ka
jest kleszcz po spo li ty, Ixo des ri ci nus. W je go cy klu ży cio wym
wy stę pu ją ko lej no trzy ak tyw nie pa so ży tu ją ce sta dia: lar wa,
nim fa (dwa sta dia mło do cia ne) i po stać do ro sła (ryc. 1). Każ -
de sta dium po bie ra krew jed no ra zo wo w okre sie trwa ją cym
od kil ku (sta dia mło do cia ne) do kil ku na stu dni (sa mi ca).
Sam ce uczest ni czą tyl ko w ko pu la cji, a za tem nie są dla nas
za gro że niem. Stro na grzbie to wa sam ca jest przy kry ta ciem -
no bru nat ną tarcz ką, któ ra u sa mi cy jest o po ło wę krót sza.
Resz ta jej cia ła ma czer wo na wy ko lor. Cykl ży cio wy od mo -
men tu zło że nia ja ja do po sta ci do ro słej trwa w wa run kach
Eu ro py Środ ko wej 2-3 la ta.

sta dia ata ku ją ce czło wie ka. Naj czę ściej ata ku ją nas
nim fy, rza dziej sa mi ce, któ rych jest wie lo krot nie mniej. Ba -
da nia wy ko na ne w Szwe cji wy ka za ły, że wśród 1800 osób,
u któ rych stwier dzo no obec ność I. ri ci nus, nim fy sta no wi ły
aż 72%, sa mi ce 24%, a lar wy tyl ko 4% ogó łu oka zów. Za tem
naj więk szym za gro że niem dla czło wie ka są nim fy, któ re z ra -
cji pra wie 2-krot nie mniej szych roz mia rów w po rów na niu
z sa mi ca mi, moż na ła twiej prze oczyć na po wierzch ni cia ła.
Ry zy ko jest więk sze u osób z licz ny mi zna mio na mi barw ni -
ko wy mi tj. pie przy ka mi i pie ga mi. Nim fa ide al nie ma sku je
się na ta kiej skó rze.

Lo ka li za cja klesz czy na cie le. Kleszcz po do sta niu się
na na sze cia ło nie wbi ja się od ra zu, lecz wy szu ku je opty mal -
ne go dla sie bie miej sca, któ rym są naj de li kat niej sze frag men -
ty skó ry. U osób do ro słych naj wię cej klesz czy stwier dza się
w re jo nie nóg, po ślad ków i pa chwin. Od wrot ny roz kład jest
u dzie ci: ulu bio nym re jo nem jest gło wa, szy ja i ple cy (ryc. 2).
Sam pro ces umiej sco wie nia się klesz cza w skó rze trwa co naj -
mniej kil ka na ście mi nut. Naj pierw przy po mo cy pa ry szty le -
to wa tych szczę ko czuł ków z ząb ka mi na ci na na skó rek
i stop nio wo za głę bia w skó rę lan ce to wa ty wy ro stek po kry ty
licz ny mi zę ba mi (hy po stom). Ich obec ność za pew nia sta bil -
ne za mo co wa nie i utrud nia wy cią gnię cie wbi te go klesz cza. 

pre fe ren cje sie dli sko we. Na tu ral nym miej scem naj bar -
dziej licz ne go wy stę po wa nia I. ri ci nus są la sy mie sza ne i li -
ścia ste z gru bą war stwą ściół ki, szcze gól nie miej sca
za cie nio ne. Bę dąc ga tun kiem wil go cio lub nym, uni ka su chych
bo rów so sno wych i miejsc na sło necz nio nych. Nie lu bi tak że
te re nów pod mo kłych np. tor fo wisk. Po nad to mo że wy stę po -
wać w par kach miej skich i ogród kach dział ko wych, gdzie

O kleszczach
i boreliozie

na spokojnie… 

Kleszcze Ixodida to najwięksi reprezentanci rzędu roztoczy (Acari),
które należą do liczącej ponad 90.000 gatunków gromady

pajęczaków.
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speł nio ne są dwa wa run ki: wy so ka wil got ność względ na po -
wie trza la tem (do 85%) i do stęp ność do ży wi cie li. Tem pe ra -
tu ra 32°C jest dla nie go kry tycz ną i w wa run kach ni skiej
wil got no ści po wie trza pro wa dzi zwy kle do śmier ci. Roz -
miesz cze nie klesz czy na te re nie ich wy stę po wa nia jest nie -
rów no mier ne. Szcze gól nie licz nie sku pia ją się na tra wach
wzdłuż ście żek le śnych, któ ry mi wę dru ją zwie rzę ta oraz
w miej scach z gru bą war stwą ściół ki, w któ rej po kar mu szu -
ka ją gry zo nie, pta ki. Do utrzy ma nia po pu la cji I. ri ci nus klu -
czo we zna cze nie ma obec ność du żych i śred niej wiel ko ści
ssa ków (je le nio wa te, pso wa te, je że) bę dą cych ży wi cie la mi dla
sa mic. Ich za stęp czą ro lę w mia stach peł nią psy, ko ty i je że.

se zo no wa ak tyw ność. Ak tyw ne po szu ki wa nie ży wi cie li
przez klesz cze trwa od po ło wy kwiet nia do li sto pa da zwy kle
z dwo ma szczy ta mi li czeb no ści: wyż szym – wio sen nym
(maj/czer wiec) i niż szym – je sien nym (wrze sień). Moż li we
są od chy le nia od te go roz kła du. 

Bo re lio za. To naj czę ściej dia gno zo wa na na pół ku li pół -
noc nej cho ro ba od klesz czo wa wy wo ła na przez za ka że nie
bak te ria mi Bor re lia burg dor fe ri, któ re czło wie ko wi w Eu ro -
pie mo że prze ka zać tyl ko Ixo des ri ci nus. Bak te ria ta zo sta ła
zi den ty fi ko wa na w Sta nach Zjed no czo nych w 1982 r. Kształ -
tem re pre zen tu je kręt ki i ma zdol ność do ak tyw ne go po ru -
sza nia się we krwi, wni ka jąc jak kor ko ciąg do róż nych tka nek
ży wi cie la. Ba da nia pro wa dzo ne od 35 lat wy ka za ły, że klesz -
cze z ro dza ju Ixo des prze no szą aż 21 ga tun ków tej pier wot -
nie „jed nej bak te rii”, któ re włą czo no do wspól nej gru py.
U klesz czy Ixo des ri ci nus wy kry to 10 ga tun ków, z któ rych
przy naj mniej 6 uwa ża się za cho ro bo twór cze. Trzy z nich:
Bor re lia afze lii, B. ga ri nii i B. burg dor fe ri sen su stric to (s. s.)
są naj czę ściej wy kry wa ne wśród za ka żo nych klesz czy i po wo -
du ją więk szość przy pad ków bo re lio zy w Eu ro pie. Klesz cze za -
ka ża ją się ni mi pod czas po bie ra nia krwi od krę gow ców, któ re
sta no wią na tu ral ne źró dło (re zer wu ar) tych pa to ge nów. Cho -
ciaż I. ri ci nus pa so ży tu je aż na 250 ga tun kach lą do wych krę -
gow ców, to tyl ko u 50-ciu z nich bak te ria ta ak tyw nie
na mna ża się i mo że zo stać po bra na z krwią przez klesz cze.
Klu czo we zna cze nie ma ją drob ne gry zo nie i pta ki wró blo we
(np. droz dy, ko sy, zię by) bę dą ce ży wi cie la mi dla larw i nimf.
Stąd po ziom za ka że nia klesz czy na da nym te re nie jest uwa -
run ko wa ny wy stę po wa niem oraz zmien ną li czeb no ścią ga -
tun ków re zer wu aro wych i dla te go by wa bar dzo zróż ni co wa ny
(od kil ku do kil ku dzie się ciu pro cent). 

Trzy do mi nu ją ce ga tun ki kręt ków po wo du ją zwy kle zróż -
ni co wa ny ob raz kli nicz ny bo re lio zy uwa run ko wa ny ich od -
mien ną pre fe ren cją do tka nek. B. ga ri nii od po wie dzial na jest
głów nie za neu ro bo re lio zę (źró dłem tej bak te rii dla klesz czy
są pta ki), B. afze lii za prze wle kłe zmia ny skór ne, a B. burg dor -
fe ri s. s. za za pa le nie sta wów (obie te bak te rie utrzy my wa ne
są głów nie przez drob ne gry zo nie). Związ ki te nie są jed nak
ab so lut ne i dla te go każ dy z tych ga tun ków mo że wy wo łać po -
zo sta łe symp to my, co kom pli ku je ob raz tej cho ro by.

trans mi sja kręt ków z za ka żo ne go klesz cza. Ten etap
jest po prze dzo ny na mno że niem się kręt ków obec nych w je li cie
klesz cza, skąd prze do sta ją się do gru czo łów śli no wych i do pie -
ro wte dy do cho dzi do ich prze ka za nia czło wie ko wi. Przyj mu je
się, że pro ces ten wy ma ga co naj mniej 24 go dzin. Praw do po -
do bień stwo wpro wa dze nia bak te rii do skó ry po co naj mniej 24h
jest jed nak sto sun ko wo ni skie (15-20%), na to miast wzra sta
po 48 go dzi nach (do ok. 50%). Są to sza cun ko we wy li cze nia

w opar ciu o mo de le z udzia -
łem my szy. Za tem wcze sne
usu nię cie wbi te go klesz cza
za po bie ga sku tecz nie za ka że -
niu. War to za pa mię tać, że
więk szość za ka żeń u lu dzi
prze bie ga bez ob ja wo wo i jest
sku tecz nie li kwi do wa -
na przez spraw ny układ od -
por no ścio wy, co po zo sta wia
ślad w po sta ci swo istych
prze ciw ciał utrzy mu ją cych
pod wyż szo ne stę że nie w su -
ro wi cy krwi na wet przez kil -
ka lat. 

