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SzaNowNi PańSTwo

miniony rok akademicki 2018/2019 to czas niezwykły, pełen niecodziennych
wydarzeń i wyzwań. można go nazwać rokiem wielkich Jubileuszy: 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania
wielkopolskiego. w roku tym przypadała również setna rocznica powołania
wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. cztery wywodzące się z niej uczelnie
rozpoczęły obchody setnych urodzin Uniwersytetu Poznańskiego połączoną
inauguracją roku akademickiego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego zgodnie przygotowały
i zrealizowały – pod hasłem „Wspólna pasja od wieku!” – niezwykle bogaty
program jubileuszowych obchodów, których kulminacja przypadła na
7 maja 2019 r. Nasza szeroka oferta trafiła do ogromnego grona odbiorców
i nie tylko pozwoliła na pogłębioną refleksję nad czasem minionym, ale
i stworzyła okazję, by twórczo spojrzeć w przyszłość. 

Wyjątkowość mijającego roku wynikała również z faktu, że 1 października 2018 r.
weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
nazywana ustawą 2.0, która w znacznej mierze warunkowała nasze całoroczne
działania. Ten nowy, podstawowy dla nas akt prawny zastąpił cztery obowiązujące
dotąd ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki,
o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach
studenckich. Zmienił się dogłębnie porządek prawny, w którym dotąd
funkcjonowaliśmy. Dlatego właśnie prowadziliśmy w wielu gremiach i zespołach
niezwykle intensywne prace nad przygotowaniem szeregu wewnętrznych aktów
prawnych, wynikających z zapisów nowej ustawy. Nowy statut i towarzyszące mu
regulaminy wchodzą w życie 1 października 2019 roku. 

Miniony rok był zatem niezwykle pracowity dla wszystkich członków naszej
wspólnoty akademickiej. Był także pasmem sukcesów: weszliśmy w skład
konsorcjum europejskiego EPICUR, tworząc, wraz z siedmioma innymi
uczelniami, uniwersytet europejski, co otwiera możliwość pozyskiwania
znacznych środków finansowych na konkretną międzyuczelnianą współpracę
badawczą w ramach programu Erasmus+ „European Universities”.
Przygotowaliśmy wniosek o nadanie UAM statusu uczelni badawczej.
Oczywiście, jak co roku, realizowaliśmy setki projektów badawczych
i kilkadziesiąt projektów dydaktycznych, przygotowywaliśmy tysiące publikacji
naukowych. Oprócz kształcenia studentów, wynikającego z naszej
uniwersyteckiej misji, w działalności edukacyjnej ogromne zainteresowanie
wzbudzały nasze propozycje poszerzania wiedzy skierowane do różnych pokoleń:
od przedszkolaków do seniorów. 

Przed nami nowy rok akademicki i szereg kolejnych wyzwań. Zaczynamy
działalność w nowej strukturze organizacyjnej uniwersytetu – pięć szkół
dziedzinowych, dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych, cztery filie i Szkoła
Doktorska, której sekcje prowadzone będą w ramach poszczególnych szkół
dziedzinowych. Najbliższe trzy miesiące to okres, w którym dopracujemy
wewnętrzną strukturę wydziałów tak, by dostosować do wymogów statutowych
wszystkie jednostki wchodzące w skład wydziałów. Następstwem utworzenia
szkół i wprowadzenia nowej struktury wydziałów była konieczność dokonania
od kilku lat zapowiadanych zmian w organizacji administracji naszej uczelni,
zarówno centralnej, jak i wydziałowej. Ich wdrażanie zaczynamy 1 października.
Ważnym wyzwaniem jest wprowadzenie w życie nowych rozwiązań w zakresie
płac, promujących efektywność publikacyjną i grantową. Pojawią się ponadto
zadania związane ze skatalogowaniem zakresu obowiązków nauczycieli
akademickich i z uzyskanym statusem uniwersytetu europejskiego, a także
przygotowanie uniwersytetu do spodziewanej w 2021 roku ewaluacji dyscyplin.
Czeka nas również przygotowanie nowej strategii rozwoju.

Wierzę głęboko, że społeczność akademicka zechce wziąć współodpowiedzialność
za kształt uniwersytetu, a nasze wspólne zamierzenia na nowy rok akademicki
wkrótce przyjmą kształt zrealizowanych dzieł, za co już dzisiaj wszystkim
Państwu z serca dziękuję.

Prof. andrzej Lesicki
Rektor UaM
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Jak już wiadomo, będzie pięć szkół dziedzinowych, a w ich
ramach kilka nowych wydziałów. Będą nimi kierować nowi
dziekani, którzy odebrali nominacje od Rektora. Oto oni:

Wydział Anglistyki: prof. Joanna Pawelczyk
Wydział Archeologii: prof. Andrzej Michałowski
Wydział Filozoficzny: prof. Roman Kubicki
Wydział Nauk o Sztuce: prof Michał Mencfel
Wydział Geografii Społeczno – Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej: prof. Paweł Churski
Wydział Psychologii i Kognitywistyki: prof. Mariusz Urbański
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa: prof. Jacek Sójka
Wydział Socjologii: prof. Aldona Żurek

(red.)

Uam Się zmieNia



zdJĘCie na OKŁadCe: adRian WykRota
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Nowy regUlamiN Pracy
Regulamin ujmuje przepisy odnoszące się do uniwersytetu jako pracodawcy
i do jego pracowników, przy czym są to regulacje obowiązujące wszystkich
zatrudnionych, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników
niebędących nauczycielami.

To w tym regulaminie, a nie jak w latach poprzednich w uchwale senatu,
nauczyciele akademiccy znajdą zasady ustalania i rozliczania pensum
dydaktycznego, zróżnicowanego ze względu na grupy zawodowe i zajmowane
stanowiska (inne w stosunku do pracowników badawczo-dydaktycznych
i dydaktycznych). Tu określono także liczebność grup studenckich dla różnych
typów zajęć – w nowych uregulowaniach przewidziano mniejsze grupy,
zwłaszcza na studiach magisterskich, wychodząc naprzeciwko założeniom
przyjętym dla uczelni badawczej. Zmniejszenie liczebności grup powinno
zaowocować wyższą efektywnością kształcenia – kształcenie mniejszej liczby
studentów w grupie oznacza możliwość poświęcenia więcej czasu każdemu
z nich, pozwala na budowanie relacji mistrz-uczeń. Zachowano przy tym
liczne rozwiązania wypracowane w latach poprzednich, umożliwiające
dostosowywanie regulaminu do specyficznych potrzeb różnych jednostek
organizacyjnych uniwersytetu. Podkreślić trzeba, że ważnym uzupełnieniem
regulaminu pracy jest zarządzenie rektora określające zakres obowiązków
nauczycieli akademickich. To zupełnie nowy dokument, uwzględniający
pewne niespisane dotąd zasady, którymi zawsze się kierowaliśmy. Z pewnością
jednak będziemy weryfikować nowe zapisy, by ocenić, na ile przyjęte
rozwiązania sprawdzą się w naszej codzienności.

W odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
najważniejszą i długo wyczekiwaną zmianą będzie tzw. ruchomy czas pracy.
Z początkiem października, dla tej grupy pracowników, pojawi się możliwość
odejścia od sztywnych godzin pracy 7.30 – 15.30. Wprowadzony ruchomy
czas pracy umożliwia, według indywidualnej decyzji pracownika,
rozpoczynanie pracy między godz. 7 a 8 i kończenie (po przepracowaniu
8 godzin) między godz. 15 i 16. Większa elastyczność w określaniu godzin
pracy, z pewnością okaże się korzystna dla spraw rodzinnych pracownika, czy
innych, pozasłużbowych obowiązków. Konsekwencją wprowadzenia
ruchomego czasu pracy w administracji centralnej jest ograniczenie czasu
gwarantowanej dostępności pracowników do siedmiu godzin – między
godz. 8 a 15. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć pracownikom
niebędącym nauczycielami, że nasze wewnętrzne regulacje nie przewidują
pracy zdalnej, a praca w zadaniowym czasie pracy wymaga indywidualnego
wniosku przełożonego i zgody kanclerza. 

Wy da rze nia

2 | Wstęp JMR

3 | Nowy rok akademicki, nowe wyzwania
Początek października przyniesie wiele zmian, których źródłem 
jest nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyjęty 17 kwietnia br.
nowy statut naszej uczelni. 

7 | Regulamin organizacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

9 | Kanclerz UAM Marcin Wysocki: Już minął rok...

10 | Czas na nowe ubezpieczenie

11 | UAM „przesłuchiwany”
W MNiSW odbyły się przesłuchania kandydatów do miana uczelni badawczych. 

12 | Rekrutacja inna niż wszystkie
UAM zyskał nowych doktorantów, którzy od października rozpoczną
kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM. 

13 | Nagroda PTF dla prof. Adama Miranowicza

14 | Więzienie w Collegium Martineum?

naUKa

15 | Nasze nadzieje

16 | Dawid Pakulski, doktorant na UAM i Uniwersytecie w Strasburgu

17 | Artystyczne stypendium miasta Poznania pomogło 
Justynie Machaj zrozumieć, co tak naprawdę tworzy

18 | Chociaż niektórzy mówią, że grafen to przebrzmiała melodia,
praca Samanty Witomskiej z Wydziału Chemii zdecydowanie
temu przeczy

19 | Dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie badań nad kontestacją polityczną

20 | Dr Justyna Rychły z Wydziału Fizyki UAM otrzymała stypendium
naukowe Poznania za osiągnięcia badawcze w zakresie
magnoniki

21 | Milena Roszkowska jest doktorantką w Zakładzie Bioenergetyki
na Wydziale Biologii UAM. Z niesporczakami jest zaprzyjaźniona
od siedmiu lat.

21 | Joanna Kaźmierczak stypendium naukowe miasta Poznania
otrzymała za opracowanie efektywnych katalitycznych metod
modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

22 | Prof. Jerzy J. Langer: Nanochemodetektor powstały w Pracowni
Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii UAM czulszy
od psiego nosa

24 | Zespół dr Anny Juras: Na tropie kopalnego DNA

25 | Dr Rafał Witkowski jrazem z kolegą dr. Krzysztofem
Krzywdzińskim stworzyli długopis, ale nie byle jaki

26 | Wykorzystać potencjał torfowisk
O potencjale torfowisk i ich wpływie na odczytywanie historii z prof.
Mariuszem Lamentowiczem z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM
rozmawia Jagoda Haloszka.

27 | Solidarność jest konieczna
UAM był gospodarzem międzynarodowego kongresu IUAES – największego
wydarzenia antropologicznego w Polsce i jednego z większych w Europie
Środkowo-Wschodniej.

28 | PTN było i jest
Trzydniowy kongres „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce” 
uczcił 90-te urodziny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. 

29 | Muzyka z Pięciu Stron Świata
– W przypadku Pięciu Stron Świata określenie „projekt muzyczny” wydaje się
wyjątkowo trafne – mówi prof. Maciej Karpiński.

KULTUra

30 | Magiczny tydzień w Łazach
Nadmorska miejscowość Łazy znów stała się studencką stolicą, bowiem
na początku września miał miejsce długo wyczekiwany przez wszystkich
wyjazd integracyjno-szkoleniowy „Campus Studencki 2019”. 
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Nowy regUlamiN wyNagradzaNia
Nowa ustawa wprowadziła konieczność ustanowienia takiego
regulaminu na każdej uczelni; nie będzie już bowiem rozporządzeń
ministra określającego siatki wynagrodzeń dla pracowników.
W ubiegłym roku taki regulamin wprowadziliśmy po raz pierwszy
w historii naszego uniwersytetu. Określał on wszystkie zasady
dotyczące wynagrodzeń pracowników, zarówno zasadniczych, jak
i wszelkich innych. Przygotowując nowy regulamin wynagrodzeń
uwzględniliśmy również konsekwencje podwyższenia
wynagrodzeń, które już miało miejsce w bieżącym roku, ale także
podwyżek, które dopiero nastąpią. Z początkiem października
zatem wejdzie w życie zaktualizowany regulamin wynagradzania,
zawierający przepisy regulujące m.in. przyznawanie wynagrodzeń
motywacyjnych, wynagrodzeń dodatkowych, zróżnicowanych
dodatków, nagród rektora, premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi. Towarzyszą im
załączniki przedstawiające standardowe stawki wynagrodzeń
(każdy z pracowników może skonfrontować swoje wynagrodzenie
ze stawkami w załącznikach). 