Ob ja wy wcze snej bo -
re lio zy. Ru mień wę dru ją cy
to pierw szy wi docz ny ob jaw
tzw. za ka że nia zlo ka li zo wa -
ne go. Nie wy ma ga on po -
twier dze nia la bo ra to ryj ne go
i uza sad nia wdro że nie an ty -
bio ty ko te ra pii. Po ja wia się
zwy kle po kil ku dniach (cza -
sa mi kil ku ty go dniach)
w miej scu, gdzie umiej sco -

wio ny był kleszcz. Ma po stać nie bo le snej bla do -ró żo wej lub
czer wo nej pla my o śred ni cy po wy żej 5 cm (czę sto kil ka na -
ście cen ty me trów), któ ra w cen trum ule ga zwy kle prze ja śnie -
niu i wte dy przyj mu je po stać kon cen trycz ne go pier ście nia
(ob rącz ki) roz sze rza ją ce go się ob wo do wo (ryc. 3). Dla te go
na zy wa ny jest wę dru ją cym. Zmia na ta ob ser wo wa na jest
u oko ło 40-60% za ka żo nych osób. Nie le czo na, za ni ka po 1-2
mie sią cach. Ru mie nio wi mo gą to wa rzy szyć ob ja wy gry po po -
dob ne z ła god nym bó lem gło wy, bó le mię śnio we i/lub sta wo -
we, jed nak zwy kle bez go rącz ki. U osób, u któ rych nie po ja wił
się ru mień, mo gą to być je dy ne w tej fa zie symp to my roz wi -
ja ją ce go się za ka że nia. Nie kie dy pierw szy mi kli nicz ny mi ob -
ja wa mi mo gą być tak że zmia ny neu ro lo gicz ne (wcze sna
neu ro bo re lio za). Mo gą one roz wi nąć się po 3 ty go dniach
i po cząt ko wo mieć ła god ny prze bieg w po sta ci nie wiel kiej
asy me trii twa rzy w wy ni ku uszko dze nia ner wu twa rzo we go
lub po stę pu ją ce go za pa le nia ko rze ni ner wo wych przy po mi -
na ją ce go ból dys ko pa tycz ny (np. rwę kul szo wą). Po ja wie nie
się tych symp to mów świad czy o roz sia nym sta dium za ka że -
nia. Roz po zna nie wcze snych ob ja wów bo re lio zy jest za tem
moż li we na wet bez udzia łu le ka rza.

Jak usu wa my klesz cza? Je śli stwier dzi my obec ność
klesz cza, to na le ży chwy cić go przy po mo cy pę se ty jak naj -
bli żej skó ry i wy cią gnąć zde cy do wa nym pro stym ru chem ku
gó rze. Miej sce na le ży zde zyn fe ko wać, al bo przy naj mniej
prze myć wo dą. Po zo sta wio ny nie kie dy w skó rze apa rat gę bo -
wy (hy po stom) nie sta no wi za gro że nia i nie wy ma ga in ter -
wen cji le ka rza. Miej sce to na le ży
ob ser wo wać pod ką tem ewen tu al ne go
po ja wie nia się ru mie nia, zwłasz cza
kie dy kleszcz prze by wał w na szej skó -
rze po wy żej 24 go dzin.

prof. Je rzy Mi cha lik
Za kład Mor fo lo gii Zwie rząt
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r y su je on świat bez sa mo cho dów, gdzie trans port za -
pew nią sys te my bez za ło go we, z wy so ce zin for ma ty zo -
wa ną co dzien ną opie ką me dycz ną, gdzie sek tor

roz ryw ki bę dzie opa no wa ny przez tech no lo gie wir tu al ne,
gdzie pro ces de cy zyj ny zwią za ny z za rzą dza niem si łą ro bo -
czą bę dzie w ge stii sys te mów in for ma tycz nych, in te rak tyw ne
śro do wi sko czło wie ka bę dzie na sy co ne in for ma cją, cy ber -
-prze stęp cy do sta ną do rę ki na rzę dzia in for ma tycz ne, a obro -
na przed ni mi się gnie do tech nik sztucz nej in te li gen cji.
W świe cie tym spor tow cy prze gra ją ry wa li za cję z an tro po -
idal ny mi ro bo ta mi, tre ści prze ka zów me dial nych bę dą ge ne -
ro wa ne au to ma tycz nie, a czło wiek po przez swo ich awa ta rów
bę dzie re ali zo wał ma rze nie o nie śmier tel no ści...

Walsh sy gna li zu je po waż ne kwe stie etycz ne w przy szło ści:
„Co bę dziesz mieć prze ciw ko bo to wi, któ ry bę dzie twier dził,
że jest To bą? Czy masz pra wo wie dzieć czy je steś w in te rak -
cji z ro bo tem czy z czło wie kiem? Czy AI-bo tom na le ży za ka -
zać udzia łu w de ba cie po li tycz nej? Kto mo że wy łą czyć
Two je go bo ta po Two jej śmier ci? Czy bo ty ma ją mieć pra wo
do za bie ra nia gło su?”. I do da je: „To bę dzie in te re su ją ca przy -
szłość.”

Czy świa ta na sy co ne go tech no lo gia mi sztucz nej in te li gen -
cji na le ży się bać? Od po wiedź brzmi: nie, nie na le ży bać się
tech no lo gii, lecz czło wie ka, któ ry mo że z niej zro bić do wol -
ny uży tek. Chy ba, że...

Chy ba, że... tech no lo gie sztucz nej in te li gen cji umoż li wią
kon stru owa nie au to no micz nych w swo ich dzia ła niach i de -
cy zjach ro bo tów za cho wu ją cych się jak czło wiek ob da rzo ny
świa do mo ścią swo je go ist nie nia, in stynk tem sa mo za cho waw -
czym, wo lą pod po rząd ko wa nia się te mu in stynk to wi oraz od -
po wied nią wie dzą o świe cie. Tak, w ta kim wy pad ku czło wiek
po wi nien się bać, tak jak mo że się bać in ne go, ego istycz ne go,
ry wa li zu ją ce go z nim i sil niej sze go fi zycz nie czło wie ka.

Wer sje „hard” za cy to wa nych py tań bę dą do ty czy ły au to -
no micz nych ro bo tów wo jen nych dys po nu ją cych sztucz nym
in te lek tem, wiel ką si łą ra że nia, świa do mo ścią ist nie nia oraz
in stynk tem sa mo za cho waw czym. O tym, że te py ta nia już są
sta wia ne świad czy ostat nia ini cja ty wa, do któ rej zo sta łem za -
pro szo ny przez prof. Walsh`a. Był nią list otwar ty do pro fe -
so ra Sung -Chul Shin, pre zy den ta uni wer sy te tu KAIST (Ko rea
Ad van ced In sti tu te of Scien ce & Tech no lo gy/Ko rea Płd.), zaj -
mu ją ce go 49 po zy cję w ran kin gu uniwersytetów, w związ ku
z de cy zją włą cze nia się tej uczel ni w glo bal ny wy ścig zbro jeń
w za kre sie au to no micz nych bro ni wy ko rzy stu ją cych me cha -

ni zmy sztucz nej in te li gen cji, zdol nych do roz wi ja nia dzia łań
bo jo wych po za bie żą cą kon tro lą czło wie ka. List 50 na ukow -
ców z 30 kra jów za po wia da boj kot wszel kich form współ pra -
cy z KAIST.

For mu ła boj ko tu by ła na stę pu ją ca: „W chwi li gdy Na ro dy
Zjed no czo ne dys ku tu ją nad tym, jak po wstrzy mać za gro że -
nia dla bez pie czeń stwa mię dzy na ro do we go ze stro ny bro ni
au to no micz nych, jest rze czą god ną po ża ło wa nia, że pre sti żo -
we in sty tu cje ta kie jak KAIST wy da ją się przy spie szać wy ścig
zbro jeń w kie run ku roz wi ja nia ta kich bro ni. Tym sa mym pu -
blicz nie de kla ru je my, że bę dzie my boj ko to wać wszyst kie for -
my współ pra cy z wszyst ki mi ele men ta mi KAIST aż do cza su,
gdy Pre zy dent KAIST przed sta wi za pew nie nie, o któ rym sły -
sze li śmy, ale któ re go nie otrzy ma li śmy, że Cen trum nie bę -
dzie roz wi ja ło au to no micz nych bro ni po zo sta wio nych
po za istot ną kon tro lą ze stro ny czło wie ka. Przy kła do wo, nie
bę dzie my wi zy to wać KAIST, nie bę dzie my przyj mo wać go -
ści z KAIST, a tak że współ pra co wać z ja ki mi kol wiek pro jek -
ta mi, w któ rych KAIST bie rze udział.”

Re ak cja KAIST by ła na tych mia sto wa: „Ja ko in sty tu cja aka -
de mic ka, w bar dzo wy so kim stop niu ce ni my so bie pra wa
ludz kie i stan dar dy etycz ne (...) Raz jesz cze stwier dzam, że
KAIST nie bę dzie pro wa dził żad nych ba dań skie ro wa nych
prze ciw ko ludz kiej god no ści, włą cza jąc roz wój bro ni au to no -
micz nych po zba wio nych zna czą cej kon tro li ze stro ny czło -
wie ka – pi sze Rek tor tej uczel ni.

Sy gna ta riu sze po trak to wa li list z po wa gą i boj kot zo stał od -
wo ła ny. Tym nie mniej nie ma mo wy o za mknię ciu po wo ła ne -
go już Cen trum. Trwa jed no cze śnie de ba ta na fo rum ONZ,
za ini cjo wa na przez ten i in ne li sty, któ ra do ty czy
za ka zu ba dań i prac pro wa dzą cych do trze -
ciej wiel kiej re wo lu cji w za kre sie tech no lo -
gii wo jen nej, któ rą bę dzie wpro wa dze nie
na po le wal ki au to no micz nych ro bo tów
wo jen nych za opa trzo nych w tech no lo gie
sztucz nej in te li gen cji. 

Czy bę dzie sku tecz na?
prof. Zygmunt Vetulani

Dokąd zaprowadzi nas
sztuczna inteligencja?
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Dr paweł M. Owsianny razem z naukowcami z uniwersytetów
w Monachium i Osnabrück odkryli nowe dla nauki gatunki
glonów z tatrzańskiego parku Narodowego. 

Dwa z od kry tych ga tun ków bruzd nic (Di no fla gel la ta) zo -
sta ły na zwa ne na cześć pi lan – Grze go rza Mar ci nia ka
i Krzysz to fa Tra wiń skie go: Pa rvo di nium mar ci nia kii i Pa rvo -
di nium tra win skii. Po za tym opi sa no tak że Pa rvo di nium mi -
xtum (Wo ło szyń ska) sp. nov. i je go dwie no we od mia ny P.
mi xtum var. re mo tum i P. mi xtum var. con junc tum. Ba da nia
w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym pro wa dzo ne od 2013 ro -
ku przez Nad no tec ki In sty tut UAM w Pi le od by wa ją się
przy wspar ciu Fun da cji Nord oraz Sto wa rzy sze nia Nur ków
Nie peł no spraw nych HSA „Krok po kro ku” w Pi le. 

Uzy ska ne wy ni ki ba dań po zwa la ją za li czyć Ta try do jed ne -
go z eu ro pej skich cen trów bio róż no rod no ści – miej sca „po -
wsta wa nia” no wych ga tun ków i te go te ma tu bę dą do ty czy ły
dal sze eks plo ra cje Tatr. Ba da nia ze spo łu dr. Owsian ne go pro -
wa dzo ne są we współ pra cy z gru pą ba daw czą prof. Mar ca
Got t schlin ga, któ re go wraz dok to rant ką Ju lia ne Kret sch mann
z Uni wer sy te tu Lu dwi ka i Mak sy mi lia na w Mo na chium – go -
ści li śmy w Pi le w 2016 ro ku. Da wid ple ba nik

pol skie to wa rzy stwo Ochro -
ny przy ro dy sa la man dra po -
da ło na swo jej stro nie, że
na po cząt ku ma ja wraz z na -
ukow ca mi z UAM odło wi li
w cze chach gru pę 8 cho mi -
ków. 

Zwie rzę ta bę dą te raz roz mna -
ża ne w ho dow li, aby ich mło de
za si li ły oko li ce gmi ny Ja worz no, gdzie dra ma tycz nie spa da li czeb -
ność po pu la cji cho mi ka eu ro pej skie go. Po dob na sy tu acja jest nie -
mal w ca łej Eu ro pie, mi mo że ga tu nek pod da ny jest ochro nie. 

– Ja worz nic ka po pu la cja cho mi ków jest bar dzo nie licz na
i zbyt jed no rod na ge ne tycz nie – mó wią na ukow cy. – Po wo du -
je to mniej szą od por ność zwie rząt na cho ro by, zmia ny kli ma tu
i śro do wi ska. Dla te go od ze szłe go ro ku po dej mo wa ne są dzia -
ła nia, któ re ma ją ją wzmoc nić. Rok te mu do ko na no pierw sze -
go prze sie dle nia zwie rząt – prze nie sio no do Ja worz na
kil ka na ście cho mi ków z za bu do wy wa nych sta no wisk na Gór -
nym Ślą sku. W tym ro ku po no wych „osad ni ków” wy bra no się
aż do Czech. Ba da nia ge ne tycz ne prze pro wa dzo ne przez na -
ukow ców wy ka za ły, że cho mi ki cze skie na le żą do tej sa mej li -
nii, co cho mi ki z Ja worz na. Ozna cza to, że sto sun ko wo
do nie daw na two rzy ły jed ną, du żą po pu la cję, a ba rie ry, któ re ją
po dzie li ły, po ja wi ły się w ostat nich cza sach (stwo rzo ne przez
czło wie ka).

W odło wio nej w Cze chach ósem ce jest 5 sa mic i 3 sam ców.
Zwie rzę ta te na ra zie nie wró cą na wol ność – przez kil ka mie -
się cy bę dą ho do wa ne w wa run kach kon tro lo wa nych. – Chce -
my je roz mno żyć i do pie ro od cho wa ne, sa mo dziel ne mło de
wy pu ści my na wol ność – mó wi dr An drzej Ke pel z PTOP „Sa -
la man dra”. – Prze ży wal ność mło dych w na tu rze jest bar dzo ma -
ła, dla te go ro bi my tak, aby zwięk szyć ich szan se na prze trwa nie
i sko ja rze nie się w przy szłym ro ku z cho mi ka mi ja worz nic ki -
mi – pod kre śla. To wa rzy stwo Sa la man dra re ali zu je to przed się -
wzię cie na za mó wie nie Mia sta Ja worz no, któ re otrzy ma ło na ten
cel wspar cie w Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach. Or ga ni za cja ta ma do świad cze nia w po dob nych
dzia ła niach. Przy wró ci ła już pol skiej przy ro dzie su sła mo rę go -
wa ne go, któ ry od ok. 10 lat ho do wa ny jest w ZOO w Po zna niu
i co ro ku część tych zwie rząt za si la lub da je po czą tek no wym
sta no wi skom te go ssa ka w Pol sce. Sku tecz nie przy wra ca też
na róż nych sta no wi skach w Pol sce Za chod niej na drzew ne go
gry zo nia – po pie li cę. Opr. mziol

Nowe gatunki bruzdnic co robią czeskie
chomiki w Polsce? 

Na Wy dziale Neo fi lo lo gii UAM za koń czy ły się Dni Róż no -
rod no ści Kul tu ro wej. W tegorocznym programie znalazły

się m.in. wy sta wa prze kła dów „Pa na Ta de usza”, se sja po ste rów
na uko wych, pre zen ta cja la bo ra to rium psy cho lin gwi stycz ne go.
Ponadto można było uczest ni czyć w Spe ed Tal king z przed sta -
wi cie la mi 17 róż nych kul tur świa ta oraz pik ni ku róż no rod no -
ści sma ko wej. 

Róż no rod nie o kul tu rze
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Wszy scy zna ją Ma zu ry, każ dy za chwy ca się
Ka szu ba mi…. Ba, na wet je zio ra ta trzań skie
(choć zli czyć je moż na na pal cach) zna ne są
nam przy naj mniej ze zdjęć. A czy ktoś sły -
szał o po je zie rzu Lu bu skim? tu tej sze je zio ra
mo że nie są bar dzo licz ne i z ca łą pew no ścią
nie naj więk sze w na szym kra ju, ale bez wąt -
pie nia są bar dzo zróż ni co wa ne i nie bra ku je
im uro ku. 

Mam przy jem ność ba dać tu tej sze je zio ra
od pra wie dwu dzie stu lat. Wszyst ko za czę ło
się dzię ki stu diom ochro ny śro do wi ska
w Col le gium Po lo ni cum, gdzie obec nie pra -
cu ję i roz wi jam warsz tat ba daw czy w ra mach
Pol sko -Nie miec kie go In sty tu tu Ba daw cze go.
Więk szość mo ich ba dań, któ re pro wa dzę
m.in. z ko le ga mi z Wy dzia łu Bio lo gii, do ty -
czy ro ślin no ści wod nej je zior wo je wódz twa
lu bu skie go, choć dość czę sto za glą dam tak że
za na szą za chod nią gra ni cę. Wy stę pu ją tu za -
rów no głę bo kie je zio ra ryn no we, re pre zen to -
wa ne np. przez Je zio ro Trze śniow skie (jed no z naj głęb szych
w Pol sce), du że je zio ra po li ge ne tycz ne (choć jest ich za le d -
wie kil ka), jak np. je zio ro Nie słysz, a przede wszyst kim ma łe
oczka i ko cioł ki, a na wet rzad ki typ je zio ra me ro mik tycz ne -
go. Mi mo tak du że go zróż ni co wa nia, jest to na dal je den z naj -
sła biej roz po zna nych pod wzglę dem hy dro bio lo gicz nym
re gio nów na sze go kra ju. Przez dzie się cio le cia znacz na część
tych te re nów by ła, głów nie ze wzglę dów po li tycz nych (strze -
żo ny ob szar nad gra nicz ny), ale i na tu ral nych uwa run ko wań
(du ża le si stość) trud no do stęp na. Nie któ re je zio ra na dal są
„pil nie strze żo ne” w ra mach te re nów po li go no wych. W kon -
se kwen cji wie le spo śród tu tej szych akwe nów za cho wa ło swój
na tu ral ny („dzi ki”) cha rak ter. Dzię ki te mu mia łem rów nież
wie lo krot nie przy jem ność po czuć się jak praw dzi wy od kryw -
ca, wy pły wa jąc na nie zna ne wcze śniej na uce wo dy i ba da jąc
nie któ re je zio ra ja ko pierw szy. Na sze ba da nia po ka zu ją, że
oma wia ne je zio ra nie ustę pu ją pod wzglę dem róż no rod no ści
bio lo gicz nej (m. in. ce nio nych i rzad kich w świe cie ra mie nic)
a tak że ja ko ści wo dy je zio rom w in nych re gio nach na sze go
kra ju. Nie ma my się też cze go wsty dzić wzglę dem na szych za -
chod nich są sia dów. 

Po za „dzi ki mi je zio ra mi” mu szę tak że wspo mnieć o na -
szym „po je zie rzu an tro po ge nicz nym”, czy li zbior ni kach Łu -
ku Mu ża kow skie go. Jest to te ren wy jąt ko wy w ska li ca łe go
kra ju – nie sa mo wi ta mo zai ka ko lo ro wych zbior ni ków po ko -
pal nia nych po ło żo nych po śród pa gór ko wa te go te re nu wznie -
sień mo re no wych, po kry te go bo ra mi so sno wy mi, a wszyst ko
to po prze pla ta ne reszt ka mi po ko pal nia nej in fra struk tu ry, sta -
rych li nii ko le jo wych i ce giel ni. Sa me je zior ka po wsta ły
na prze strze ni ostat nich 150 lat, w wy ni ku eks plo ata cji wę gla
bru nat ne go oraz iłów. Przez róż ną ge ne zę oraz za cho dzą ce
pro ce sy hy dro che micz ne cha rak te ry zu ją się bar dzo róż no -
rod nym za bar wie niem wo dy. Mi mo eks tre mal nych wa run -
ków (wy so ka mi ne ra li za cja, stę że nie me ta li cięż kich oraz
bar dzo ni skie pH) zbior ni ki te tęt nią ży ciem. Sta no wią one
tak że wy jąt ko wy po li gon ba daw czy, któ ry pew nie jesz cze nie
raz mnie za sko czy.

Go rą co za chę cam wszyst kich do od kry wa nia cią gle jesz cze
tro chę „dzi kie go” za cho du.

dr hab. An drzej pu kacz, prof. UAM

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w po zna niu

pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy w col le gium po lo ni cum

Je zio ra dzi kie go za cho du

Jubileusz centrum Badań im. Edyty Stein
W Au li Lu brań skie go od były się ob cho dy
15 rocz ni cy po wo ła nia cen trum Ba dań 
im. Edy ty ste in. 