Oprócz zmian będących konsekwencją zmieniających się
przepisów zewnętrznych, pojawią się dwa nowe elementy
wynagrodzenia. W roku 2021 przeprowadzony zostanie proces
ewaluacji dyscyplin naukowych uprawianych na uczelni. To wielkie
wyzwanie, bowiem oceny niższe niż B+ w przyjętej pięciostopniowej
skali nawet tylko dla jednej naszej dyscypliny mogą mieć skutki dla
całej uczelni. W takiej dyscyplinie utracimy uprawnienia
do nadawania stopni naukowych i do autonomicznego uchwalania
programów nauczania, a jako uczelnia stracimy status uczelni
badawczej. Rektor i dziekani kierujący wydziałami dyscyplinowymi
oczekiwać będą zatem od wszystkich wzmożonego wysiłku
w działalności badawczej i publikacyjnej, a także w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na realizację projektów badawczych lub
badawczo-rozwojowych. Dlatego regulamin wynagradzania
wprowadza motywacyjne składniki wynagrodzeń premiujące
zaangażowanie nauczycieli akademickich w działalność badawczą
i publikacyjną, a także grantową. W regulaminie określono zasady
ubiegania się o stałe zwiększanie wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli akademickich, którzy wyróżniać się będą osiągnięciami
w zakresie publikacji naukowych i zaangażowaniem
w pozyskiwanie środków na badania. Podkreślmy, że takie
podwyższenie wynagrodzenia w całkiem sporej wysokości (bo
stanowiącej miesięcznie 10% stawki wynagrodzenia profesora)
będzie przyznane na stałe w ramach umowy, a nie jako okresowe
zwiększenie wynagrodzenia w postaci któregoś z dodatków
wynikających z regulaminu. Ta podwyżka nastąpi po złożeniu
i pozytywnym rozpatrzeniu indywidualnego wniosku nauczyciela
akademickiego. Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia
zasadniczego będzie można złożyć trzykrotnie w trakcie
zatrudnienia. Załącznik nr 14 określa szczegółowo zasady
przyznawania tych podwyżek. Do większego wysiłku w aplikowaniu
o środki zewnętrzne na badania ma motywować tzw. premia
projektowa za złożenie aplikacji o środki na realizację projektu
badawczego lub badawczo-rozwojowego oraz za każdy uzyskany
projekt, potwierdzony zawarciem umowy z instytucją finansującą.
Wysokość takiej premii będzie wynikała z możliwości finansowych
uczelni (aktualne stawki określono w załączniku nr 19
do regulaminu). Premia projektowa będzie przyznawana
na podstawie kwartalnego wykazu aplikacji i umów. 

W nowym regulaminie wynagradzania podwyższone zostały
minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi. Wprowadzono też
korzystną zasadę określania wynagrodzenia minimalnego dla tej
grupy pracowników. Od 1 października suma wynagrodzenia

zasadniczego i premii regulaminowej brutto takiego pracownika
nie będzie mogła być niższa od ustawowego wynagrodzenia
minimalnego określonego przepisami prawa. Regulamin
wynagradzania zawiera również przepisy określające zasady
przyznawania premii pracownikom określanym wspólnie jako
„niebędący nauczycielami akademickimi”.

Nowy regUlamiN orgaNizacyJNy
Z dniem 1 października br. wejdzie w życie nowy regulamin
organizacyjny UAM. W regulaminie określono strukturę
organizacyjną uniwersytetu, zapowiadaną przez nowy statut
uczelni, a więc podział uczelni na pięć szkół dziedzinowych
i przypisanych do nich wydziałów dyscyplinowych wraz radami
naukowymi dyscyplin. W uniwersytecie działać będzie Szkoła
Doktorska z pięcioma sekcjami – szkołami doktorskimi w szkołach
dziedzinowych. Regulamin określa także działające w strukturze
uniwersytetu filie, które są głównymi zamiejscowymi jednostkami
organizacyjnymi, centra i ośrodki uniwersyteckie oraz jednostki
ogólnouczelniane. Oddzielny rozdział określa zadania tych
jednostek, a całą strukturę obrazuje przejrzysty schemat dotyczący
organizacji uniwersytetu jako całości, dołączony do regulaminu. 

Odrębny dział uregulowań dotyczy administracji (wraz ze
schematem organizacji administracji w załączniku), jej ogólnej
struktury i zadań. Najobszerniejsza część regulaminu poświęcona
została szczegółom struktury administracji centralnej i zadaniom
poszczególnych jednostek (centrów wsparcia, biur, sekcji
i samodzielnych stanowisk).

zmiaNy orgaNizacyJNe
w admiNiSTracJi ceNTralNeJ
Celem dawno zapowiadanych zmian w strukturze administracji
centralnej było skupienie w kilku silnych centrach
kompetencyjnych zależnych od siebie zadań i odpowiedzialności,
czyli stworzenie funkcjonalnej struktury, umożliwiającej bliską
współpracę poszczególnych osób, wykorzystanie ich kompetencji
przy wykonywaniu wspólnych zadań i wyeliminowanie problemów
wynikających z odmiennych celów i priorytetów poszczególnych
jednostek, jakie występowały przy rozproszonej strukturze.
Zgodnie z założeniami procesy realizowane w ramach danego
centrum powinny być realizowane szybciej i lepiej, bez prób
przerzucania się odpowiedzialnością w stylu „to nie my, to oni”.
Powołani szefowie centrów będą odpowiedzialni przez władzami
rektorskimi i kanclerzem oraz całą społecznością uniwersytetu
za efektywną realizację procesów przyporządkowanych
do poszczególnych centrów. 

w ramach nowej struktury administracji centralnej pojawią się
m.in.: 
▶Centrum Wsparcia Projektów odpowiedzialne za nadzór
i udzielanie wsparcia we wszystkich aspektach procesu
realizowania badań naukowych, finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, tak krajowych jak i zagranicznych, a więc zarówno
na etapie aplikowania o granty, jak i podczas późniejszej ich
realizacji. Aby zmiana ta przyniosła wymierne korzyści, konieczne
jest zapewnienie bezpośredniej dostępności pracowników centrum
dla pracowników naukowych. Niezbędne jest również powiązanie
z tym centrum pracowników wydziałów odpowiedzialnych
za działalność grantową. Mieliby oni stanowić ogniwo nie tylko
w procesie informowania o konkursach i ich warunkach, ale także
w trakcie aplikowania – służyć ma temu ścisłe współdziałanie
z centrum przy uzgadnianiu formy poszczególnych elementów
wniosku, w tym kosztorysu czy udzielenia pomocy w realizacji
i rozliczaniu wydatków projektu.



W y Da R z e n i a

P a ź D z i e R n i k 2 0 1 9  | Życie UNiwerSyTeckie | 5

▶Centrum Wsparcia kształcenia będzie łączyć jednostki z pionu
prorektora UAM ds. studenckich oraz prorektora UAM ds.
kształcenia. Zakres działania CWK jest rozbudowany, do jego
najistotniejszych zadań należy zaliczyć koordynowanie procesu
kształcenia (rozpoczynając od rekrutacji na studia przez
organizację toku studiów, kończąc na działaniach związanych ze
wsparciem absolwentów), koordynacja działań projakościowych
czy merytoryczny nadzór i koordynacja prac wszystkich Biur
Obsługi Studentów. 
▶Centrum spraw Pracowniczych, które odpowiadać będzie
za obsługę spraw pracowników od etapu rekrutacji (we wszystkich
jednostkach UAM będzie on centralnie wspierany i koordynowany,
zapewnione zostaną narzędzia wspierające wybór najlepszych
kandydatów w grupie nienauczycieli, prowadzone będą bieżąco
aktualizowane centralne rejestry kandydatów itd.), poprzez proces
rozwoju zawodowego, na obsłudze procedur kadrowych kończąc.
W centrum tym funkcjonować będzie ponadto sekcja płac
(przeniesiona z Kwestury) oraz sekcja socjalna.
▶Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej realizujące
zadania z zakresu programów wymian międzynarodowych, w tym
programów Erasmus, wspomagające władze rektorskie
w kształtowaniu współpracy międzynarodowej, a także wspierające
wyjazdy za granicę pracowników i odpowiedzialne za przyjmowanie
cudzoziemców (jednostka Welcome Center). 
▶Centrum Logistyczno-administracyjne przejmie pełną
odpowiedzialność za bieżące utrzymanie wszystkich obiektów UAM,
sprawując równocześnie nadzór nad ich kierownikami. Obecnie,
kiedy zmuszeni jesteśmy w związku ze zmianami organizacyjnymi
w strukturze wydziałów odejść od dotychczasowej zasady „jeden
budynek – jeden wydział”, za wszystkie budynki będzie odpowiadać

CLA. Dodatkowo, w jego strukturach znajdzie się jedna sekcja
odpowiedzialna za wszelkiego typu zakupy i osobna za transport.
▶Centrum obsługi eksploatacyjnej będzie odpowiedzialne
za konserwacje obiektów, remonty i inwestycje (poza
inwestycjami kubaturowymi powierzonymi Centrum inwestycji
infrastrukturalnych). 

Bez większych zmian funkcjonować będzie kwestura (jednakże
bez części odpowiedzialnej za naliczanie płac), Centrum
Marketingu i Centrum inwestycji.

zmiaNy w orgaNizacJi
admiNiSTracJi wydziałoweJ
Następstwem utworzenia szkół dziedzinowych i wprowadzenia
nowej struktury wydziałów była konieczność dokonania zmian
w organizacji administracji wydziałowej na naszej uczelni. Jak
informował list ogólnouczelniany rektora, po szeregu spotkań
konsultacyjnych z udziałem dziekanów, prodziekanów oraz
kierowników dziekanatów, przyjęto – jako docelowe
rozwiązanie – utworzenie w miejsce dotychczasowych dziekanatów
Biur Obsługi Studenta oraz Biur Obsługi Wydziału. 

Biura obsługi studenta (jednostki administracji centralnej
merytorycznie i – docelowo – także organizacyjnie
podporządkowane Centrum Wsparcia Kształcenia) funkcjonować
będą w budynkach dydaktycznych i obsługiwać będą zarówno
studentów jak i słuchaczy studiów podyplomowych studiujących
w danym budynku (a więc czasami studentów kilku wydziałów)
oraz wszystkich pozostałych studentów w ograniczonym zakresie.
Takie ich podporządkowanie organizacyjne zapewni z czasem
jednolicie zorganizowaną i centralnie koordynowaną obsługę
wszystkich naszych studentów, niezależnie od lokalizacji biura.

Regulamin wynagradzania
▶pierwszy regulamin wynagradzania pracowników uam wszedł
w życie 1 lipca 2018 roku. uczelnia wyprzedziła w ten sposób
obowiązek nałożony przez ustawę prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (art. 126 ust 2). w dokumencie tym ustalono podstawowe
warunki wynagradzania pracowników oraz innych świadczeń
związanych z pracą, sprecyzowano składniki wynagrodzeń,
przedstawiono także tabelę minimalnych stawek wynagradzania
dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników.
w styczniu 2019 roku regulamin został znowelizowany w zakresie
minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz
niektórych składników wynagrodzeń, które wprowadziła nowa
ustawa. od 1 października 2019 roku uniwersytet czekają kolejne
zmiany związane z kompleksową zmianą dotyczącą badań
naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią, jaką
wprowadziła ustawa 2.0. wiąże się ona z reorganizacją uczelni,
koniecznością dostosowania podstawowych dokumentów
do nowych wymogów prawnych, a także zmieniających się
uwarunkowań na rynku pracy.

▶traktując kwestie ewaluacji jako kluczowe w całym systemie
szkolnictwa wyższego, regulamin wynagradzania wprowadza
motywacyjne składniki wynagrodzeń premiujące zaangażowanie
nauczycieli akademickich w działalność badawczą. stworzono
możliwość ubiegania się o stałe zwiększenie wynagrodzenia
zasadniczego w związku z osiągnięciami w zakresie publikacji
naukowych lub z zaangażowaniem w realizację projektów
badawczych czy badawczo-rozwojowych finansowanych ze

środków zewnętrznych. podwyższenie wynagrodzenia może
zostać przyznane na indywidualny wniosek nauczyciela
akademickiego, zaopiniowany przez dziekana lub kierownika
innej niż wydział jednostki. wniosek taki można składać
trzykrotnie. szczegółowe zasady jego przyznawania, w tym
rodzaje osiągnięć, sposób ich oceny oraz wysokość stawek
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik
nr 14 do regulaminu. ponadto w miarę możliwości finansowych
uczelni przewidziano możliwość przyznawania nauczycielom
akademickim tzw. premii projektowej za złożenie aplikacji o środki
na realizację projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego
oraz za każdy projekt skierowany do finansowania i potwierdzony
umową z instytucją finansującą. premia projektowa będzie
przyznawana na podstawie kwartalnego wykazu aplikacji i umów,
a jej wysokość określa załącznik nr 19 do regulaminu.

▶w nowym regulaminie wynagradzania zostały podwyższone
minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi.

▶wprowadzono też korzystną zasadę określania wynagrodzenia
minimalnego dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi. od 1 października suma wynagrodzenia
zasadniczego i premii regulaminowej brutto takiego pracownika
nie może być niższa od ustawowego wynagrodzenia minimalnego
określonego odrębnymi przepisami.

katarzyna Linke
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Regulamin pracy
▶ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 126 ust. 1)
nałożyła na uczelnie obowiązek wprowadzenia regulaminów
pracy obejmujących swymi postanowieniami wszystkich
pracowników zatrudnionych w uniwersytecie na podstawie
stosunku pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy
i zajmowanego stanowiska. 

▶regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników związane z porządkiem w rozumieniu kodeksu
pracy, a także precyzuje zasady ustalania zakresu obowiązków
nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych, ich
wymiar, zasady obliczania godzin dydaktycznych, zasady
wykonywania obowiązków poza uniwersytetem oraz zasady i tryb
udzielania urlopu wypoczynkowego oraz innych urlopów,
o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

▶w zakresie czasu pracy nauczycieli akademickich wprowadzono
jasną normę zadaniowego czasu pracy. zadaniowy czas pracy to
elastyczny system, polegający na wyznaczeniu czasu pracy
poprzez wskazanie przez bezpośredniego przełożonego zadań,
jakie pracownik ma wykonać. regulamin określa roczny wymiar
pensum dydaktycznego, rodzaje zajęć zaliczanych do pensum
oraz sposób ich rozliczania, w tym także sposób rozliczania godzin
ponadwymiarowych.

▶w zakresie czasu pracy pozostałych pracowników określono trzy
podstawowe systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny
i zadaniowy. zadaniowy czas pracy może być stosowany jedynie
w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej
organizacją albo miejscem wykonywania. nowością jest
wprowadzenie ruchomego czasu pracy dla pracowników
administracyjnych objętych podstawowym systemem czasu
pracy. przedziały czasu od godz. 7:00 do godz. 8:00 i od godz. 15:00
do godz. 16:00 będą dla tych pracowników ruchomym czasem

pracy. oznacza to, że pracownicy sami będą mogli decydować
o godzinie rozpoczęcia pracy przy założeniu, że w danym dniu
mają do przepracowania 8 godzin. 

▶zwiększono ze 150 do 200 godzin w roku kalendarzowym limit
godzin nadliczbowych dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi, z tym że szczegółowy tryb
wykonywania w uniwersytecie pracy w godzinach nadliczbowych
oraz ich rozliczania ustala kanclerz.

▶wprowadzono regulacje dotyczące monitoringu tzn. podglądu
obrazu nie nagrywanego oraz rejestracji obrazu za pomocą kamer
lub innych podobnych urządzeń. taki obowiązek wynika
z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

▶określono zasady udzielania urlopów naukowych nauczycielom
akademickim oraz zasady udzielania urlopów związanych
z wyjazdami zagranicznymi w celu odbycia kształcenia, stażu
naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo
badaniach naukowych prowadzonych z wspólnie z podmiotem
zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.
Dodatkowo określono zasady udzielania urlopów w celu
uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych
prowadzonych z centrum łukasiewicz lub instytutem sieci
łukasiewicz, a także urlopów dla poratowania zdrowia. 

▶w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia tego roku
zapisano zasady dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia.
podstawową formą jest wypłata na konto bankowe pracownika.
Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce,
będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę – bez spełnienia tego
warunku pracodawca ma obowiązek wpłaty wynagrodzenia
na konto pracownika. 

katarzyna Linke
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Biu ra ob słu gi Wy dzia łu to ze spół pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych, pod po rząd ko wa ny dzie ka no wi, od po wie dzial ny za kom -
plek so wą ob słu gę wy dzia łu, pra cow ni ków, dok to ran tów
(stu diu ją cych we dług do tych cza so wych za sad), ra dy dys cy pli ny; ze -
spół dba ją cy o kwe stie zwią za ne z pla na mi fi nan so wy mi, za mó wie -
nia mi pu blicz ny mi, wspie ra ją cy roz li cza nie wy dat ków czy po dró ży
służ bo wych. 

Po przedstawieniu dziekanom algorytmicznie określonego
docelowego poziomu zatrudnienia w poszczególnych biurach,
otrzymaliśmy już zwrotną informację o przyporządkowaniu
pracowników do poszczególnych jednostek. Odpowiednie dekrety,
potwierdzające pracownikom zmianę warunków pracy, zostaną
wkrótce przygotowane. Trwają jeszcze prace nad przebudową
pomieszczeń na potrzeby części nowopowstałych Biur Obsługi
Wydziałów, gabinetów nowych prorektorów, dziekanów
i prodziekanów. Z tym także powinniśmy zdążyć przed nowym
rokiem akademickim.

PodróŻe SłUŻbowe
Korzystając z okazji, chcielibyśmy poinformować o wdrażanym
z początkiem października nowym zarządzeniu rektora w sprawie
rozliczania kosztów podróży służbowych osób delegowanych,

realizujących zadania na rzecz uczelni. Zarządzenie wprowadza
szereg istotnych zmian, które ułatwią, mamy nadzieję, proces
rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Najważniejsze
z nich dotyczą jednostek zaangażowanych w proces
(od października wnioski o zaliczki jak i rozliczenie delegacji
składane będą bezpośrednio w Kwesturze, z pominięciem
dzisiejszego DWZ), zasad przyznawania i wysokości tzw.
kilometrówki (w ograniczonym zakresie uprawnienia zostały
przekazane na poziom kierowników jednostek), nowych wzorów
formularzy.

Jak Państwo widzicie, zmian jest sporo. Ostatnie miesiące były
okresem bardzo intensywnych prac wielu osób zaangażowanych
w opracowanie koncepcji i założeń, od wdrożenia ich w życie
w postaci stworzenia regulaminów, zarządzeń czy procedur,
a kończąc na ich wprowadzeniu do bieżącego działania. W tym
miejscu chcielibyśmy im wszystkim bardzo podziękować. 

Prof. andrzej Lesicki 
Rektor UaM

dr Marcin Wysocki 
kanclerz UaM
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zpew nym opóź nie niem, bo z dniem 1 paź dzier ni ka (a nie
jak de kla ro wa łem od stycz nia br.), wej dą w ży cie zmia ny
or ga ni za cyj ne w ad mi ni stra cji cen tral nej. Nie dłu go bę dą

ogła sza ne in for ma cje o oso bach kie ru ją cych po szcze gól ny mi
struk tu ra mi (nie rzad ko są to oso by po zy ska ne w wy ni ku roz -
strzy gnię tych kon kur sów) oraz o no wym prze bie gu czę ści pro -
ce sów organizacyjnych. 

W tym ro ku, w wy ni ku pro wa dzo nych roz mów w gro nie rek -
tor skim i póź niej szych kon sul ta cji ze związ ka mi za wo do wy mi
dzia ła ją cy mi w UAM, uda ło się istot nie pod nieść po ziom wy na -
gro dzeń w gru pie pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi.
W szcze gól no ści cie szę się, że część środ ków na wzrost wy na gro -
dzeń zo sta ła od da na do dys po zy cji kie row ni ków na pod wyż ki
uzna nio we, ce lem wy rów na nia róż nic w za rob kach mię dzy pra -
cow ni ka mi o po dob nych umie jęt no ściach, kwa li fi ka cjach i do -
świad cze niu, za trud nio nych w da nej jed no st ce. Cie szę się
rów nież z wdra ża ne go z dniem 1 paź dzier ni ka br. ru cho me go
cza su pra cy dla czę ści z tej gru py pra cow ni ków. To jed no z dzia -
łań, któ re ma ją po pra wić wa run ki pra cy na uni wer sy te cie i w spo -
sób po za pła co wy mo ty wo wać do pra cy dla UAM.

Zmia ny w ob sza rze elek tro ni za cji pro ce sów we wnątrz uczel ni
nie po stę pu ją, nie ste ty, tak szyb ko jak pla no wa łem. Z uwa gi
na trwa ją ce (i w nie któ rych ob sza rach prze dłu ża ją ce się) pra ce
nad wdro że niem no wej wer sji sys te mu Axap ta, cza so wo wstrzy -
ma ne zo sta ły pra ce nad elek tro nicz nym obie giem umów cy wil -
no -praw nych czy wnio sków o wy jaz dy za gra nicz ne.
W mię dzy cza sie za koń czy li śmy pra ce nad wdro że niem sys te mu
do za rzą dza nia kon fe ren cja mi na uko wy mi, w tym do do ko ny wa -
nia płat no ści za uczest nic two kar ta mi płat ni czy mi i prze le wa mi
elek tro nicz ny mi. Te roz wią za nia pi lo ta żo wo zo sta ły już uru cho -
mio ne. Wdro żo ny w ze szłym ro ku sys tem do elek tro nicz ne go za -
rzą dza nia do ku men ta mi EZD, jak wska zu ją da ne z sys te mu, jest
wy ko rzy sty wa ny w co raz więk szej licz bie pro ce sów z udzia łem

ad mi ni stra cji cen tral nej i mię dzy jej jed nost ka mi. W tym miej -
scu chciał bym po now nie za chę cić do kie ro wa nia do władz rek -
tor skich, kanc ler skich i jed no stek ad mi ni stra cji wszel kich pism,
wnio sków i po dań po przez EZD. Za pew niam, że ten spo sób pro -
ce do wa nia za pew ni szyb szą ob słu gę.

Zo bo wią za łem się tak że do uła twie nia pra cow ni kom do stę pu
do kur sów ję zy ko wych, szko leń i stu diów po dy plo mo wych. Po -
twier dzam, że w naj bliż szym cza sie ogło szo ny zo sta nie na bór pra -
cow ni ków na in ten syw ny kurs ję zy ka an giel skie go (fi nan so wa ny
ze środ ków pro jek tu Uni wer sy tet Ju tra), pro wa dzo ny w du żej
mie rze przez na ti ve spe ake rów, re ali zo wa ny czę ścio wo pod czas
se sji wy jaz do wych i koń czą cy się (dla chęt nych) uzna ny mi cer -
ty fi ko wa ny mi eg za mi na mi. 

W ob sza rze za mó wień pu blicz nych i za ku pów zmie ni li śmy,
wsłu chu jąc się w uwa gi pra cow ni ków, po dej ście do re ali za cji za -
ku pów kom pu te rów prze no śnych w ra mach do staw suk ce syw -
nych. W naj bliż szym cza sie zmie nio ne (pod wyż szo ne) zo sta ną
kwo ty wska za ne w nie któ rych z peł no moc nictw udzie lo nych
przez rek to ra po to, by upro ścić zde cy do wa ną część re ali zo wa -
nych przez jed nost ki za ku pów i skró cić czas trwa nia po stę po wań
o za mó wie nie pu blicz ne. 

W ostat nim cza sie trwa ją in ten syw ne pra ce zwią za ne z wdro -
że niem w UAM no we go gru po we go ubez pie cze nia na ży cie pra -
cow ni ków oraz ich współ mał żon ków, part ne rów ży cio wych
i peł no let nich dzie ci. Jak już Pań stwa in for mo wa li śmy, od grud -
nia br. przez okres 3 lat, ubez pie cze nia ta kie za pew niać bę dzie fir -
ma UNUM Ży cie To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A.,
któ ra za stą pi do tych cza so we ubez pie cze nia – nie zmie nio ne
od 2009 ro ku – ofe ro wa ne Pań stwu przez PZU Ży cie. Uzy ska ne
w po stę po wa niu prze tar go wym wa run ki (mie sięcz ne staw ki ubez -
pie cze nia, za kres i war tość świad czeń) są bar dzo ko rzyst ne nie tyl -
ko w po rów na niu do do tych cza so wej ofer ty, ale tak że wo bec
wa run ków uzy ski wa nych przez in ne uczel nie w ana lo gicz nych po -

JUŻ mi Nął rok...

szanowni państwo, minął już rok, od kiedy

rektor uam po uzyskaniu rekomendacji komisji

konkursowej i zgody senatu uam zatrudnił

mnie na stanowisku kanclerza naszej uczelni.

Dobrze pamiętam zobowiązania, które

prezentowałem podczas postępowania

konkursowego i do których zobowiązałem się

także przed państwem na łamach wrześniowego

wydania „życia uniwersyteckiego”. 

mija pierwszy rok – a zatem czas powiedzieć:

„sprawdzam”. 

Fot. aDrian wykrota
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stę po wa niach. O szcze gó łach i za sa dach przy stą pie nia do ubez -
pie cze nia bę dzie my Pań stwa na bie żą co in for mo wać.

Choć ostat ni rok zdo mi no wa ły pra ce zwią za ne z wdro że niem
no wej usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym i na uce, w tym
opra co wa niem za pi sów no we go Sta tu tu UAM, przy go to wa niem,
kon sul ta cja mi i wpro wa dze niem w ży cie no wych re gu la mi nów
i za rzą dzeń – o czym ob szer nie in for mu je my w od ręb nym ar ty -
ku le – re ali zo wa li śmy też sze reg dzia łań, za pew ne już nie o tak
wiel kim zna cze niu.

Do koń ca br. mu si my za koń czyć i roz li czyć in we sty cje w ra -
mach wie lo let nie go pro gra mu in we sty cyj ne go i ter mo mo der ni -
za cji Col le gium Świę cic ki. Do za koń cze nia pro gra mu bra ku je
nam jesz cze sfi na li zo wa nia za ku pu dwóch dzia łek na Mo ra sku
i za koń cze nia bu do wy bo iska spor to we go wraz z to wa rzy szą cą
in fra struk tu rą. Zdą ży my. Za koń cze nie pro gra mu wie lo let nie go,
któ re go re ali za cja w ostat nich la tach wy ma ga ła an ga żo wa nia
istot nych wła snych środ ków in we sty cyj nych uczel ni, to do bry
mo ment, aby okre ślić za mie rze nia in we sty cyj ne na ko lej ne la ta.
Plan ta ki zo stał przy go to wa ny i bę dzie pod da ny w naj bliż szym
cza sie kon sul ta cjom i za twier dze niu. Re wi ta li za cja (po łą czo na
z ter mo mo der ni za cją) tzw. ko sza row ca, mo der ni za cje we wnątrz
i w oto cze niu Col le gium Świę cic ki, a tak że pra ce w Col le gium
Mar ti neum (nie zbęd ne do uru cho mie nia mu zeum szy frów Enig -
ma) to in we sty cje, któ re w tym pla nie z pew no ścią się znaj dą. Po -
dob nie pew ną in we sty cją współ fi nan so wa ną ze środ ków uczel ni,
jest bu do wa aka de mi ków na Mo ra sku. Ak tu al nie trwa ją już pra -
ce pro jek to we, a w przy szłym ro ku wy bie rze my wy ko naw cę ro -
bót bu do wal nych. Za kła dam, że w 2021 ro ku aka de mi ki bę dą
go to we na przy ję cie lo ka to rów.

Wie le dzia łań po dej mo wa nych przez ad mi ni stra cję cen tral ną
UAM, choć w swo ich skut kach bar dzo istot nych, po zo sta je nie -
zau wa żo nych przez spo łecz ność uni wer sy te tu. Do ta kich dzia łań,
któ re ostat nio re ali zo wa li śmy za li czył bym regulacje wła sno ści
grun tów pod DS Jo wi ta, uzgod nie nie wa run ków przekształcenia
użyt ko wa nia wie czy ste go we wła sność te re nów pod obiek ta mi
spor to wy mi, pro wa dze nie sprze da ży Col le gium HCP oraz ośrod -
ka wy po czyn ko we go w Za ko pa nem (obie trans ak cje po win ny za -
koń czyć się w 2019 ro ku), a tak że pro wa dze nie uzgod nień
wa run ków po zy ska nia na po trze by uczel ni bu dyn ku po woj sko -
wym biu rze pro jek tów, przy le ga ją ce go do Col le gium Iu ri di cum
No vum. W tym ro ku za koń czą się du że re mon ty w bu dyn kach
dy dak tycz nych w Ka li szu, na te re nie kam pu su Ogro dy (prze bu -
do wa dzie dziń ca i par kin gów) oraz w aka de mi ku Ba bi lon.