Wśród go ści za uwa ży li śmy mię dzy in ny mi
pro fe sor Han nę Su choc ką i by łe go rek to ra
UAM prof. Sta ni sła wa Lo ren ca. Po dzię ko wa nie
i gra tu la cje w imie niu spo łecz no ści aka de mic -
kiej na rę ce dy rek tor Cen trum prof. An ny Grze -
gor czyk, zło żył Rek tor UAM An drzej Le sic ki.

Pro wa dzą ca spo tka nie pro fe sor Anna Grze -
gor czyk pod kre śli ła, że oprócz zor ga ni zo wa -

nia 14 kon fe ren cji, Cen trum wy da ło 18 mo -
no gra fii po świę co nych war to ścio wo -twór -
czym zja wi skom kul tu ro wym, osiem to mów
ze szy tów na uko wych. – Zre ali zo wa li śmy sześć
cy kli se me stral nych i wy kła dów otwar tych.
Go ści li śmy wie lu wy bit nych na ukow ców
z uni wer sy te tów w Pol sce i z za gra ni cy. We
współ pra cy z na mi po wsta ło wie le in te re su ją -
cych do ku men tów po świę co nych Edy cie Ste in –
mó wi ła dy rek tor Cen trum prof. Anna
Grzegorczyk. Krisfo
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Ta de usz Wit czak uro -
dził się w Ze grzu
Pół noc nym, w ro -

dzi nie woj sko we go i już ja ko
uczeń szko ły po wszech nej
za my śli wał o ka rie rze woj -
sko wej. Od 1941 r. za an ga żo -
wa ny był w ruch
kon spi ra cyj ny ja ko czło nek
Pol skie go Związ ku Po wstań -
cze go, a od 1943 – ja ko żoł -
nierz Ar mii Kra jo wej. Wte dy
też uczył się w za wo do wej
szko le me cha nicz nej w War -
sza wie. Na prze ło mie 1944
i 1945 zo stał in ter no wa ny
i ja ko pra cow nik przy mu so -
wy prze by wał na te re nie Nie -
miec, po czym tra fił
do Włoch, gdzie ukoń czył
Szko łę Pod ofi cer ską, i do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie ukoń czył
gim na zjum. Świa dec two doj rza ło ści uzy skał już po po wro cie
do kra ju w 1948 r. i wów czas roz po czął stu dia po lo ni stycz ne
na Uni wer sy te cie Po znań skim ukoń czo ne sum ma cum lau de
w 1952 r. Spo śród wie lu oso bi sto ści pro fe sor skich te go cza su
to Ro man Pol lak, wy bit ny znaw ca kul tu ry sta ro pol skiej, stał
się mi strzem, men to rem i przy ja znym opie ku nem obie cu ją -
ce go stu den ta. Już w 1950 r. skie ro wał go do prac bi blio gra -
ficz nych pro wa dzo nych w In sty tu cie Ba dań Li te rac kich PAN
(do 1961). Ta de usz Wit czak był se kre ta rzem dzia łu sta ro pol -
skie go i głów nym wy ko naw cą Bi blio gra fii li te ra tu ry pol skiej
„No wy Kor but”, trzy to mo we go dzie ła o fun da men tal nym dla
dys cy pli ny zna cze niu (po la tach tak że współ au to rem kom pen -
dium Daw ni pi sa rze pol scy). Pra cę uho no ro wa no na gro dą im.
A. Brückne ra Wy dzia łu I PAN. Rów no cze śnie po wsta wa ła dy -
ser ta cja dok tor ska (1960), opu bli ko wa na ja ko książ ka Te atr
i dra mat sta ro pol ski w Gdań sku, mo no gra fia wów czas no wa -
tor ska i od kryw cza, do dziś ak tu al na i cy to wa na. Tak że roz -
pra wa ha bi li ta cyj na (1974) Stu dia nad twór czo ścią Mi ko ła ja
Re ja sta ła się dla ba da czy rze czy sta ro pol skich i nie licz nych
re jo lo gów praw dzi wą „bi blią”. Pod ręcz nik aka de mic ki Li te ra -
tu ra śre dnio wie cza słu ży już pią tym wy da niem stu den tom po -
lo ni sty ki w ca łej Pol sce. Ty tuł pro fe sor ski otrzy mał w 1989r.
Pro fe sor był pra cow ni kiem UAM od 1958 r., w In sty tu cie Fi lo -
lo gii Pol skiej i Za kła dzie Li te ra tu ry i Kul tu ry Sta ro pol skiej (póź -
niej: Za kła dzie Li te ra tu ry Sta ro pol skiej i Oświe ce nia), był
wi ce dy rek to rem i dy rek to rem In sty tu tu, kie ro wał przez wie le lat
Za kła dem. Wy pro mo wał pra wie 200 ma gi strów. Opu bli ko wał
po nad 120 ar ty ku łów o dzie łach li te rac kich od Re ja do Sien kie -

wi cza. Był współ za ło ży cie lem
i współ re dak to rem pierw sze -
go cza so pi sma na uko we go
po lo ni sty ki po znań skiej „Stu -
dia Po lo ni stycz ne”. Był człon -
kiem PAU i PTPN; Je go
za słu gi uho no ro wa no Krzy -
żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, Zło tym
Krzy żem Za słu gi, Od zna ką
„Za za słu gi w roz wo ju wo je -
wódz twa po znań skie go”, Me -
da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej, Me da lem „Pal -
mae Uni ver si ta tis Stu dio rum
Po sna nien sis”.

„Mistrz” – tak ma wia li
o Nim ucznio wie, od no sząc
to mia no do sze ro kiej eru -
dy cji i znaw stwa ma te rii,

któ rą wy kła dał i oma wiał. Był uoso bie niem au to ry te tu, po -
wa gi, mą dro ści, ele gan cji, po wścią gli wo ści, sto sow no ści.
Ucie le śniał ar che typ kla sycz ne go pro fe so ra uni wer sy te tu. Bu -
dził re spekt i sza cu nek. „Mistrz” pro wa dził dok to ran tów
do na uko wych pry mi cji, a wie lu – do sa mo dziel no ści na uko -
wej, prze ka zu jąc wzo ry po sta wy ba daw czej, sty lu pra cy, in -
spi ru jąc „me lio ra cje” (jak ma wiał) sta ro pol skie go
pi śmien nic twa na ob sza rach ar cy waż nych, a na uko wo ja ło -
wych czy nie ustan nie in te lek tu al nie po cią ga ją cych. Po wie -
dzieć coś no we go, od kryw cze go, „nie zdzie rać po złot ki”
po po przed ni kach – ta za sa da Pro fe so ra, twar do przez nie go
prze strze ga na, oraz ry go ry warsz ta to we, wy móg to tal nej kwe -
ren dy źró dło wej i sta nu ba dań, by ły dla adep tów wie dzy
o daw nej pol skiej kul tu rze trud nym wy zwa niem. Tym więk -
szą sa tys fak cję przy no si ła po chwa ła za wsze po wią za na z wiąz -
ka mi dal szych in spi ra cji i wska zó wek. Pro fe sor skie pu dła
z fisz ka mi (bo wiem nie uży wał kom pu te ra ja ko na rzę dzia
pra cy, a ce nił wy god ny dłu go pis i po ręcz ne go for ma tu kart -
ki, któ re za peł niał pro stym, cha rak te ry stycz nym duk tem pi -
sma) – skar biec zgro ma dzo nej wie dzy, no tat, wy pi sów
źró dło wych, tro pów do dal szych prac, wska zó wek ad se ip -
so – sta ły się le gen dą. Z te go ma te ria łu po wsta wa ły wy kła dy
i roz pra wy, wy klu wa ły się też po wo li kon spek ty pla no wa nych
ar ty ku łów. Na wie le z nich cze ka li śmy nie cier pli wie, na przy -
kład na mo no gra fię sta ro pol skiej sa ty ry, dia lo gu, pa re mii,
pro zy, na no wo cze sną mo no gra fię Mi ko ła ja Re ja. Szko da, że
Pro fe sor nie uznał ich za wy star cza ją co do brze opra co wa ne… 

prof. Ka ta rzy na Mel ler
Kie row nik Za kła du Li te ra tu ry Sta ro pol skiej i Oświe ce nia IFP

Mistrz i eru dy ta
Senior poznańskiego polonistycznego literaturoznawstwa, prof. dr hab. Tadeusz Witczak, zmarł 29 marca 2018 r.

Osiągnął piękny wiek – 19 grudnia ubiegłego roku ukończył 90 lat. Profesor był znakomitym znawcą historii
literatury polskiej, szczególnie literatury staropolskiej i dawnego teatru, zasłużonym bibliografem, perfekcyjnym
i finezyjnym interpretatorem dzieł literackich, charyzmatycznym nauczycielem akademickim, mistrzem języka

polskiego w mowie i piśmie.
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In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 2018/2019 w Au li UAM
po raz ko lej ny przy po mni o wspól nej hi sto rii czte rech po -
znań skich uczel ni: Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, Uni wer -

sy te tu Me dycz ne go, Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go oraz
UAM. Dla pod kre śle nia wy jąt ko wo ści te go wy da rze nia do tra -
dy cyj nej im ma try ku la cji przy stą pią stu den ci kie run ku neu ro -
bio lo gia pro wa dzo ne go przez te uczel nie. 

Wy da rze niem oka za ła się też kon fe ren cja pra so wa, któ ra od -
by ła się 7 ma ja w Sa li Lu brań skie go Col le gium Mi nus z udzia -
łem rek to rów czte rech po znań skich uczel ni: prof. Jana Pi kuli
(Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), prof. An drzeja Ty kar -
skiego (Uniwer sy tet Me dycz ny Po znań), prof. Da riusza Wie liń -
skiego (AWF) i prof. An drzeja Le sic kiego (UAM). Tuż
przed spo tka niem rek to rzy pozowali na bal ko nie pod ze ga rem
od mie rza ją cym czas do ju bi le uszu. Wspól na kon fe ren cja by ła
pierw szą za po wie dzią uro czy sto ści zwią za nych z ob cho da -
mi 100-le cia uni wer sy te tu po znań skie go.

Głów ne ob cho dy ju bi le uszu od bę dą się 7 ma ja 2019. Roz -
pocz nie je Msza św. w Ka te drze Po znań skiej i prze marsz se na -
tów i rad wy dzia łów do Au li UAM. Ta uro czy stość bę dzie
wier nym od two rze niem wy da rzeń z 7 ma ja 1919 ro ku, ale z ma -
ły mi od stęp stwa mi. Te go dnia przed ła wecz ką He lio do ra Świę -

cic kie go (Col le gium Mi nus) wmu ro wa na zo sta nie „kap su ła cza -
su” z li sta mi, ape la mi i py ta nia mi dla po tom nych. Kap su ła ma
zo stać od ko pa na za ko lej ne sto lat. Dzień za koń czy tra dy cyj ny
Kon cert Ma jo wy w Au li UAM.