Chciał bym tak że za chę cić pra cow ni ków wy dzia łów i in nych
jed no stek uczel ni do po dej mo wa nia wy zwań zwią za nych z pra -
cą dla no wych wy dzia łów, w struk tu rach no wo utwo rzo nych szkół
dzie dzi no wych i Szko le Dok tor skiej, a w szcze gól no ści w ad mi -
ni stra cji cen tral nej. Jest to oka zja do awan sów za wo do wych, uzy -
ska nia ko rzyst nych zmian w wa run kach za trud nie nia, dal szych
moż li wo ści roz wo ju za wo do we go, pod ję cia no wych i am bit nych
wy zwań. Na tu ral ną dro gą roz wo ju za wo do we go pra cow ni ków
uni wer sy te tu po win na być do ce lo wo pra ca na rzecz ad mi ni stra -
cji cen tral nej, któ ra po zwo li wy ko rzy stać do świad cze nie zdo by -
te w po szcze gól nych jed nost kach na rzecz ca łej spo łecz no ści lub
spraw do ty czą cych uni wer sy te tu ja ko ca ło ści.

Na ko niec chciał bym po dzię ko wać wszyst kim oso bom, z któ -
ry mi mia łem oka zję w tych mi ja ją cych 12 mie sią cach współ pra -
co wać i któ rzy wspie ra li mnie swo ją wie dzą, po my sła mi
i za pa łem.

Mar cin Wy soc ki
kanc lerz UaM 
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to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

Wspólna inauguracja roku akademickiego
rektorzy uczelni wyrosłych z uniwersytetu poznańskiego wspólnie
otworzyli rok akademicki. w uroczystości udział wzięli m.in.
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław gowin,
sekretarz stanu w kancelarii prezydenta rp andrzej Dera, posłowie,
przedstawiciele władz samorządowych i zaprzyjaźnionych uczelni.
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Wła dze uni wer sy te tu wy bra ły no wy, ko rzyst niej szy pro gram ubez -
pie cze nia gru po we go na ży cie dla pra cow ni ków UaM i człon ków
ich ro dzin. Bę dzie on obo wią zy wać od 1 grud nia. 

Pro gram za stą pi do tych cza so wy, pro wa dzo ny od 10 lat w nie zmie nio -
nej for mie przez PZU Ży cie S.A. Przez la ta zmie ni ły się za rów no ocze ki -
wa nia pra cow ni ków, jak i ofer ty firm ubez pie cze nio wych, dla te go za pa dła
de cy zja o wy ło nie niu no we go, kom plek so we go pro gra mu. Na stą pi ło to
na dro dze prze tar gu, któ ry wy gra ło UNUM Ży cie To wa rzy stwo Ubez pie -
czeń i Re ase ku ra cji S.A. Wy bo ru do ko na no w po ro zu mie niu ze związ ka -
mi za wo do wy mi i przy wspar ciu bro ke ra ubez pie cze nio we go KJF Bro ker.

Na spo tka niu w Au li Lu brań skie go przed sta wi cie le fir my za pre zen to -
wa li swo ją ofer tę skła da ją ca się z 5 wa rian tów. Za pew nia ona lep sze niż
do tych czas wa run ki ochro ny ubez pie cze nio wej w przy pad ku zda rzeń lo -
so wych zwią za nych z ży ciem i zdro wiem. Oprócz pra cow ni ków ubez pie -
czyć mo gą się rów nież ich mał żon ko wie, part ne rzy oraz peł no let nie dzie ci.

No we do bro wol ne ubez pie cze nie bę dzie obo wią zy wać od 1 grud -
nia, do te go cza su na dal obo wią zu je „sta ry” pro gram. Do umo wy
moż na przy stą pić skła da jąc wnio sek w for mie pa pie ro wej lub on -li -
ne. Je śli wy bie rze my tę pierw szą opcję, wnio sek za no si my do Cen trum
Spraw Pra cow ni czych (Sek cja Płac). Wszy scy, za rów no oso by, któ re
wy peł nią wnio ski ręcz nie, jak i ci, któ rzy zro bią to na stro nie ubez pie -
czy cie la, mu szą do star czyć do kadr do ku ment z dys po zy cją po trą ca -
nia skład ki ubez pie cze nio wej z wy na gro dze nia. Aby uzy skać ochro nę
ubez pie cze nio wą od po cząt ku grud nia do ku men ty trze ba zło żyć do 22
li sto pa da. Ka ren cja nie obo wią zu je za rów no osób, któ re do 1 grud -
nia 2019 ro ku przy stą pią do pro gra mu, jak i tych, któ rzy zde cy du ją się
na to od 1 stycz nia 2020 ro ku. Wy so kość mie sięcz nych skła dek po zo -
sta nie na tym sa mym po zio mie przez 3 la ta.

już dziś moż na się re je stro wać na stro nie ubez pie czy cie la, któ ry za pew nia

ob słu gę klien ta w in ter ne cie. szcze gó ło we in for ma cje na te mat ubez pie cze nia

znaj du ją się na uam.edu.pl.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

czaS Na No we
Ubez Pie cze Nie
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to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

„Uniwersytet Poznański” zasadzony
kil ka set ce bu lek spe cjal nej od mia ny tu li pa na o na zwie „uni wer sy tet
po znań ski” za sa dzo no przed au lą uam. kil ka na ście ce bu lek sym bo -
licz nie za sa dzi li przed sta wi cie le władz rek tor skich czte rech uczel ni
wy wo dzą cych się z uni wer sy te tu po znań skie go. 

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

koncert „1918. Wolność i inne ważne słowa…”
kon cert „1918. wol ność i in ne waż ne sło wa” bę dą cy re flek sją z oka -
zji 100-le cia ist nie nia uni wer sy te tu po znań skie go i od zy ska nia nie -
pod le gło ści uświetnił chór ka me ral ny pod dyrekcją prof. krzysz to fa
szy dzi sza.

W y ścig naj lep szych pol skich uczel ni o sta tus uczel ni ba -
daw czej to jed na z naj waż niej szych kon se kwen cji usta -
wy 2.0. Lau re aci – nie wię cej niż 10 uczel ni – oprócz

za szczyt ne go ty tu łu uczel ni ba daw czej otrzy ma ją przede wszyst -
kim do dat ko we wspar cie fi nan so we – w la tach 2020-2026 rocz -
ne zwięk sze nie sub wen cji o 10 pro cent.  W przy pad ku UAM ta
do dat ko wa kwo ta mo że wy nieść po nad 50 mln zł rocz nie, a za -
tem w pla no wa nym 6-let nim okre sie fi nan so wa nia bę dzie to po -
nad 300 mln zł. Uczel nia ba daw cza sa ma zde cy du je, jak naj le piej
te środ ki wy ko rzy stać dla swo je go roz wo ju.

– Je ste śmy za do wo le ni z prze bie gu tych roz mów – mó wi pro rek -
tor UAM ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej prof. Ry szard
Na skręc ki. – Zło żo ny przez nas wnio sek apli ka cyj ny to ob szer ny
do ku ment (po nad 200 stron), któ ry za wie ra wie le in for ma cji o na -
szej kon dy cji na uko wej, ana li zę SWOT oraz pre cy zyj nie opi sa ny
plan dzia łań, któ re chce my pod jąć ja ko uczel nia ba daw cza. I to
wła śnie by ło przed mio tem na szej 90-mi nu to wej roz mo wy z mię -
dzy na ro do wym ze spo łem eks per tów. Roz mo wa by ła bar dzo kon -
kret na, za da no nam kil ka dzie siąt py tań, któ re do ty czy ły in for ma cji
za war tych we wnio sku jak i za pro po no wa nych dzia łań pro ro zwo -
jo wych. Pro fe sjo na lizm gru py eks per tów, w zde cy do wa nej więk szo -
ści by łych rek to rów du żych uni wer sy te tów eu ro pej skich lub sze fów

du żych in sty tu cji na uko wych w Eu ro pie, wpły nął na bar dzo 
me ry to rycz ny cha rak ter tej roz mo wy. 

O sta tus uczel ni ba daw czej mo że sta rać się uczel nia aka de mic -
ka, w któ rej co naj mniej po ło wa jed no stek or ga ni za cyj nych po -
sia da ka te go rię na uko wą A+ al bo A oraz pod sta wo we jed nost ki
or ga ni za cyj ne po sia da ją upraw nie nia do nada wa nia stop nia dok -
to ra ha bi li to wa ne go w co naj mniej 4 dzie dzi nach, lub 2/3 jed no -
stek ma ją wy ma ga ną ka te go rię, a sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go
mo że być nada wa ny w co naj mniej 3 dzie dzi nach. Po nad to żad -
na jed nost ka or ga ni za cyj na uczel ni nie mo że mieć ka te go rii na -
uko wej C, a ża den kie ru nek stu diów ne ga tyw nej oce ny
pro gra mo wej. Te wy ma ga nia speł nia 20 pol skich uczel ni, w tym
UAM.

O tym, któ re uczel nie uzy ska ją sta tus uczel ni ba daw czych, wia -
do mo bę dzie na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da 2019 r. Zgod -
nie z za po wie dzią wi ce pre mie ra Ja ro sła wa Go wi na kon kurs
na uczel nie ba daw cze roz strzy gnie gro no za gra nicz nych eks per -
tów, aby nie by ło po dej rzeń o ja ki kol wiek kon flikt in te re sów. Uczel -
nie ba daw cze zo sta ną wy bra ne na pod sta wie przed sta wio nych
przez nich wnio sków apli ka cyj nych, za wie ra ją cych stra te gię swo -
je go roz wo ju ja ko uczel ni ba daw czej.

Mał go rza ta Ryb czyń ska

Uam „Prze SłU chi wa Ny”
w mnisw odbyły się przesłuchania kandydatów do miana uczelni badawczych. tym samym zainaugurowano

proces oceny wniosków złożonych w pierwszym konkursie „inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

w dn. 3 i 4 września przedstawiciele 20 uczelni z całego kraju, także uam, rozmawiali z zespołem

międzynarodowych ekspertów, którzy oceniają złożone wnioski. uam reprezentowali: prorektor uam 

ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. ryszard naskręcki i prof. marek kwiek.  
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Jesz cze nie daw no, kie dy dzia łał sys tem stu diów dok to ranc kich,
każ dy wy dział sam usta lał za sa dy. Te raz, za miast na wy dzia -
ły, kan dy da ci apli ko wa li o przy ję cie do jed nej szko ły dok tor -

skiej w ra mach 22 dys cy plin na uko wych. Wszyst kie do ku men ty
skła da ne by ły w jed nym miej scu, co po zwo li ło stwo rzyć cen tral -
ny re jestr. Miej sca roz dzie lo no mię dzy dys cy pli ny we dług wcze -
śniej przy go to wa ne go al go ryt mu. Uwzględ nio no re kru ta cje
z ostat nich 3-4 lat: licz bę kan dy da tów, licz bę ab sol wen tów, efek -
tyw ność stu diów dok to ranc kich oraz ja kość kan dy da tów.

Re kru ta cję pro wa dzi ły ze spo ły kwa li fi ka cyj ne, po wo ła ne przez
rek to ra UAM, pod le ga ją ce ko mi sji re kru ta cyj nej Szko ły Dok tor -
skiej. Ze spo ły spraw dzi ły, czy wszy scy kan dy da ci speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, za po zna ły się z pro jek ta mi ba daw czy mi
kan dy da tów, przy zna ły punk ty zgod nie z al go ryt mem za war tym
w uchwa le re kru ta cyj nej i za pro po no wa ły ko mi sji re kru ta cyj nej
li sty ran kin go we. Ko mi sja re kru ta cyj na po za ak cep to wa niu pro -
to ko łów ze spo łów kwa li fi ka cyj nych ogło si ła li sty przy ję tych.
Do Szko ły Dok tor skiej do sta ły się oso by, któ re zdo by ły co naj -
mniej 60 punk tów na 100 moż li wych. 

– Zde cy do wa na więk szość pro jek tów dok tor skich ba zo wa ła
na bar dzo in te re su ją cych, no wa tor skich po my słach o du żej war -
to ści ba daw czej – in for mu je prof. Ma riusz Urbań ski, prze wod ni -
czą cy ze spo łu kwa li fi ka cyj ne go dys cy pli ny: na uki o ko mu ni ka cji
spo łecz nej i me diach. – Na to miast, jak co ro ku, by ły one do pra -
co wa ne w róż nym stop niu. Co na pew no war to pod kre ślić – 
i co bar dzo cie szy – to fakt, że kan dy da ci re ko men do wa ni przez
ze spół kwa li fi ka cyj ny wy ka za li się bar dzo wy so kim po zio mem
kom pe ten cji aka de mic kich we wszyst kich in te re su ją cych nas
aspek tach: wie dzy, umie jęt no ści i zna jo mo ści me to do lo gii w ob -
sza rach pro po no wa nych ba dań.

W tym ro ku uni wer sy tet przy go to wał 125 miejsc, po nad to oko -
ło 30 kan dy da tów zo sta nie przy ję tych w ra mach pro jek tów ba -
daw czych po zy ska nych przede wszyst kim przez Wy dzia ły

Bio lo gii, Che mii i Fi zy ki. W ostat nich la tach przyj mo wa li śmy
oko ło 230 osób, ale na le ży pa mię tać, że wte dy wśród przy ję tych
by li rów nież dok to ran ci w try bie nie sta cjo nar nym oraz „dok to -
ran ci bez sty pen dium”. Oba wia no się więc du że go sztur mu kan -
dy da tów ze stu diów dok to ranc kich. Oka za ło się jed nak, że
je dy nie 6 dok to ran tów z wyż szych rocz ni ków star to wa ło do Szko -
ły Dok tor skiej. Sta ło się tak dzię ki de cy zji rek to ra UAM prof. An -
drze ja Le sic kie go o pod wyż sze niu sty pen diów dok to ran tom
w sta rym sys te mie do po zio mu sty pen diów dok to ran tów Szko ły
Dok tor skiej.

Do ku men ty re kru ta cyj ne zło ży ły 283 oso by, wię cej ko biet
(172) niż męż czyzn (111). Prym wie dzie po ko le nie 20-lat ków,
mniej za in te re so wa ne pi sa niem dok to ra tu są oso by po 30-tce
i star sze (52 oso by). Naj po pu lar niej sze oka za ły się na uki praw ne
(31 kan dy da tów), li te ra tu ro znaw stwo (28 kan dy da tów), na uki
bio lo gicz ne (27 kan dy da tów) oraz ję zy ko znaw stwo (16 kan dy da -
tów). Aż 7 osób na jed no miej sce star to wa ło na ar che olo gię,
5 na na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji, a po nad 4 na na uki praw ne. 

– Cie szy nas fakt, że w nie któ rych dys cy pli nach ma my po
3-7 kan dy da tów na jed no miej sce, bo to gwa ran tu je wy so ką ja -
kość pro ce su re kru ta cji – mó wi pro rek tor UAM prof. Ry szard Na -
skręc ki, któ ry od po wia da za Szko łę Dok tor ską. – Zwra cam
rów nież uwa gę na to, że Szko ła Dok tor ska ist nie je do pie ro
od czerw ca te go ro ku, nie by ło więc moż li wo ści do bre go jej roz -
re kla mo wa nia. Licz ba kan dy da tów, któ rzy przy stą pi li do re kru -
ta cji, po zwa la już uru cho mić do bre kształ ce nie. Je stem
prze ko na ny, że z każ dym ro kiem bę dzie ich wię cej.

Zde cy do wa nie mniej chęt nych przy cią gnę ły dys cy pli ny ści -
słe – na na ukach fi zycz nych by ło mniej kan dy da tów niż miejsc
(6 na 7), na ma te ma ty kę zgło si ło się 5 chęt nych, na in for ma ty kę,
po dob nie jak na astro no mię – 2 oso by. Ab sol wen ci tych dys cy -
plin chęt niej wy bie ra ją do brze płat ną pra cę, szcze gól nie w sek to -
rze biz ne so wym oraz IT, za miast ka rie ry na uko wej. Mo gą też
wy je chać na eu ro pej skie uni wer sy te ty, któ re za pew nia ją bar dzo
do bre wa run ki kształ ce nia, tak że fi nan so we i ofe ru ją wie le miejsc.

– Je śli nam się uda zo stać uni wer sy te tem ba daw czym, to w pla -
nie roz wo ju są przewidziane du że środ ki przede wszyst kim
na wspar cie umię dzy na ro do wie nia Szko ły Dok tor skiej. To dla nas
szan sa – Szko ła Dok tor ska nie mu si być tyl ko ob cią że niem dla
na sze go bu dże tu, mo że i po win na być przede wszyst kim naj lep -
szą je go wi zy tów ką – uwa ża prof. Na skręc ki. 

W przy szłym ro ku aka de mic kim UAM sko rzy sta też z no we -
go pro gra mu Na ro do wej Agen cji Wy mia ny Aka de mic kiej, któ ry
bę dzie fi nan so wał kan dy da tów do szkół dok tor skich z za gra ni -
cy. Dzię ki te mu uni wer sy tet bę dzie mógł za pro po no wać do dat -
ko wych kil ka na ście miejsc na bar dzo do brych wa run kach
fi nan so wych. 

– Mam na dzie ję, że w ko lej nych la tach, uwzględ nia jąc jesz cze
dok to ra ty wdro że nio we, bę dzie my w sta nie przy jąć ok. 170-200
kan dy da tów. Ale pra gnę pod kre ślić, że za le ży nam przede wszyst -
kim na wy so kiej ja ko ści kan dy da tów, tak że z za gra ni cy, a nie tyl -
ko na ilo ści – pod su mo wu je prof. Na skręc ki.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

re krU Ta cJa iN Na NiŻ wSzyST kie
uam zyskał nowych doktorantów, którzy od października rozpoczną kształcenie w szkole Doktorskiej uam.

tegoroczna rekrutacja wyglądała inaczej niż dotychczas – po raz pierwszy miała charakter centralny

i odbywała się w całej uczelni według tych samych reguł. 
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Na gro da PTf 
dla Prof. ada ma

mi ra No wi cza
kapituła nagród naukowych polskiego towarzystwa

Fizycznego przyznała jednogłośnie nagrodę

naukową ptF im. wojciecha rubinowicza 

prof. adamowi miranowiczowi z wydziału Fizyki

uam za opracowanie nowych teoretycznych

i doświadczalnych metod generacji, kontroli i detekcji

stanów kwantowych pojedynczych fotonów. 

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

yPolskie Towarzystwo Fizyczne honoruje
wybitne i twórcze prace naukowe polskich
badaczy z zakresu fizyki prestiżową Nagrodą
Naukową im. Wojciecha Rubinowicza. 

W y róż nie nie prof. Ada ma Mi ra no wi cza tą pre sti żo wą na -
gro dą jest jed no cze śnie wy róż nie niem ośrod ka po -
znań skie go, w szcze gól no ści zaś Wy dzia łu Fi zy ki UAM.

Wrę cze nie na gro dy lau re ato wi od by ło się 13. wrze śnia 2019 ro -
ku w trak cie uro czy ste go otwar cia 45. Zjaz du Fi zy ków Pol skich
w Kra ko wie. 

Prze wod ni czą cym Ka pi tu ły Na gród Na uko wych PTF (któ ra li czy -
ła ośmiu wy bit nych fi zy ków z ca łe go kra ju) był prof. Ste fan Jur ga
z Wy dzia łu Fi zy ki UAM, zaś człon kiem tej ka pi tu ły prof. Ja cek P. Goc
z Wy dzia łu Fi zy ki Tech nicz nej Po li tech ni ki Po znań skiej.

Prof. Adam Mi ra no wicz uzy skał waż ne wy ni ki teo re tycz ne i do -
świad czal ne do ty czą ce fun da men tal nych aspek tów tech no lo gii
kwan to wych dru giej ge ne ra cji w optycz nych ukła dach kwan to -
wych i ni sko wy mia ro wych ukła dach ma te rii skon den so wa nej ce -
lem prze cho wy wa nia i prze twa rza nia in for ma cji kwan to wej.
Ba da nia te pro wa dził w Za kła dzie Opty ki Nie li nio wej (ZON)
na Wy dzia le Fi zy ki UAM we współ pra cy z gru pą prof. Fran co No -
rie go w In sty tu cie RIKEN w Wa ko (Ja po nia) i gru pą prof. Ka re la
Lem ra na Uni wer sy te cie Pa lac kie go w Oło muń cu w Cze chach.

Szcze gól nie war to pod kre ślić, że prof. Mi ra no wicz bę dąc teo -
re ty kiem za pro po no wał i opi sał ukła dy po mia ro we, w któ rych
moż na te sto wać pod sta wy tech no lo gii kwan to wych. Nie któ re
z je go pro po zy cji zo sta ły już zre ali zo wa ne do świad czal nie przez
je go współ pra cow ni ków, jak rów nież in ne gru py ba daw cze.

Wy mie nia jąc za słu gi prof. Mi ra no wi cza dla fi zy ki, war to pod -
kre ślić nie zwy kle war to ścio we re zul ta ty na uko we je go pra cy. Nie
moż na tu po mi nąć je go za sług w na stę pu ją cych dzie dzi nach:

– fo to ni ce mi kro fa lo wej (w ra mach kwan to wej elek tro dy na mi -
ki ukła dów nad prze wo dzą cych) i opto me cha ni ce kwan to wej
z wy ko rzy sta niem hy bry do wych ukła dów kwan to wych oraz sil -
nych i ul tra sil nych sprzę żeń świa tła z ma te rią;

– teo rii i eks pe ry men tu li nio wej opty ki kwan to wej: opra co wa -
nie opty mal nej dwu fo to no wej to mo gra fii kwan to wej oraz de mon -
stra cja pro to ty pów pie nię dzy kwan to wych i ich do świad czal ne
fał szo wa nie;

– teo rii, za sto so wań i do świad czeń do ty czą cych te stów i miar
nie kla sycz no ści pól optycz nych (de mon stra cja kwan to we go ste -
ro wa nia cza so wo -prze strzen ne go).

Na gro da dla prof. Mi ra no wi cza nie jest pierw szą w hi sto rii po -
znań skie go ośrod ka. W 2005 ro ku by ły kie row nik ZON prof. Ry -
szard Ta naś rów nież był lau re atem Na gro dy PTF im. Woj cie cha
Ru bi no wi cza.

Prof. UaM dr hab. inż. hen ryk droz dow ski
Pre zes oP Pol skie go to wa rzy stwa Fi zycz ne go 

P.S. Miło nam poinformować, że prof. Henryk Drozdowski
z Wydziału Fizyki UAM otrzymał Medal Stulecia PTF za prace
na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Środowiska Fizyków.

Redakcja

Laboratorium kobiet. gdy nauka jest kobietą
wy pra co wa niu roz wią zań od po wia da ją cych na po trze by dzi siej -
szych na ukow czyń i pra cow nic uni wer sy te tu słu ży ło pierw sze la bo -
ra to rium ko biet. wy da rze nie by ło ele men tem pro jek tu „gdy na uka
jest ko bie tą” 

29.11.2018 r.
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W y da wać by się mo gło, że bu dyn ki uni wer sy tec kie są do -
sko na le zba da ne od stry chu po piw ni ce i nie kry ją już
żad nych ta jem nic. Nic bar dziej myl ne go. Gdy przy go -

to wy wa li śmy fo to re por taż o Col le gium Mar ti neum, do szły nas
słu chy, że kie dyś mie ści ło się tu wię zie nie. Jed nak hi sto ry cy nic
na ten te mat nie wie dzą. 

Po sta no wi li śmy zo ba czyć, co kry je się pod zie mią. W piw ni -
cach bu dyn ku sta no wią ce go część gma chu KW PZPR, a po tem

wy ko rzy sty wa ne go przez Bank PKO, na tknę li śmy się na po miesz -
cze nia z cha rak te ry stycz ny mi drzwia mi. Z zam ka mi od ze wnątrz
i wy cię ty mi wi zje ra mi wy glą da ją jak drzwi cel wię zien -
nych. – Mo że za ko mu ny trzy ma no tam lu dzi – po wie dzie li nam
pra cow ni cy ob słu gi, któ rzy sły sze li opo wie ści na ten te mat.

Spra wą za in te re so wa li śmy prof. Kon ra da Bia łec kie go, na czel -
ni ka Od dzia ło we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych IPN w Po zna niu,
znaw cę hi sto rii bu dyn ku. Wspól nie ze szli śmy do piw nic. Hi sto -
ryk scep tycz nie od niósł się do „wię zien nej” hi po te zy. – Wy da je
mi się, że by ły to naj praw do po dob niej prze strze nie ma ga zy no -
we, wy ko rzy sty wa ne np. ja ko miej sce skła do wa nia ksią żek na le -
żą cych do zbio rów bi blio te ki KW PZPR. Na to miast nie są dzę,
aby by ły one wy ko rzy sty wa ne, na wet w okre sie sta li now skim, ja -
ko ce le, w któ rych by li by prze trzy my wa ni więź nio wie – wy ja śnił
prof. Bia łec ki.

Jed nak po re mon tach i zmia nach, ja kie wnę trze bu dyn ku prze -
szło przez la ta, trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na py ta nie,
czy wię zie nie ist nia ło, czy też nie. Za gad kę roz wią zać mo gły by
tyl ko ba da nia. Prof. Bia łec ki uwa ża, że ewen tu al nych więź niów
prze trzy my wa no gdzie in dziej. Mo wa o – i tu nie spo dzian -
ka – po bli skim Col le gium Iu ri di cum, daw nym gma chu Ra if fe -
ise na, któ ry w 1952 ro ku zo stał for mal nie prze ję ty przez
Ko men dę Wo je wódz ką Mi li cji Oby wa tel skiej. – No wi wło da rze
gma chu urzą dzi li w je go pod zie miach 13 cel aresz tu śled cze go
oraz łaź nię dla po zba wio nych wol no ści. Na fa li zmian spo łecz -
no -po li tycz nych w Pol sce, okre śla nych wspól nym mia nem Pol -
skie go Paź dzier ni ka 1956 r., uchwa łą Miej skiej Ra dy Na ro do wej
z 6 grud nia 1956 ro ku gmach zo stał prze ka za ny uni wer sy te to wi.