Ale na tym oczy wi ście nie ko niec, wy da rzeń w ka len da rzu
wiel kie go ju bi le uszu nie bra ku je: Bieg 100-le cia de dy ko wa ny
twór com UP, Międzyuczelniane Mi strzo stwa Spor to we w sty lu
re tro, Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa: „Uni wer sy tet
w po szu ki wa niu do sko na ło ści” czy w koń cu Kon cert 100-le cia
w wy ko na niu An drei Bo cel le go. To tak że wiel kie wy da rze nie,
zwłasz cza że ar ty ście to wa rzy szyć bę dzie 450 chó rzy stów bio -
rą cych udział w od by wa ją cym się w tym cza sie w Po zna niu fe -
sti wa lu Uni ver si tas Can tat. 

Z oka zji ju bi le uszu uka że się tez sze reg wy daw nictw oko licz -
no ścio wych. Piotr Bo jar ski, Jo an na Jo deł ka i Ry szard Ćwir lej
przy stą pi li już do pi sa nia kry mi na łu upamiętniającego hi sto rię
UP, Men ni ca Pol ska wy da mo ne tę oko licz no ścio wą „100 lat
Uni wer sy te tu Po znań skie go” o no mi na le 5 zł, a Pocz ta Pol -
ska – zna czek z He lio do rem Świę cic kim, oj cem za ło ży cie lem
UP. Uro czy sto ści ma jo we ukwie cą tu li pa ny specjalnej nowej
odmiany „Uni wer sy tet Po znań ski”.

Mag da Zió łek

Na rok przed ju bi le uszem
Wprawdzie zegar na Collegium Maius pokazał, że do jubileuszu 100-lecia uniwersytetu poznańskiego

pozostał okrągły rok, to pierwsze jego akordy wybrzmią już 1 października 2018. 

fot. PrzemySŁaw StaNUla
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} 1 X 2018, godz. 10.00: Wspólna Inauguracja Jubileuszowego Roku
Akademickiego 2018/2019 w UAM, UMP, UPP i AWF (Aula UAM, 
ul. Wieniawskiego 1);

} 14-15 XI 2018: Konferencja naukowa: Polska, Wielkopolska,
Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia;

} 2 III 2019 (ostatnia sobota karnawału): Bal 100-lecia w Auli UAM
(przygrywa zespół Filipa Walczaka „Big Stan Band”);

} 3-4 IV 2019: Międzynarodowa konferencja naukowa:
„Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0” 
(Aula WPiA UAM);

} kwiecień 2019: Bieg 100-lecia dedykowany twórcom Uniwersytetu
Poznańskiego;

} 6 V 2019, początek godz. 11.00: Międzynarodowa konferencja
naukowa: „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”
(„Universities in search of excellency”) z udziałem m.in. doktorów 
h. c. oraz rektorów krajowych i zagranicznych uczelni 
(Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1);

} 7 V 2019, godz. 10.00: Msza św. w Katedrze Poznańskiej;

} 7 V 2019, godz. 11.30: Przemarsz senatów i rad wydziałów UAM,
UMP, UPP i AWF z Katedry Poznańskiej do Auli UAM; 

} 7 V 2019, godz. 13.00, teren przy coll. Minus UAM:

Wmurowanie „KAPSUŁY CZASU” z listami, apelami i pytaniami dla
potomnych;

} 7 V 2019, godz. 14.00: Uroczyste wspólne posiedzenie senatów
oraz rad podstawowych jednostek organizacyjnych UAM, UMP, UPP
i AWF z udziałem zaproszonych gości;

} 7 V 2019, godz. 20.00, Aula UAM: Uroczysty koncert
jubileuszowy. W programie m.in. utwory Ignacego
Jana Paderewskiego, Krzysztofa Pendereckiego
i Stefana Stuligrosza – doktorów h. c. UP i UAM; 

} 8 V 2019, Dzień sportu w UAM, UMp, Upp i AWF: 

godz. 16.00 – Międzyuczelniane Mistrzostwa Sportowe w stylu retro; 

godz. 19.00 – Gala Sportu (Aula Wydziału Fizyki UAM) z udziałem m.in. wybitnych
sportowców – absolwentów UP/UAM, UMP, UPP i AWF; 

10 V 2019, sala im. Lubrańskiego, godz. 11.00: Konferencja naukowa 
nt. „Uniwersytet Poznański i jego kontynuatorzy w służbie Polsce i Wielkopolsce”
(referentami i uczestnikami debat będą m.in. autorzy opracowań na temat historii
UP/UAM, UMP, UPP i AWF);

11 V 2019, godz. 19.00, INEA stadion w poznaniu (przy ul. Bułgarskiej 17):
Koncert 100-lecia w wykonaniu Andrei Bocellego. Artyście towarzyszyć będą m.in.
chóry akademickie uczestniczące w XIV Międzynarodowym Festiwalu UNIVERSITAS
CANTAT 2019. 

12 V 2019: Spotkania absolwentów na wydziałach UAM, UMP, UPP i AWF;

7-8 VI 2019, plac i park Adama Mickiewicza: Uniwersytety dla miasta
i mieszkańców. W programie pokazy, zabawy dla dzieci, warsztaty, prezentacje
i koncerty – w tym duży finałowy;

} cykl koncertów w Auli UAM:

3 października 2018 r. Jacek „Mezo” Mejer z zespołem oraz zespoły studenckie
z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM;

7 listopada 2018 r. Powrót Feniksa – okolicznościowy koncert z udziałem
Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Chóru Kameralnego UAM oraz Chóru
Akademickiego UAM;

14 listopada 2018 r., godz. 19.00; koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
dedykowany pracownikom, doktorantom i studentom UAM, UMP, UPP i AWF;

2 grudnia 2018 r. Ogrody Pegaza – koncert przygotowany przez Wydział Studiów
Edukacyjnych UAM;

7 stycznia 2019 r. Koncert Noworoczny;

2 lutego 2019 r. Piosenki dla Równolatka i inne utwory w wykonaniu pracowników
i studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM;

13 kwietnia 2019 r. Koncert organizowany przez UPP. W programie m.in. Zespół
Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

CZęść GłóW NA PRo GRA MU oB CHo DóW 100-LE CIA UNI WER Sy TE TU Po ZNAń SKIE Go:

} Pocztowy znaczek jubileuszowy 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego;

} Karta pocztowa – 500 lat Akademii Lubrańskiego;

} Moneta okolicznościowa 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego o nominale 5 zł;

} Tulipan „Uniwersytet Poznański”;

} Okolicznościowy album: „100 lat Uniwersytetu Poznańskiego” (przygotowuje zespół składający się z przedstawicieli UAM, UMP, UPP i AWF);

} Okolicznościowa dziesięciotomowa publikacja naukowa: „Uniwersytet Poznański i jego sukcesorzy w rozwoju nauki i kształceniu kadr” (redaktor: prof. Z. Pilarczyk): 
T. I: Jak doszło do powstania uniwersytetu w Poznaniu? (autor: prof. W. Molik); 
T II: „Uniwersytet Poznański 1918-1939” (zespół autorów pod red. prof. A. Gulczyńskiego);
T. III: „Uniwersytet Poznański 1939-1945” (zespół autorów pod red. prof. M. Franza i prof. T. Janickiego); 
T. IV: „Uniwersytet Poznański 1945-1952” (zespół autorów pod red. prof. T. Schramma); 
T. V„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1952” (zespół autorów pod red. prof. S. Jankowiaka);
T. VI: „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – historia i luminarze” (zespół autorów pod red. prof. M. Musielaka);
T. VII: „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – historia i luminarze” (zespół autorów pod red. prof. M. Kozłowskiej);
T. VIII: „Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu” (zespół autorów pod red. prof. M. Łuczaka);
T. IX: „Luminarze Uniwersytetu Poznańskiego 1918-1952” (zespół autorów pod red. prof. Z. Pilarczyka);
T. X: „Luminarze UAM” (zespół autorów pod red. prof. Z. Pilarczyka);

} Wystawy w hallu Auli UAM, na Placu Mickiewicza oraz na Placu Wolności: „100 lat Uniwersytetu Poznańskiego”;

} Okolicznościowe powieści kryminalne osadzone w realiach Uniwersytetu Poznańskiego autorstwa Joanny Jodełki, Ryszarda Ćwirleja oraz Piotra Bojarskiego;

} „Akademickie smaki – podróż przez tradycje kulinarne Uniwersytetu Poznańskiego” (kierujący zespołem: Andrzej Niczyperowicz); 

} Wykonanie i odsłonięcie okolicznościowych ławek – pomników upamiętniających członków komisji organizującej Uniwersytet Poznański: językoznawcę
Stanisława Kozierowskiego oraz filozofa i krytyka teatralnego Michała Sobeskiego. 

uniwersyteckie.pl
z pasją o Życiu

O wydarzeniach związanych z jubileuszem Uniwersytetu poznańskiego piszemy też na stronie

Uwaga: Tytuły konferencji
oraz publikacji mogą ulec
modyfikacji.

http://uniwersyteckie.pl/
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N aj bar dziej ta jem ni czy z tych za ło ży cie li po znań skie go
uni wer sy te tu jest wła śnie ów du chow ny, ksiądz pro -
boszcz ze Skó rze wa, Sta ni sław Ko zie row ski. Wy stę pu -

je tyl ko ja ko czło nek ko mi sji, nie za bie ra gło su. Je go
ko re spon den cja z He lio do rem Świę cic kim do ty czy głów nie
PTPN, póź niej sza – z wła dza mi mło dziut kie go uni wer sy te -
tu – tyl ko wy kła dów, któ re pro wa dzi i sal. 

Za cho wa na w po znań skim od dzia le Ar chi wum PAN spu -
ści zna po ks. Ko zie row skim jest ogrom na, obej mu je 420 jed -
no stek ar chi wal nych. Jest tam po nad set ka ka zań, mnó stwo
za pi sków na uko wych, ze szy ty szkol ne z gim na zjum, li sty, kil -
ka na ście zdjęć. I tyl ko je den do ku ment jest wstrzą sa ją cy i bar -
dzo oso bi sty.