Czy tajemnica domniemanego więzienia kiedyś się wyjaśni? 
Jeżeli Państwo wiedzą coś na ten temat lub o innych
niewyjaśnionych sprawach związanych z budynkami UAM,
prosimy o kontakt z redakcją: redakcja@amu.edu.pl.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

wię zie Nie
w col le giUm
mar Ti NeUm?

w piwnicach budynku collegium

martineum, dawniej gmachu 

kw pzpr, natknęliśmy się

na tajemnicze pomieszczenia.

przed laty mogło tu działać

więzienie urządzone przez

komunistów. 
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Bal stulecia
w ostat nią so bo tę kar na wa łu po nad sto par tań czy ło wspól nie po -
lo ne za, ale tak że spo tka ło się z prof. he lio do rem Świę cic kim i prof.
lu dwi ką Do brzyń ską -ry bic ką, któ rych du chy spe cjal nie z tej oka zji
od wie dzi ły mu ry uczel ni i po pro wa dzi ły ju bi le uszo wy bal.

2.03.2019 r.

Fo
t.

 a
D

ri
a

n
 w

yk
ro

ta



Jak już informowaliśmy

w poprzednim numerze 

życia uniwersyteckiego

poznańscy twórcy i naukowcy

zostali uhonorowani

za wybitne osiągnięcia.

nagrodę naukową miasta

poznania otrzymał 

wybitny astronom, 

dr hab. michał Jerzy michałowski,

a nagrodę artystyczną – 

dr paweł grobelny, projektant

i kurator. przyznano też

kilkanaście stypendiów dla

młodych badaczy i artystów.

wśród nagrodzonych 

znalazło się siedem osób

reprezentujących uam. 

Dziś przedstawiamy ich sylwetki

wierząc, że widzimy się na łamach

„życia uniwersyteckiego” 

po raz pierwszy, ale nie ostatni.

czytaj str. 16-21
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D a wid Pa kul ski two rzy no we ma te ria ły funk cjo nal ne wy ko -
rzy stu jąc zmo dy fi ko wa ny gra fen i je go tle nek. Głów ny kie -
ru nek je go ba dań to oczysz cza nie wo dy z za nie czysz czeń

za rów no or ga nicz nych, jak i nie orga nicz nych. Mło dy che mik otrzy -
mał ad sor bent o nie spo ty ka nych do tej po ry wła ści wo ściach chłon -
nych dla jo nów oło wiu, kad mu i mie dzi.

– Sto su jąc pro stą i za ra zem bar dzo wy daj ną re ak cję kon den sa cji
uda ło się sfunk cjo na li zo wać po wierzch nię tlen ku gra fe nu or ga nicz -
nym po li me rem, któ ry za wie ra licz ne gru py do no ro we. Nasz układ
cha rak te ry zu je się wy so ką sta bil no ścią, bar dzo du żą po wierzch nią
wła ści wą oraz wy so kim po wi no wac twem do jo nów me ta li cięż -
kich – wy ja śnia Da wid Pa kul ski. 

Wy na le zio ny układ mo że w przy szło ści zna leźć za sto so wa nie
w wie lu róż nych dzie dzi nach na uki m.in. in ży nie rii su pra mo le ku -
lar nej i ochro nie śro do wi ska. Za to osią gnię cie dok to rant otrzy mał
te go rocz ne sty pen dium mia sta Po zna nia. Na pod sta wie swo ich ba -
dań na pi sał rów nież pro jekt Pre lu dium, któ rym obec nie kie ru je. 

Mło dy che mik wraz z na ukow ca mi z Pol ski i Fran cji pla nu je
stwo rzyć tzw. prze no śne sys te my do uzdat nia nia wo dy. Za sa da dzia -
ła nia jest ba nal nie pro sta. Wo dę np. z rze ki oczysz cza filtr, jak w po -
pu lar nych dzban kach, z tą róż ni cą, że wy peł nia ją cy go wę giel
ak tyw ny, któ ry jest obec nie uży wa ny, za stą pi kil ka krot nie wy daj -
niej szy ma te riał gra fe no wy.

– Po nad 700 mi lio nów lu dzi na Zie mi nie ma do stę pu do czy stej
wo dy, dla te go ist nie je po trze ba opra co wa nia efek tyw nych tech no -
lo gii, któ re po zwo lą ta nio i sku tecz nie usu wać za nie czysz cze nia.
Pra ca nad roz wią za niem te go pro ble mu oraz po czu cie, że moż -

na ko muś po móc, da je mi nie zwy kłą sa tys fak cję – mó wi Da wid Pa -
kul ski. 

Przy go da z gra fe nem za czę ła się w la bo ra to rium prof. Pa ola
Samorì, dy rek to ra Institut de Science et d'Ingénierie
Supramoléculaires (ISIS) Uniwersytetu w Starsburgu, do kąd dok -
to rant wy je chał na staż. – Mia łem bo daj że czte ry dni na pod ję cie
de cy zji, czy wy jeż dżam na pro gram Era smus+ i apli ku ję na stu -
dia dok to ranc kie, czy koń czę swo ją ka rie rę na uko wą na stu diach
ma gi ster skich. Od wa ży łem się na wy jazd, co by ło, pa trząc z per -
spek ty wy cza su, jed ną z naj lep szych de cy zji w mo im ży ciu.  

W ko lej nym ro ku che mik otrzy mał sty pen dium rzą du fran cu -
skie go w ra mach pro gra mu co tu tel le, re ali zu jąc stu dia dok tor skie
jed no cze śnie na Wy dzia le Che mii UAM pod opie ką prof. Vio let -
ty Pa tro niak oraz na Uni wer sy te cie w Stras bur gu w gru pie prof.
Pa olo Sa mo ri pod bez po śred nią opie ką prof. Ar tu ra Cie siel skie -
go. Obro na pra cy dok tor skiej za koń czy się otrzy ma niem wspól -
ne go dy plo mu pod pi sa ne go przez obie uczel nie, któ ry li czy się
w roz wo ju ka rie ry na uko wej.

– Trze ba umieć łą czyć dwa świa ty – pro wa dze nie prac la bo ra to -
ryj nych nie za leż nie od sze ro ko ści geo gra ficz nej i do sto so wy wa nie
się do cią gle zmie nia ją cej się gru py ba daw czej – nie ma in nej moż -
li wo ści. Ta kie do świad cze nie zmie nia oso bo wość. Na po cząt ku by -
łem bar dzo nie śmia łą oso bą. Pra ca w mię dzy na ro do wym
la bo ra to rium oraz czę ste wy jaz dy za gra nicz ne da ły mi du żo pew -
no ści sie bie – pod kre śla Da wid Pa kul ski 

Mło dy che mik od po czy wa od na uki przy mo to cy klu Su zu ki Sa -
va ge LS 650, któ ry prze ra bia na mi ni ma li stycz ne go chop pe ra
przy oka zji wi zyt w ro dzin nym Kut nie. Pierw szy mo tor do stał od ta -
ty, któ ry za ra ził go mi ło ścią do mo to ry za cji. Na co dzień dok to rant
jeź dzi szyb ką Yama hą. W wa ka cje ra zem z żo ną po je chał nią
nad mo rze, gdzie od da wał się dru giej pa sji – fo to gra fo wa niu.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

Trze ba Umieć łą czyć świa Ty
miliony ludzi na ziemi nie mają dostępu do czystej wody. Dawid pakulski, doktorant na uam i uniwersytecie

w strasburgu pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. wszystko zaczęło się od tlenku grafenu.
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to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

„Uniwersytet XXi wieku: 
od humboldta do uniwersytetu 4.0” 
ce lem kon fe ren cji by ło pod ję cie pró by uka za nia moż li wych i ocze -
ki wa nych kie run ków roz wo ju szkol nic twa wyż sze go w ob li czu wy -
zwań wy ni ka ją cych tak że z tzw. czwar tej re wo lu cji prze my sło wej.

3-4.04.2019 r. 
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P rzy go da Ju sty ny Ma chaj z te atrem za czę ła się w gim na zjum,
ale w praw dzi wą mi łość prze ro dzi ła w Stu diu Ak tor skim
STA. To wła śnie tam po wsta ła jej gru pa te atral na i trzy spek -

ta kle. Sty pen dium otrzy ma ła za po szu ki wa nia ar ty stycz ne i no we
me to dy w dzie dzi nach per for ma ty ki i te atru. Sa ma ar tyst ka uwa ża,
że pra ca na wie lu po lach – oprócz stu dio wa nia na trzech kie run -
kach jest to re ży se ro wa nie spek ta kli, two rze nie sce na riu szy i pi sa -
nie re cen zji do „Dia lo gu” – mo gła wpły nąć na de cy zję ka pi tu ły.

Z po cząt ku cią gnę ło ją ak tor stwo, ale z cza sem za czę ła my śleć
o re ży se rii. Od py cha ła od sie bie to pra gnie nie, bo by ło czymś ob -
cym, nikt z jej oto cze nia tym się nie zaj mo wał. W Stu diu Ak tor skim
zda ła so bie spra wę, że ma pro fe sjo nal ną sce nę do dys po zy cji i lu dzi
z ar ty stycz ny mi am bi cja mi, któ rzy po pierw szym wspól nym pro -
jek cie czu li się z nią bez piecz nie. – „Fu rie” by ły pierw szym mo im
spek ta klem, w któ rym nie gra łam – mó wi. – Mia łam sa tys fak cję
z te go dziec ka, któ re go wzrost ob ser wo wa łam przez kil ka pra co wi -
tych mie się cy. Na chwi lę przed pre mie rą fa scy nu ją ce jest po czu cie,
że nic już ode mnie nie za le ży. Ak tor ki są go to we, wi dzo wie sia da -
ją, ja wśród nich.

Two rzy te atr of fo wy ze stu den ta mi, przede wszyst kim z ko bie ta -
mi peł ny mi en tu zja zmu i za pa łu. – Ty ra my dłu gie go dzi ny pró bu -
jąc po łą czyć te atr ze stu dia mi i pra cą za wo do wą – przy zna je
stu dent ka. 

Ich po cząt ko we pro jek ty, „Afir ma cja” i „ONE x scen z ży cia ko -
biet” by ły ka me ral ne, bar dzo in tym ne, wręcz te ra peu tycz ne. Po ja -
wi ły się w nich mo ty wy pa mię ci, prze szło ści, trau my, dzie ciń stwa
ja ko po cząt ku wszyst kie go oraz ko bie co ści. Z „One…” gru pa zje -
cha ła pół Pol ski, po ka za ła go m.in. na Fe sti wa lu Mal ta z ra mie nia
Re pu bli ki Sztu ki Tłu sta Lan gu sta.

– Cie szę się, że na fe sti wa lach jest miej sce dla te atrów al ter na tyw -
nych, mło dych twór ców, dla spek ta kli ro bio nych przez ama tor ki.
No wy pro jekt Ju sty ny Ma chaj „Fu rie”, za gra ny przez pięt na ście ak -
to rek, miał pre mie rę na prze ło mie ma ja i czerw ca w Pa wi lo nie
Otwar tym na Chwa li sze wie. Te mat wyj ścio wy od no si się do po -
znań skich cza row nic, któ re zgi nę ły za mę czo ne na tor tu rach, udu -
szo ne, spa lo ne na sto sach. W ze bra niu in for ma cji na te mat
bo ha te rek po mo gła Jo an na Klisz. Ty tuł po cho dzi od mi to lo gicz -
nych Ery nii, bo giń, któ re w ak cie ze msty i sza łu do ma ga ły się spra -
wie dli wo ści i po dą ża ły za swy mi opraw ca mi. Sce na riusz ba zu je
na frag men tach „Mat ki Jo an ny do Anio łów” Iwasz kie wi cza, „Pro -
ce su” Kaf ki oraz wła snych tek stów re ży ser ki.

– Spek takl oka zał się fu zją na te mat śmier ci, wi ny nie za wi nio -
nej, współ cze snej ko bie co ści z jed nej stro ny dą żą cej ku mak sy -

mal ne mu wy zwo le niu, co jest do bre, z dru giej stro ny ogra ni cza -
nej. Lu bię kon fron to wać wi dza z dys kom for tem, sa mym so bą,
pod sta wiać mu lu stro, że by zo ba czył, z czym bo ry ka ją się ko bie -
ty. Krę ci mnie mrocz na fa scy na cja. Wie rzę, że na wet je że li tyl ko
je den widz oglą da jąc na sze przed sta wie nia, coś po czu je, to war -
to jest je ro bić. Szok, zdzi wie nie, mie sza ne uczu cia – m.in. z ta -
ki mi re ak cja mi wi dzów się spo ty kam.

Mło da ar tyst ka my śli już o no wym pro jek cie – sztu ce opar tej
o po stać So nii Mar mie ła dow ze „Zbrod ni i ka ry”. Pó ki co pie nią -
dze ze sty pen dium za pew ni ły re ży ser ce i ak tor kom bez pie czeń -
stwo fi nan so we – po kry ją kosz ty wzno wie nia „Fu rii”, któ rą bę dzie
moż na obej rzeć w li sto pa dzie w Pa wi lo nie. A w przy szłym ro ku,
po obro nie prac li cen cjac kich, Ju sty na Ma chaj bę dzie zda wa ła
na re ży se rię te atral ną do Kra ko wa lub War sza wy.

ewa ko na rzew ska Mi cha lak

krę ci mNie mrok
artystyczne stypendium miasta poznania

pomogło Justynie machaj zrozumieć, co tak

naprawdę tworzy. – Dopiero po zobaczeniu

spektaklu, usłyszeniu opinii krytyków i widzów

wiem, co robię i jaki to ma wydźwięk –

mówi młoda reżyserka, jednocześnie

studentka iii roku filmoznawstwa i kultury

mediów oraz wiedzy o teatrze na uam.

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

Fot. aDrian wykrota

Bieg 100-le cia w ra mach Pko Poznań Półmaraton
udział w biegu był okazją, aby na sportowo uczestniczyć
w obchodach Jubileuszu 100-lecia up. Dla symbolicznego uczczenia
tej ważnej daty społeczność akademicka stworzyła grupy
rekonstrukcyjne odwołujące się do wydarzeń z historii polski. 