Mło dość świa to wa
Sta ni sław Ko zie row ski uro dził się w 1874 ro ku w Trze mesz -

nie. Tam cho dził do gim na zjum, a że ode bra no tej szko le pra -
wo prze pro wa dza nia eg za mi nów doj rza ło ści, edu ka cję tę
za koń czył – z wy róż nie niem – w „Ma ryn ce”. Są w Ar chi wum
PAN je go dwa ze szy ty: „Ma the ma tik” ze sta ran ny mi wy kre -
sa mi czar nym atra men tem oraz „Li te ra tu ra Pol ska”, za wie ra -
ją cy licz ne pa trio tycz ne wier sze po pol sku, za pew ne czy ta ne
w taj nym To wa rzy stwie To ma sza Za na, do któ re go wów czas
na le żał. Świę ce nia ka płań skie przy jął 3 la ta po ma tu rze. Spo -
ro w tym cza sie po dró żo wał i od by wał wi ka riat w kil ku pa ra -
fiach. Po dró żo wać w ogó le bar dzo lu bił i ro bił to ze
znaw stwem. Za cho wał się ze szyt, w któ rym za pi sał 9 paź -
dzier ni ka 1929 ro ku: „wy je cha li śmy z Ka to wic do Włoch”,
a po tem za czy na się wła ści wie ob szer ny prze wod nik, opi su -
ją cy dzie siąt ki pa ła ców, ko ścio łów i in nych za byt ków.

Dzien ni ki lek tur
Ten ze szyt na le ży do Me mo ra bi liów, zwa nych przez księ -

dza Ko zie row skie go też cza sem Si lva Re rum lub Res ge stae.
Są w nich set ki wy pi sów z lek tur, a mie szan ka za iste jest im -
po nu ją ca. Ję zyk pol ski głów nie, ale tak że nie miec ki, an giel -
ski, ła ci na, a na wet fo ne tycz nie za pi sa ne przy sło wie
po ja poń sku (o tym, że ża ba w stud ni nic nie wie o mo rzu).
Obok sie bie czy ta my frag men ty pism św. Te re sy, Go ethe go,
Spi no zy, Mic kie wi cza, Kniaź ni na, Troc kie go…moż na by wy -
mie niać bez koń ca. Nie ma ło tam znaj dzie my mi zo gi nicz nych
po rze ka deł, któ re obu rzy ły by dziś fe mi nist ki, jak choć by to:
Głu piec w ra dzie, ko za w sa dzie, łgarz przy dwo rze, bia ło gło -
wa na urzę dzie – źle to wszyst ko bę dzie al bo: Wąż ku sił jabł -
kiem nie wia stę, dziś do te go bry lan tów trze ba. 

Kil ka – do słow nie kil ka ra zy – mię dzy set ka mi stron po ja -
wia ją się oszczęd ne za pi ski oso bi ste np. w 1905 ro ku: za czą -
łem się uczyć sta ro sło wiań skie go, w 1906: za czą łem się uczyć
san skry tu, obec nie pra cu ję nad ję zy kiem ro syj skim. Bo że, do -
po móż da lej. Cza sem moż na po śred nio od czy tać pew ne emo -
cje np. w za pi sie z 25 sierp nia 1939 ro ku: bia da owcom, gdy

wil cy z psa mi za war li przy mie rze. 18 wrze śnia 1939 ro ku za -
no tu je (za raz za cy ta ta mi z Go ethe go): trze ci ty dzień woj ny,
a kil ka dni póź niej: czwar ty ty dzień wiel kiej woj ny. Czy to też
ślad woj ny, że Me mo ra bi lia z 1941 ro ku za pi sa ne są nie w ze -
szy cie, ale w księ dze in ten cji mszal nych?

Pro boszcz za pra co wa ny
Ale wróć my do cza sów szczę śliw szych. W 1903 ro ku już wią -

że się z Po znań skim To wa rzy stwem Przy ja ciół Na uk, a od 1910
na 20 lat obej mu je pro bo stwo w Skó rze wie. Peł ni po słu gę ka -
płań ską, dzia ła w PTPN, pro wa dzi ogrom ne ba da nia ar chi wal -
ne, czy ta mnó stwo, bu du je no wy ko ściół, za kła da kół ko
rol ni cze, zo sta je wy bra ny do Na czel nej Ra dy Lu do wej, jest po -
słem na Sejm Dziel ni co wy, no i za kła da uni wer sy tet pol ski
w Po zna niu, nie mó wiąc już o zro bie niu ha bi li ta cji, do cze go
wprost przy mu sił go He lio dor Świę cic ki, gdyż for mal nie ten
już zna ny w na uko wym świe cie pro boszcz nie miał wy kształ -
ce nia upraw nia ją ce go do pra cy na uko wej na uni wer sy te cie,
gdzie za czął wy kła dać hi sto rię. A ta dłu ga wy mie nian ka nie
obej mu je i tak wszyst kich ak tyw no ści księ dza.

u źró deł uni wer sy te tu
He lio dor Świę cic ki szyb ko do ce nił w ma ło mów nym księ -

dzu nie by wa łą pra co wi tość i na uko we za cię cie. Obar cza go
(już tak ob cią żo ne go) do dat ko wy mi za da nia mi np.: Czy by ks.
Do bro dziej nie ra czył ła ska wie przy wol nej chwi li ustaw ta -
kich|(dla bi blio te ki PTPN) choć by krót kich w tre ści przed sta wić.
Z głę bo kiem sza cun kiem słu ga po wol ny He lio dor Świę cic ki – pi -
sze w jed nym z li stów. Tak bym z ser ca pra gnął – pi sze w tym -
że 1915 ro ku – aby z chwi lą wstą pie nia do Za rzą du Księ dza
Do bro dzie ja Za rząd mógł ca łą pa rą pra co wać dla do bra To wa -
rzy stwa lub gdzie in dziej o ks. Ko zie row skim: w Za rzą dzie za -
sia da mąż głę bo kiej na uki i iście be ne dyk tyń skiej pra cy.
Po wy bo rze Ko zie row skie go na prze wod ni czą ce go wy dzia łu
hi sto rycz no -li te rac kie go PTPN pi sze o swo jej wie rze w to, że
tchnie on no we ży cie w na uko wą dzia łal ność wy dzia łu swe go. 

To wca le nie by ło ta kie pro ste utrzy my wać po ziom rze czy -
wi ście na uko wy w nie for mal nym wszak To wa rzy stwie, a pa -
mię taj my, że bez utrzy ma nia te go cha rak te ru nie by ło by
uni wer sy te tu po znań skie go… Lęk mnie brał – pi sze Świę cic ki
do Ko zie row skie go – na wieść o po sze rze niu wy dzia łu teo lo gicz -
ne go To wa rzy stwa – że kie ru nek na uko wy TPN za czy na cho ro -
wać. W tych oba wach do brze ro zu mie li się z Ko zie row skim.
W jed nym z li stów Świę cic ki wy ja śnia kon tro wer syj ną spra wę
przy ję cia pew nej hra bi ny w po czet człon ków PTPN w za mian
za jej dar bi blio tecz ny, ale za pew nia, że od tąd przyj mo wa ne bę -
dą je dy nie „nie wia sty sto pień na uko wy po sia da ją ce”. 

Pol skie na zwy
Ko zie row ski pa sjo no wał się dzie ja mi ry cer stwa wiel ko pol -

skie go oraz na zwa mi miej sco wo ści za chod niej Pol ski. W obu

Ma ło mów ny ty tan pra cy
Dwóch młodych docentów i jeden duchowny, których do komisji organizacyjnej uniwersytetu

polskiego w Poznaniu w 1918 roku powołał Heliodor święcicki – wspomina Józef Kostrzewski, jeden
z owych „młodych docentów” wciąż nie dowierzając, że takie skromne grono potrafiło jednak

błyskawicznie stworzyć nowoczesną uczelnię. 
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dzie dzi nach był w Pol sce pio nie rem i zgro -
ma dził im po nu ją cy ma te riał. Jak wspo mi nał
prof. Bog dan Wal czak, te osiem to mów Ko -
zie row skie go sta ło w każ dym ga bi ne cie osób
zaj mu ją cych się ono ma sty ką i na dzie się cio -
le cia by ło je dy ną pod sta wą źró dło wą. I do -
dał, że gdy by Ko zie row ski wie dział, jak
wiel kie dzie ło po dej mu je, to by go chy ba…
nie pod jął. Naj pierw w se rii ba dań to po gra -
ficz nych, póź niej w atla sach nazw za warł kil -
ka dzie siąt ty się cy wy do by tych w ar chi wach
pol skich nazw, tak że miej sco wo ści już nie ist -
nie ją cych. Nie tyl ko w Wiel ko pol sce, ale tak -
że na Ślą sku, na Sło wiańsz czyź nie za Ła bą (na zy wa jąc m.in.
Stral sund Strza ło wem). To by ła gi gan tycz na pra ca. Już
po pierw szej woj nie świa to wej je go dzie ło by ło wy zy ski wa ne
dla spo lsz cze nia nazw miej sco wo ści. No ta be ne z cza sów tej
woj ny za cho wa ło się za baw ne za świad cze nie ko men dan tu ry
mia sta, ze zwa la ją ce Ko zie row skie mu na jaz dę ro we rem
po uli cach i mo stach oraz po szo sie okręż nej za Mar ce li nem.

czas ciem ny i zły
W 1929 ro ku osiadł w Win nej Gó rze. Tu za sta ła go II woj -

na świa to wa. I dra mat. Z li sto pa da 1940 ro ku po cho dzi we -
zwa nie do ge sta po, do sta wie nia się z bie li zną, ko cem,
sien ni kiem i bie li zną po ście lo wą w kar to nie lub w wa liz ce
o wa dze nie prze kra cza ją cej 25 kg. I z li sto pa da 1940 ro ku po -
cho dzi od rzu ce nie po da nia Ko zie row skie go o wpis na volks -
li stę. Mu siał się od wo ły wać, bo jest i dru gie ta kie pi smo
o osta tecz nym od rzu ce niu proś by… W 1947 ro ku w li ście
do Urzę du Bez pie czeń stwa, za pew ne w od po wie dzi na ja kiś
do nos, pi sze Ko zie row ski tak: Na le ża łem do 4 z Po zna nia, któ -

rych Niem cy usi ło wa li zgu bić. Był to prof. Rud nic ki, red. Ki sie -
lew ski, Paw łow ski i ja czwar ty. Pierw si 2 schro ni li się, trze ci zo -
stał za bi ty, a ja by łem za sta ry, by się chro nić i mu sia łem in ną
tak ty kę obrać. Ko zie row ski twier dzi da lej, że na pod sta wie je -
go atla sów, któ re Niem cy zna leź li w pol skim mi ni ster stwie
spraw woj sko wych, za rzu ci li mu da wa nie wska zó wek w pla -
nach rzą du pol skie go i fran cu skie go… zgła dze nia Hi tle ra.
Czy to praw da? Praw dą jest, że za rzu ca li mu spo lsz cze nie
po I woj nie świa to wej nazw miej sco wo ści. Niem cy twier dzi -
li – pi sze da lej – że ry chło mnie nie bę dzie. Przy by li do mnie,
aby mnie za jąć. Cięż ko mnie po bi li (ba da cze kwe stio nu ją ten
fakt, choć twier dzą, że na pew no cięż kie na ci ski by ły – red.).
Że by się ich po zbyć, sta wi łem wnio sek (o wpis na volks li -
stę – red.). Są dził, że pro ce du ra po trwa dłu go i da mu upra -
gnio ny spo kój. Od po wia da w li ście do UB tak że na in ne
za rzu ty, że wy so kie opła ty ko ściel ne, któ re po bie ra od wier -
nych, prze zna cza na utrzy ma nie ko ścio ła i po dat ki, a w „spra -
wie scho ro wa nej eme ryt ki J. G.” wy ja śnia: z li to ści sta wi łem
w jej imie niu wnio sek (o wpis na volks li stę – wi docz nie do -
nos za rzu cał mu, że na ma wiał in nych na wpis), gdyż nie prze -
ży ła by wy sie dle nia. Ko zie row ski nie pi sze nic o swo jej pra cy
dla oku pan ta, któ rej śla dem jest pi smo lan dra ta ze Śro dy, ze -
zwa la ją ce go dla za dań zle co nych wy po ży cze nie Ko zie row -
skie mu z bi blio te ki uni wer sy tec kiej „In do ger mań skie go
rocz ni ka” oraz dru gie pi smo o wy pła cie 300 ma rek za wy ko -
na ne zle ce nie… 

Po woj nie Ko zie row ski już nie wy kła dał, ale in ten syw nie
zaj mo wał się ja ko wy bit ny znaw ca spo lsz cza niem nazw miej -
sco wo ści w Wiel ko pol sce i na Zie miach Od zy ska nych w Ko -
mi sji dla Spraw Przy wró ce nia Nazw Sło wiań skich.
Do dziś – jak mó wi prof. Wal czak – ja dąc sa mo cho dem wi -
dzi się te na zwy. „Je go” na zwy. Ty ta na pra cy, ma ło mów ne go
a wier ne go współ pra cow ni ka He lio do ra Świę cic kie go w or -
ga ni zo wa niu na sze go uni wer sy te tu. Dnia 30 stycz nia 1949 ro -
ku w Win nej Gó rze w Me mo ra bi liach za pi sał: ale my, dzie ci
nie szczę ścia, stą pa my po gła zach, chwa stach i ru inach głu -
chych. Zmarł na stęp ne go dnia. 

y Wielkie dzieła ks. Stanisława Kozierowskiego
upamiętniają nazwy ulic jego imienia w wielu

miastach zachodniej Polski oraz tablice w Trzemesznie
i Skórzewie. Imię jego nosi także wzgórze koło
Międzyzdrojów. 

y Poznański oddział Archiwum PAN zawiera 175
zespołów – to spuścizny wybitnych poznańskich

uczonych. Dokumenty, listy, fotografie zawierają
informacje ważne, a czasem zabawne i wzruszające. Mówią
to, czego nie powie krótka notka biograficzna. W kolejnych
numerach Życia będziemy poprzez fragmenty tych
spuścizn pokazywać sylwetki uczonych, aby w ten sposób
i ci wielcy poprzednicy mogli być obecni w obchodach 100-
lecia naszego uniwersytetu.

Wyjątkowe – bo bez sutanny – „cywilne”, pełne elegancji zdjęcie ks. Kozierowskiego zdobi jego
legitymację wykładowcy uniwersyteckiego
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K U Lt U R A

y31-let ni Czech Lu kas Von dra cek, zwy cięz ca w 2016 r.
słyn ne go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Kró lo wej Elż -

bie ty w Bruk se li, był (6. IV) bo ha te rem wie czo ru fil har mo -
ni ków. Bra wu ro wym wy ko na niem III Kon cer tu d -moll
Ser gie ja Rach ma ni no wa – okre śla nym „Mo unt Eve re stem”
re per tu aru pia ni stów – spra wił, iż słu cha cze z owa cją do słow -
nie ze rwa li się z miejsc. Chwi lę póź niej – emo cje wła sne i sa -
li – so li sta uspo ko ił prze pięk ną, re flek syj ną Bal la dą
Fran za Schu ber ta. Po prze rwie – tak że w to na cji d -moll – za -
brzmia ła mo nu men tal na III Sym fo nia, zwa na Wa gne row ską,
An to na Bruck ne ra. Ogrom nych roz mia rów dzie ło XIX-
wiecz ne go nie miec kie go twór cy, jak i wcze śniej czu ła współ -
pra ca z so li stą, sta no wi ły dla or kie stry FP spo re wy zwa nie,
z któ re go ko lej ny raz mu zy cy sa tys fak cjo nu ją co się wy wią za -
li. Dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski. In te re su ją ce wpro wa dze nie
słow ne Ró ży Świat czyń skiej.

yTen sam pro gram i ci sa mi wy ko naw cy, wy peł ni li na -
za jutrz (7. IV) 467. Kon cert Po znań ski. Nieła twe w od -

bio rze utwo ry, tak że pu blicz ność te go upo wszech nie nio we go
cy klu, przy ję ła en tu zja stycz nie. Lu kas Von dra cek – za owa -
cyj ne przy ję cie – po dzię ko wał rów nież na stro jo wym In ter -
mez zem Jo han ne sa Brahm sa. 

yPo pa mięt nym (w stycz niu 2016 r.) za pre zen to wa -
niu I ak tu „Wal ki rii” Ri char da Wa gne ra, Ja cek Ka sp szyk

(13. IV) przed sta wił kon cer to wą wer sję III ak tu słyn ne go
ogni wa „Pier ście nia Ni be lun ga”. Do je go prze my śla nej i prze -
ko ny wu ją cej in ter pre ta cji, dy ry gent – do sko na ły znaw ca „naj -
więk sze go dzie ła te atru mu zycz ne go XIX wie ku” (jak je
okre ślił prof. R. D. Go lia nek, ko men ta tor wie czo ru) – zgro -
ma dził prze świet ny ze spół wy ko naw ców. W par tiach Wo ta -
na i Brun hil dy wy stą pi ło dwo je świa to wej sła wy śpie wa ków
duń skich: John Lund gren (ba ry ton) i Eva Jo hans son (so pran),
a zna ko mi tą Zy glin dą by ła Ewa Ve sin – pol ska so pra nist ka,
tak że ze spo rym do rob kiem ar ty stycz nym. W swo istym chó -
rze ośmiu wal ki rii, po pi sy wa ły się zna ne pol skie so list ki: Mag -
da le na Mo len dow ska, Jo an na Za wart ko, Mo ni ka Świo stek,
Agniesz ka Reh lis, Wio let ta Cho do wicz, An na Lu bań ska, Mał -
go rza ta Pań ko -Ede ry i An na Ber nac ka. Fa scy nu ją co za -
brzmia ła, po więk szo na o licz nych go ści, or kie stra
fil har mo ni ków po znań skich, a ma estrię ba tu ty Jac ka Ka sp -
szy ka, pu blicz ność – w dłu giej owa cji – słusz nie za ak cen to -
wa ła. 

yW ra mach do rocz ne go Fe sti wa lu „Era jaz zu” (14. IV)
wy stą pi ła Sa rah Mc Ken zie – wo ka list ka i pia nist ka po -

cho dzą ca z Au stra lii. Po pu lar nej ar ty st ce to wa rzy szy li – spon -
ta nicz nie ze bra ni – pol scy mu zy cy. Jej ma cie rzy sty ze spół
utknął we Frank fur cie – z po wo du straj ku per so ne lu lot ni -
ska.

yAtrak cją nr 1 wie czo ru Or kie stry Ka me ral nej PR
„Ama deus” (15. IV), był Car lo Tor lon ta no – wło ski wir -

tu oz gry na ro gu al pej skim, po nad 3,5 m dłu gim in stru men -
cie z drew na jo dło we go, z któ rym ar ty sta od wie lu lat
ob jeż dża naj więk sze es tra dy świa ta. Z „Ama deu sem” za grał
Sin fo nię „Pa sto ral ną” An to na Zim mer man na – sło wac kie go
kom po zy to ra cza sów Hayd na i Mo zar ta oraz „The gre at Horn
of Helm” – utwór swe go współ cze sne go ro da ka – Gio van ni
D’Aqu ila. Kon cert otwo rzy ła or kie stra 4-czę ścio wym Mo te -
tem „In fu ro re” An to nio Vi val die go z po pi so wą par tią so pra -
no wą Bar ba ry Tritt. Ab sol went ka Aka de mii Mu zycz nych
w Po zna niu (flet) i Byd gosz czy (śpiew), im po nu ją co i wie lo -
stron nie roz wi ja swój ta lent wo kal ny. Po dob nie dy ry gent ka
An na Ducz mal -Mróz, któ ra z każ dym pro gra mem od kry wa
no we za so by spo re go po ten cja łu wa lo rów, nie zbęd nych
do za stą pie nia kie dyś swo jej sław nej ma my. Jak że świe żo
pod jej ba tu tą na ko niec za brzmia ły: Di ver ti men to Be li Bar -
to ka i wy kla ska ny po tem bis – Ta niec wę gier ski nr 5 Jo han -
ne sa Brahm sa.

yTrze ci kwiet nio wy (20. IV) kon cert Fil har mo nii pt.
„Gło sy XXI wie ku”, był oka zją po zna nia 25-let nie go

nor we skie go te no ra, na któ re go za pro sze nie za 5 – 10
lat – zda niem Pio tra Ka miń skie go, nar ra to ra kon cer tu i wy -
bit ne go znaw cy ope ry – mo że nas nie stać. Bror Ma gnus To -
de nes, wy jąt ko wej mu zy kal no ści ar ty sta (wcze śniej pia ni sta
i gi ta rzy sta) ro bi bły ska wicz ną, mię dzy na ro do wą ka rie rę. Jak -
by jed nym tchem za śpie wał aż…11 (!) arii, głów nie ope ro -
wych prze bo jów Mo zar ta, Ros si nie go, Do ni zet tie go, Ver die go
i Czaj kow skie go. Ale się gnął też do mniej po pu lar nych
dzieł – Je ana Ph. Ra me au „Ka stor i Pol luks”, czy Hec to ra Ber -
lio za „Tro jan”, by w bi sie po że gnać się ar cy prze bo jem „La
don na e mo bi le” z Ver diow skie go „Ri go let ta”. To wa rzy szy li
mu fil har mo ni cy, któ rzy pod wraż li wą ba tu tą Łu ka sza Bo ro -
wi cza po pi sa li się tak że kil ko ma ory gi nal ny mi in ter pre ta cja -
mi uwer tur i in stru men tal nych frag men tów oper.

yDwu krot nie (22. IV) wy peł ni ła się Au la UAM fa na mi
pro gra mu „Gru pa MoCarta i przy ja cie le” z oka zji

ćwierć wie cza dzia łal no ści ze spo łu ar ty stów, zna ko mi cie za -
ba wia ją cych pu blicz ność mu zy ką nie tyl ko kla sycz ną. 