14.04.2019 r.
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Jest pa ni jed ną ze sty pen dy -
stek na gro dzo nych przez Po -
znań w do wód uzna nia dla
naj le piej ro ku ją cych na uko wo
mło dych ba da czy ze śro do wi -
ska uni wer sy tec kie go. By ło za -
sko cze nie?

By ło du że za sko cze nie. Cie szę
się nie zmier nie, że ka pi tu ła uzna -
ła mój do ro bek ba daw czy za wart
uwa gi i przy zna ła mi to sty pen -
dium. Faj nie, że ko muś ze śro do -
wi ska po za aka de mic kie go mo je
ba da nia wy da ją się cie ka we.
Przy go to wu jąc wnio sek sta ra łam
się opi sać swo je osią gnię cia w ta -
ki spo sób, aby każ dy był w sta nie
zro zu mieć, czym się zaj mu ję, bo
che mia tak na praw dę jest dla każ de go i każ dy z nas w co dzien -
nym ży ciu się z tą che mią spo ty ka.

Stypendium nie ode bra ła pa ni oso bi ście, bo… 
…prze by wam na sta żu w In sti tut de Scien ce et d’Ingénie rie

Su pra molécu la ires (ISIS) Uni wer sy te tu w Stras bur gu we Fran -
cji. W gru pie pro fe so ra Sa morì spę dzi łam po nad rok pod czas
dok to ra tu na kil ku sta żach na uko wych. I dzię ki współ pra cy
z gru pą Na no che mi stry mia łam oka zję zmie nić te ma ty kę swo -
ich ba dań na tę zwią za ną z gra fe nem i ma te ria ła mi dwu wy mia -
ro wy mi. W swo jej pra cy na uko wej zaj mu ję się opra co wa niem
no wej kla sy po ro wa tych na no ma te ria łów, opar tych na gra fe nie,
po przez che micz ną funk cjo na li za cję tlen ku gra fe nu. Z jed nej
stro ny wno szę do gru py do świad cze nia zwią za ne z syn te zą i ana -
li zą che micz ną, z dru giej na to miast sta ram się jak naj wię cej na -
uczyć od człon ków gru py Na no che mi stry o prak tycz nych
moż li wo ściach za sto so wa nia zsyn te zo wa nych prze ze mnie
związ ków w ta kich dzie dzi nach jak ma ga zy no wa nie ener gii czy
mo ni to ro wa nie ludz kie go zdro wia. 

Sty pen dium przy zna no za „prze ło mo we ba da nia nad za -
sto so wa niem in no wa cyj nych ma te ria łów opar tych na gra fe -
nie w dzie dzi nach zwią za nych z mo ni to ro wa niem zdro wia,
do star cza niem ener gii elek trycz nej oraz oczysz cza niem wo -
dy”. Trzy w jed nym?

Tak, bo wła ści wo ści gra fe nu da ją nam du żo moż li wo ści po ten -
cjal ne go za sto so wa nia otrzy ma nych ma te ria łów. Ca ły pro ces za -
czy na się od za pla no wa nia struk tu ry ma te ria łu opar te go
na gra fe nie w ce lu za sto so wa nia go w kon kret nych apli ka cjach.
Tak więc np. w mo ni to ro wa niu zdro wia ma my do czy nie nia z gra -
fe nem, na po wierzch ni któ re go osa dzo ne zo sta ły w spo sób ko -
wa len cyj ny ami ny o róż nej gięt ko ści łań cu cha. Wy ni ki wy raź nie
po ka zu ją naj lep szą czu łość sen so ra w przy pad ku za sto so wa nia
ami ny o naj więk szej gięt ko ści łań cu cha. To spo wo do wa ło, że
wspól nie z gru pą pro fe so ra Sa morì za pre zen to wa no urzą dze nie
do mo ni to ro wa nia pul su męż czy zny w opar ciu o tęt ni cę pro mie -

nio wą oraz szyj ną. Je śli cho dzi
o aspekt ener ge tycz ny, to za pro -
jek to wa li śmy ma te riał opar ty
na gra fe nie, po przez osa dze nie
na je go po wierzch ni po li me ru
tio mocz ni ko wo -for mal de hy do -
we go, któ ry za wie ra w swo jej
struk tu rze licz ne ugru po wa nia
siar ko we. To by ło waż ne ze
wzglę du na cią gle ro sną ce za po -
trze bo wa nie na ener gię elek trycz -
ną i ko niecz ność po szu ki wa nia
no wych urzą dzeń bę dą cych
w sta nie spro stać du że mu po py -
to wi. W przy pad ku oczysz cza nia
wo dy to, nie ste ty, usu wa nie z niej
za nie czysz czeń bio lo gicz nych
i che micz nych by wa pro ble ma -

tycz ne. Dla te go też na ukow cy dą żą do udo sko na le nia obec nie sto -
so wa nych ad sor ben tów. Stąd po mysł na gra fen, bo ma on bar dzo
du żą po wierzch nię wła ści wą, po żą da ną przy za sto so wa niach zwią -
za nych z ad sorp cją.

Nie któ rzy na ukow cy pod da ją w wąt pli wość war tość gra fe -
nu. Mó wią o prze brzmia łej me lo dii. Pa ni ba da nia te mu prze -
czą. W ja kim kie run ku chce je pa ni roz wi jać?

My ślę, że te opi nie bo rą się z te go, że o gra fe nie mó wi się bar -
dzo du żo, ale w co dzien nym ży ciu za bar dzo nie od czu wa my
dzia ła nia wspa nia łych cech gra fe nu. A gra fen mo że zro bić so -
bie każ dy z nas w do mu. Wy star czy, że przy ło ży do ry si ka
ołówka czy li gra fi tu, ta śmę kle ją cą. Po ja wią się na niej wte dy
płat ki gra fi tu, któ re mo że my kil ka krot nie roz war stwiać przez
przy kła da nie ko lej nej por cji ta śmy i z każ dym ta kim ru chem bę -
dzie my do sta wać co raz cień sze war stwy gra fi tu aż fi nal nie
otrzy ma my gra fen. Za to do świad cze nie w 2010 ro ku Ga im
i No vo se lov otrzy ma li Na gro dę No bla. Py ta nie tyl ko, czy ten
gra fen otrzy ma ny przez nas w do mu bę dzie wy so kiej ja ko ści
i bę dzie nada wał się do ce lów zwią za nych z elek tro ni ką. My -
ślę, że każ dy z nas chciał by mieć ba te rię w smart fo nie, któ ra bę -
dzie się ła do wać w kil ka mi nut i po zwo li nam uży wać te le fo nu
kil ka ra zy dłu żej niż te raz. Aby to osią gnąć, mu si my otrzy mać
gra fen, któ ry bę dzie bar dzo do brej ja ko ści oraz czy sto ści,
a przy tym me to da pro duk cji mu si być ta nia i szyb ka, bo jak
ina czej wy obra zić so bie pro duk cję prze my sło wą? Gra fen jest
dla mnie bar dzo cie ka wym ma te ria łem, tym bar dziej, że ze
wzglę du na je go wła ści wo ści mo że my w nie da le kiej przy szło -
ści spo dzie wać się je go za sto so wa nia w co dzien nym ży ciu. Jed -
nak że w ostat nich la tach po ka za no, że ma te ria ły ta kie jak
di siar czek mo lib de nu, hek sa go nal ny azo tek bo ru czy czar ny fos -
for, pod da ne pro ce so wi roz war stwia nia, wy ka zu ją rów nież nie -
zwy kłe wła ści wo ści. My ślę, że war to cią gle po sze rzać swo ją
wie dzę. Dla te go chcia ła bym da lej roz wi jać się w kie run ku, któ -
ry ob ra łam pod czas dok to ra tu, ze wzglę du na in no wa cyj ność
ba dań. 

grafeN dla kaŻdego
chociaż niektórzy mówią, że grafen to przebrzmiała melodia, praca samanty witomskiej 

z wydziału chemii zdecydowanie temu przeczy. ze stypendystką rozmawia krzysztof smura.
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Ba da pa ni zja wi sko prze mo cy po li tycz nej. Ja ki jej ob szar
in te re su je pa nią naj bar dziej? 

Kon cen tru ję się na kul tu rze prze mo cy po li tycz nej ru chów pro -
te stu. Ru chów, któ re po wsta ły w Eu ro pie, do tknię tej skut ka mi
kry zy su eko no micz ne go, po wpro wa dze niu przez rzą dy pro gra -
mów oszczęd no ścio wych. Ba dam, co spra wia, że (po mi mo
wspól nych ce lów i war to ści po li tycz nych) sto su ją one od mien ne
na rzę dzia kon te sta cji po li tycz nej i re ali zu ją róż ne stra te gie wy -
ko rzy sta nia prze mo cy po li tycz nej. 

To pierw sze ta kie ba da nia na świe cie?
Tak. Po zwa la ją zro zu mieć, dla cze go w nie któ rych pań stwach

ru chy sto su ją prze moc fi zycz ną pod czas ma ni fe sta cji pu blicz -
nych, a w in nych po prze sta ją na uży ciu men tal nej prze mo cy lub
groź by, a tak że, co spra wia, że do cho dzi do ra dy ka li za cji i de ra -
dy ka li za cji za cho wań prze mo co wych po wsta łych na fa li spo łecz -
nej mo bi li za cji. Wy ni ki mo ich 3-let nich ana liz zo sta ły
opu bli ko wa ne przez pre sti żo we no wo jor skie wy daw nic two na -
uko we w for mie mo no gra fii. Za po cząt ko wu ją one stu dia nad źró -
dła mi zróż ni co wa nia spo łecz nych za cho wań prze mo co wych.

W koń cu nie bez przy czy ny sty pen dium otrzy ma ła pa ni
rów nież za zna czą ce umię dzy na ro do wie nie ba dań…

I bar dzo się cie szę, że ten aspekt zo stał za uwa żo ny. Przy kła -
do wo ba da nia, o któ rych opo wia dam, zo sta ły za pre zen to wa ne
pod czas kon fe ren cji na uko wych oraz opu bli ko wa ne w zna czą -
cych cza so pi smach mię dzy na ro do wych ma ją cych wskaź nik 
cy to wa nia Im pact Fac tor. 

Wy ni ki pa ni ba dań po słu żą do…?
Choć by do prze wi dy wa nia, ja kie za cho wa nia prze mo co we 

ru chów pro te stu mo gą po ja wić się w da nym pań stwie w za leż -
no ści od wy stą pie nia kon kret nych kon fi gu ra cji mi kro - i ma kro -
czyn ni ków. Są przy dat ne do two rze nia kra jo wych pla nów
za rzą dza nia kry zy so we go, opra co wy wa nia sia tek bez pie czeń -
stwa dla za gro żeń pro te stem oraz opty ma li za cji pro ce su de cy -
zyj ne go w za rzą dza niu kry zy so wym.

W swych ba da niach mo że pa ni li czyć na wspar cie?
Kie ru ję dwo ma gran ta mi Na ro do we go Cen trum Na uki, co

umoż li wia mi kon ty nu ację pra cy nad kul tu ra mi prze mo cy po li -
tycz nej. Za mie rzam zba dać uży tecz ność tych ka te go rii do
wy ja śnia nia po do bieństw i róż nic mię dzy pro ce sa mi prze kształ -
ca nia de mo kra cji w sys te my ma ją ce ce chy re żi mów nie de mo -
kra tycz nych. Pla nu ję prze ana li zo wać zna cze nie kon te sta cji
po li tycz nej dla for mo wa nia róż nych ty pów de mo kra cji opan ce -
rzo nej w Eu ro pie. 

Słów kil ka
o Prze mo cy

Dr Joanna rak z wydziału nauk politycznych

i Dziennikarstwa uam otrzymała

stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe

w zakresie badań nad kontestacją polityczną

oraz za wyróżniający się poziom

umiędzynarodowienia wyników. 

z Joanną rak rozmawia krzysztof smura.
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y specjalnością dr Joanny rak jest konstruowanie narzędzi
do badania działalności ruchów społecznych. ich

zastosowanie do badań empirycznych przyczynia się
do rozwoju teorii ruchów protestu. Badania te stanowią
oryginalną interpretację stosowania porównawczej analizy
danych jakościowych dotyczących relacji między ruchami
protestu, a systemami politycznymi.

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

„Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” 
go ść mi kon fe ren cji by ły na uko we gwiaz dy świa to we go for ma tu.
wszyst kich łą czy ło jed no. są dok to ra mi ho no ris cau sa po znań skich
uczel ni. wśród nich był prof. Béla Bollobás, matematyk, twórca
metod kombinatoryki.

6.05. 2019 r.
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obec nie prze by wa pa ni na sta żu na uni wer sy te cie w gre ifswal -
dzie. co do kład nie pa ni tam ro bi?