(rp) 

au l a KON c E R TO Wa



s p O R t
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z te ni sem stycz ność mia łem już od naj młod szych lat, kie -
dy to oj ciec za szcze pił we mnie za mi ło wa nie do róż nych
dys cy plin spor to wych. Nie upra wia łem co praw da te ni -

sa za wod ni czo, ale sport ten stał się dla mnie pa sją, a przy go da
trwa już po nad 20 lat. W 2002 ro ku uzy ska łem dy plom ma gi -
stra wy cho wa nia fi zycz ne go na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go w Po zna niu oraz dy plom tre ne ra II kla sy te ni sa. Oprócz
te ni sa czyn nie upra wiam tak że sztu ki wal ki, bę dąc jed no cze -
śnie tre ne rem i za wod ni kiem sek cji BJJ UAM. Zdo by wam me -
da le na MP – opo wia da Mi chał Mar ci niak.

Po wsta nie sek cji te ni sa na UAM to 1998 rok, kie dy to pierw -
szy raz stwo rzo no dru ży nę na uczel ni, zło żo ną z męż czyzn i ko -
biet. Wte dy na stą pił po czą tek wy stę pów w mi strzo stwach
Pol ski. Opie ku nem był za słu żo ny dla Stu dium Wy cho wa nia
i Spor tu tre ner Hen ryk Gaw lak, a dru ży na za ję ła wy so kie, pią -
te miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Na stęp nie w la tach 2001-
2003 opie kę nad stu den ta mi prze jął Adam Kor now ski.

Sek cja te ni so wa ma na swo im kon cie licz ne suk ce sy, a naj -
więk szym jest zdo by cie brą zo we go me da lu męż czyzn pod czas
Dru ży no wych Aka de mic kich Mi strzostw Eu ro py w szwaj car -
skim St. Gal len w 2011 ro ku. 

– Oprócz te go na are nie kra jo wej wy wal czy li śmy trzy krot -
nie zło ty me dal męż czyzn w kla sy fi ka cji ge ne ral nej wszyst kich
szkół wyż szych na Dru ży no wych Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski w se zo nach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
oraz brą zo wy – tak że męż czyzn – w la tach 2013/2014

i 2014/2015. Wie lo krot nie zdo by wa li śmy zło ty me dal na Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski. Do naj bar dziej za słu -
żo nych za wod ni ków sek cji te ni sa UAM za li czyć trze ba Ro ber ta
Go dlew skie go, Ja ku ba Pi te ra, Woj cie cha Urba na, Hu ber ta Gą -
sior ka, czy Alek san dra Kac prza ka. Pra ca z ty mi te ni si sta mi po -
zwo li ła mi zdo być cen ne do świad cze nie w tej dys cy pli nie,
w któ rej ca ły czas się roz wi jam – pod kre śla tre ner Mar ci niak.

Tre nin gi sek cji KU AZS UAM od by wa ją się trzy ra zy w ty -
go dniu po pół to rej go dzi ny. Od wrze śnia 2017 ro ku do dys po -
zy cji są dwa kor ty kry te, więc za ję cia są pro wa dzo ne bez
wzglę du na po rę ro ku. Obec nie sek cja li czy 16 osób (8 za wod -
ni czek i 8 za wod ni ków). Nie każ dy mo że stać się człon kiem
sek cji uni wer sy tec kiej. Spo śród gro na stu den tów wy bra ni zo -
sta ją tyl ko naj lep si, naj czę ściej są to czyn ni gra cze lub z prze -
szło ścią za wod ni czą. Po zo sta li stu den ci, pa sjo na ci te ni sa
kie ro wa ni są na za ję cia z te ni sa w ra mach wy cho wa nia fi zycz -
ne go lub do UAM Ten nis Club – klu bu te ni so we go dzia ła ją ce -
go przy uni wer sy te cie. 

– Ce le na przy szłość są am bit ne. Obec nie je ste śmy w fa zie
przy go to wań do Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski,
a w ma ju oczy wi ście nasz głów ny start to udział w Aka de mic -

kich Mi strzo stwach Pol ski i ma my na dzie ję na fa zę fi na ło wą.
Po wie lo let nich suk ce sach mę skiej sek cji te ni sa, chciał bym
wzmoc nić ko bie cą. Je ste śmy w fa zie bu do wy moc ne go te amu
żeń skie go. Wa run ki ma my te raz bar dzo do bre, a dziew czy ny
na praw dę ostro tre nu ją i my ślę, że te przy go to wa nia bę dą mia -
ły prze ło że nie na do bre wy ni ki na za wo dach – za zna cza Mi -
chał Mar ci niak. I do da je, że po pu lar ność w Po zna niu „bia łe go
spor tu” ro śnie. Licz ba chęt nych na za ję cia te ni so we w ra mach
wy cho wa nia fi zycz ne go jest co raz więk sza. Śred nio na gru pę
przy pa da oko ło 15 osób. W nie da le kiej przy szło ści pla no wa ne
jest otwar cie ko lej nych kor tów.

– Oprócz po zy tyw ne go wpły wu na zdro wie, te nis roz wi ja
rów nież ko or dy na cję ru cho wą oraz dys cy pli nę. Kształ tu je też
cha rak ter, wpły wa na roz wój in te lek tu al ny, na roz ła do wa nie
nad mia ru ener gii, dzia ła od stre so wu ją co, a przede wszyst kim
do star cza ogrom nej ra do ści i te go wszyst kim wła śnie ży -
czę! – koń czy Mi chał Mar ci niak.

Zu zan na Fras
Wielkopolski tenis&squash

uaM Ten nis club
Michał Marciniak to wieloletni trener tenisa, zdobywca medali mistrzostw Polski w brazylijskim

ju-jitsu, miłośnik sportu. od 14 lat prowadzi z dużymi sukcesami na UAM sekcję tenisa ziemnego. 

y Oprócz pozytywnego wpływu
na zdrowie, tenis rozwija również
koordynację ruchową oraz dyscyplinę
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Czekamy na Wasze

W I E L K A  M A J ó W K A

prof. Na wroc ki nie zo stał
jed nak cham pio nem tur nie -
ju dar ta o pu char JMR. Ubo -
le wał nad tym strasz nie, ale
obie cał, że w przy szłym ro ku
bę dzie le piej. 

trwa ak cja zbior ki na rzecz
Mu zeum Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza. trzy -
ma my moc no kciu ki za prof.
Gul czyń skie go i je go eki pę.

Kon cert ma jo wy w Au li UAM
po now nie spra wił, że mo gli -
śmy ode tchnąć przy dźwię -
kach fil har mo ni ków iwsłu chać
się w gło sy na szych chó rzy -
stów. By ło uro kli wie.

pro fe sor Ma rek Hen dry kow ski otrzy -
mał od rek to ra UAM prof. An drze ja
Le sic kie go Me dal Ho mi ni Ve re Aca de -
mi co. W ma ju roz po czę ły się też za ini -
cjo wa ne przez pro fe so ra „Bie sia dy
z my ślą” My śli my o nich cie pło.

Wiel kie Gril lo wa nie oka za ło
się suk ce sem. 21. suk ce sem
z rzę du. stu den ci do pi sa li,
a ka pe le o nie zwy kle eg zo -
tycz nych na zwach da ły po -
pis swych umie jęt no ści.
At mos fe rę gło du mu zycz -
ne go pod sy ca ło pra gnie nie
kieł ba sek z ogni ska.
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Oxford przy je chał, ale na si
oka za li się nie go ścin ni.
W tur nie ju szer mier czym,
UAM wy grał z eki pą zza Ka -
na łu 20:17. Gra tu lu je my.

Dwaj pa no wie z na gro da mi
czy li prof. An drzej stel mach
i dr szy mon Ossow ski otrzy -
ma li wy róż nie nia za zwy cię -
stwo wy dzia ło we w Dniu
spor tu. Oka zu je się, że WNpiD
nie tyl ko jest gło śny, ale
i sprawny.

Klą twa col le gium Ma ius. Wiel -
ki pro jekt Wy dzia łu Fi lo lo gii
pol skiej i Kla sycz nej oraz asz.
te atr spra wił, że w klą twę nie
wie rzy my. tam na praw dę spo -
ro rze czy się uda je. Bra wo.

Aż dwu dzie stu mło dych
spor tow ców otrzy ma ło sty -
pen dia FUAM. Do pie ro gdy
spoj rze li śmy na li stę to
stwier dzi li śmy, że 90 pro -
cent na gro dzo nych to… ko -
bie ty. pa nie gó rą!

Ma jów ka w po znań skim Bo -
ta ni ku zgro ma dzi ła jak zwy -
kle tłu my po zna nia ków,
któ rzy wy ko rzy stu jąc pięk -
ną po go dę przy szli ca ły mi
ro dzi na mi.
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Festyn pracowników UAM na Morasku okazał się sukcesem organizacyjnym i towarzyskim.   po więcej zdjęć zapraszamy na naszą stronę 

uniwersyteckie.pl
z pasją o Życiu
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