Staż fi nan so wa ny jest w ra mach gran tu ETIU DA5. Uczę się wy -
ko ny wać po mia ry dy na mi ki na ma gne so wa nia cien ko war stwo wych
struk tur ma gno nicz nych przez eks pe ry ment ty pu pump -pro be wy -
ko rzy stu ją cy dwie, od dzie lo ne od sie bie w cza sie, wiąz ki la se ra. Jest
to dla mnie cie ka we do świad cze nie, szcze gól nie ma jąc na uwa dze,
że mój dok to rat opie rał się na teo re tycz nych ba da niach dy na mi ki
fal spi no wych, a mo je pierw sze do świad cze nie z pra cą la bo ra to ryj -
ną zdo by łam do pie ro rok te mu, pod czas czte ro mie sięcz ne go sta żu
w Ar gon ne Na tio nal La bo ra to ry w USA. 

czym jest ta jem ni czo brzmią ca fa la spi no wa i ma gno ni ka?
Fa le spi no we są za bu rze nia mi na ma gne so wa nia roz cho dzą cy mi

się w ma te ria łach ma gne tycz nych w po sta ci fal. Sa me fa le spi no we
są pod sta wo wym przed mio tem ba dań ma gno ni ki. Co waż ne, ma -
jąc na uwa dze ich po ten cjal ne za sto so wa nia, są to fa le o mi kro fa lo -
wych czę sto tli wo ściach, czy li o czę sto tli wo ściach wy ko rzy sty wa nych
współ cze śnie w ko mu ni ka cji bez prze wo do wej (Wi -Fi, 3G, 5G itp.),
du żo krót sze od fal mi kro fa lo wych wy ko rzy sty wa nych do ko mu ni -
ka cji bez prze wo do wej. Po nad to fa le spi no we umoż li wia ją trans port
in for ma cji bez zwią za ne go z tym trans por tu ła dun ku elek trycz ne -
go, z czym  wią że się wy two rze nie się tzw. cie pła Jo ule’a -Len za.
Wszyst ko to spra wia, że po ten cjal nie ukła dy ma gno nicz ne, wy ko -
rzy stu ją ce fa le spi no we, mo gą stać się no wą, znacz nie bar dziej ener -
go osz częd ną i zmi nia tu ry zo wa ną kla są ukła dów do prze twa rza nia
in for ma cji, wy ko rzy sty wa ną np. w smart fo nach.

ma gno ni ka to rów nież te mat pa ni pra cy dok tor skiej.
Te ma tem jej by ło ba da nie wła sno ści lo ka li za cyj nych fal spi -

no wych w krysz ta łach oraz kwa zi krysz ta łach ma gno nicz nych:
ma te ria łach ma gne tycz nych wy twa rza nych sztucz nie w wa run -
kach la bo ra to ryj nych (me ta ma te ria ły) o prze strzen nie zmie nia -
ją cych się pa ra me trach ma te ria ło wych. Po przez sztucz ną
struk tu ra li za cję ma te ria łów ma gna tycz nych moż na uzy skać no -
we moż li wo ści kon tro li nad wła sno ścia mi fal spi no wych.

otrzy ma ła pa ni sty pen dium za do tych cza so we osią gnię cia ba -
daw cze w za kre sie ma gno ni ki. czym do kład nie cha rak te ry zu ją
się te ba da nia?

Ba da nia, za któ re przy zna ne zo sta ło mi sty pen dium, zło ży ły się
na treść mo jej pra cy dok tor skiej. Już bę dąc dziec kiem by łam za fa -
scy no wa na krysz ta ła mi, uwiel bia łam oglą dać al bu my je pre zen tu -
ją ce oraz kla sy fi ku ją ce, tłu ma czą ce ich po cho dze nie. Ba da nia,
za osią gnię cia w któ rych do sta łam sty pen dium, po zwo li ły mi w pe -
wien spo sób po łą czyć te za in te re so wa nia.

ma pa ni w pla nach stwo rze nie de mul ti plek se ra fal spi no wych.
brzmi groź nie.

Po mysł ten ba zu je na wy ko rzy sta niu kwa zi krysz ta łów oraz ich
spe cy ficz nych wła sno ści. Prze wi du ję, że w za leż no ści od czę sto tli -
wo ści wzbu dze nia, moż na wzbu dzić fa lę spi no wą w róż nych miej -
scach struk tu ry kwa zi pe rio dycz nej. Ten efekt mo że zo stać
wy ko rzy sta ny do za pro jek to wa nia de mul ti plek se ra, umoż li wia ją -
ce go prze strzen ne roz dzie le nie dwóch sy gna łów o róż nych czę sto -
tli wo ściach, czy li prze kie ro wa nie sy gna łu prze no szo ne go
przy po mo cy fa li spi no wej o okre ślo nej czę sto tli wo ści (po da nej
na wej ście) do od po wied niej lo ka li za cji (do okre ślo ne go wyj ścia).

od dziecka
iNTereSowały mNie

krySzTały
Dr Justyna rychły z wydziału Fizyki uam

otrzymała stypendium naukowe poznania

za osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki,

w szczególności za teoretyczne badanie

własności lokalizacyjnych fal spinowych

w planarnych magnonicznych kryształach oraz

kwazikryształach magnonicznych. w przyszłości

chce stworzyć demultiplekser fal spinowych. 

z dr Justyną rychły rozmawia Jagoda haloszka.
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to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

Przemarsz senatów czterech uczelni
Jed nym z naj waż niej szych punk tów prze mar szu by ło po wi ta nie
na stop niach ra tu sza przez pre zy den ta poznania Jac ka Jaś ko wia ka,
któ ry prze ka zał rek to rom sym bo licz ne klu cze do mia sta. pre zy dent
po dzię ko wał wła dzom uni wer sy tec kim za pra cę na rzecz mia sta.

7.05.2019 r.
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Skąd u pa ni za mi ło wa nie do nie spor -
cza ków, tych nie po zor nych zwie rząt?

Na II ro ku stu diów mu sie li śmy wy brać
spe cja li za cję. Do koń ca wa ha łam się mię -
dzy bio lo gią śro do wi ska, a bio lo gią mo -
le ku lar ną. Wie le osób na ma wia ło mnie
na ten dru gi wy bór, uza sad nia jąc, że jest
bar dziej przy szło ścio wy. Osta tecz nie
zde cy do wa łam, że to ja mam się w tym
do brze czuć i wy bra łam bio lo gię śro do -
wi ska. Wie dzia łam, że chcę za jąć się bez -
krę gow ca mi, jed nak do koń ca też nie
wie dzia łam ja ki mi. I wte dy na mo jej dro -
dze po ja wił się dr hab. Łu kasz Kacz ma -
rek, ma ją cy prób ki nie spor cza ków
z ca łe go świa ta, któ ry przy jął mnie do swo je go ze spo łu.

obec nie pro wa dzi pa ni ba da nia o mi kro bio mie nie spor cza -
ków. Na czym one po le ga ją?

Mi kro biom jest to ze spół mi kro or ga ni zmów, któ re mo że my
po wią zać z osob ni kiem, a tak że wy od ręb nić te mi kro or ga ni zmy,
któ re za sie dla ją or ga nizm nie spor cza ka. Ma ją one wpływ
na funk cjo no wa nie ca łe go or ga ni zmu – na je go me ta bo lizm, od -
por ność czy za cho wa nie. Mo je ba da nia sku pia ją się wo kół mi to -
chon driów i zwią za nych z ni mi mar ke rów mi to chon drial nych,
ale kwe stia udzia łu mi kro bio mu jest rów nież war ta roz wa że nia.
Wy ni ki po win ny przy czy nić się do lep sze go zro zu mie nia me cha -

ni zmów od por no ści na wy su sze nie,
a mo że na wet po wsta nia no wych me tod
kon ser wo wa nia ma te ria łu bio lo gicz ne go.

To pierw sze ta kie ba da nia na świe -
cie?

Tak. Do tej po ry nikt ni gdy się nad tym
nie sku pił. Jest to dzie dzi na, któ rą war to
się za in te re so wać, po nie waż nie spor cza -
ki są gru pą jesz cze dość sła bo po zna ną.
My ślę, że by ło by wspa nia le być ta kim ini -
cja to rem do da nia cze goś no we go w tar -
di gra do lo gii, po nie waż te raz być mo że
nie ro zu mie my jesz cze, jak bar dzo mo że
być to istot ny ele ment w przy szło ści. Na -
pi sa li śmy na ten te mat dwie pra ce i my -

ślę, że by ło by świet nie móc za chę cić in nych na ukow ców, by szli
w tym kie run ku. 

dzię ki sty pen dium mia sta Po znań chce pa ni wy ru szyć
w świat za nie spor cza ka mi?

W li sto pa dzie chcę udać się do Chi le, głów nie w oko li ce pu sty -
ni Ata ca ma. Pa nu ją tam eks tre mal ne wa run ki, nie przy ja zne dla
ży cia or ga ni zmów ży wych, a nie spor cza ki zy ska ły sła wę wła śnie
dzię ki te mu, że bez pro ble mu ra dzą so bie z ta ki mi prze ciw no -
ścia mi. Mam na dzie ję, że dzię ki tej wy pra wie uda się ze brać ja -
kieś cie ka we prób ki i do wie dzieć się, czy tym twar dzie lom uda ło
się pod bić na wet Ata ca mę. 

Nie SPor cza ki To wciąŻ Nie od kry Te bez krę gow ce
milena roszkowska jest doktorantką w zakładzie Bioenergetyki na wydziale Biologii uam. swoją pracę

doktorską realizuje pod opieką prof. hanny kmity. z niesporczakami jest zaprzyjaźniona od siedmiu lat. 

ze stypendystką rozmawia Jagoda haloszka.

Jo an na Kaź mier czak, któ ra jest stu -
dent ką IV ro ku stu diów dok to ranc -
kich na Wy dzia le Che mii, w swo jej

pra cy na uko wej zaj mu je się che mią
związ ków krze mo or ga nicz nych, ger ma -
no or ga nicz nych i bo ro or ga nicz nych. Sty -
pen dium na uko we mia sta Po zna nia
otrzy ma ła za opra co wa nie efek tyw nych
ka ta li tycz nych me tod mo dy fi ka cji sil se -
skwiok sa nów oraz wy bit ne osią gnię cia
na uko we. Jest współ au tor ką dzie się ciu
pu bli ka cji mię dzy na ro do wych z li sty fi -
la del fij skiej, dwóch pa ten tów oraz dwu -
na stu zgło szeń pa ten to wych o za się gu
kra jo wym. Swo je do tych cza so we wy ni ki ba dań przed sta wi ła
na kon fe ren cjach kra jo wych i mię dzy na ro do wych. Sty pen dyst ka
opra co wu je no we, efek tyw ne oraz se lek tyw ne me to dy ka ta li tycz -
ne, umoż li wia ją ce syn te zę i funk cjo na li za cję sil se skwiok sa nów,
wy ko rzy stu jąc w pro ce sie han dlo wo do stęp ne i nie tok sycz ne re -

agen ty krze mo or ga nicz ne. Otrzy ma ne
w trak cie ba dań funk cjo na li zo wa ne sil -
se skwiok sa ny mo gą sta no wić pre kur so -
ry dla no wych ma te ria łów hy bry do wych,
cha rak te ry zu ją cych się pre cy zyj nie re gu -
lo wa ną na no struk tu rą i po sia da ją cych
uni ka to we wła ści wo ści. Mo gą one zna -
leźć za sto so wa nie za rów no w che mii ma -
te ria ło wej, jak i w ka ta li zie oraz
w na no tech no lo gii. Za pro po no wa na ka -
ta li tycz na stra te gia po zwo li otrzy mać
w ła god nych wa run kach sze ro ką ga mę
funk cjo na li zo wa nych sil se skwiok sa nów,
sta no wią cych waż ne blo ki bu dul co we

w che mii ma te ria ło wej.
Gdy wy cho dzi z la bo ra to rium, Jo an na Kaź mier czak bar dzo lu -

bi ry so wać, a tak że od po czy wać, czy ta jąc do bry kry mi nał. Pa sją
dok to rant ki jest rów nież na uka ję zy ków ob cych. 

ja go da ha losz ka

w ostatnich latach silseskwioksany cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ich szerokie

zastosowanie m.in. w chemii, inżynierii materiałowej i jako prekursorów nanokompozytów.
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SilSeSkwiokSaNy Nie Takie STraSzNe
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Pierw szy był na no bio de tek tor. Prof. Je rzy J. Lan ger z ze spo -
łem Pra cow ni Fi zy ko che mii Ma te ria łów i Na no tech no lo gii
wy my ślił i skon stru ował mi nia tu ro wy czuj nik, któ ry wy -

kry wa mi kro or ga ni zmy, w tym groź ne go wą gli ka; ma ło te -
go – po tra fi w krót kim cza sie zi den ty fi ko wać znacz nie szer sze
spek trum bak te rii, ich prze trwal ni ków i wi ru sów niż stan dar do -
we tech ni ki de tek cyj ne. Tra dy cyj nie bak te rie moż na wy kryć na -
mna ża jąc je, ale me to da ta za wo dzi w przy pad ku np. nie któ rych
szcze pów cho le ry. Jed nak na no bio de tek tor świet nie ra dzi so bie
z tym ogra ni cze niem.

Pro fe sor po ka zu je ma leń ką kon struk cję: – Pro szę spoj rzeć, tu -
taj jest czuj nik, a tam dwie elek tro dy. W środ ku ma my szcze li nę
rzę du kil ku mi kro me trów, znaj du je się w niej sia tecz ka włó kie nek

po li me ro wych o śred ni cy mi kro - i na no me trycz nej – to czy sty po -
li mer lub kom po zyt, prze wo dzą ce prąd elek trycz ny. Ka na łem prze -
pły wo wym pły nie ciecz z bak te ria mi. Kie dy bak te rie znaj dą się
w po bli żu czuj ni ka, zmie nia ją prze wod nic two elek trycz ne włó kie -
nek i po ja wia się sy gnał, któ ry re je stru je my. Je go cha rak ter za le ży
od ro dza ju mi kro or ga ni zmów. Wy star czy, że by w prób ce zna la zła
się ich nie wiel ka licz ba – w cią gu kil ku dzie się ciu se kund układ,
wspo ma ga ny od po wied nio opro gra mo wa nym kom pu te rem, po -
da ich na zwę oraz ilość w jed no st ce ob ję to ści.

Na no bio de tek tor po wstał w ra mach pro jek tów zo rien to wa nych
na za sto so wa nia w za kre sie wy kry wa nia ska żeń bio lo gicz nych. Je -
den z nich sfi nan so wa ła ame ry kań ska agen cja DARPA – De fen se
Ad van ced Re se arch Pro jects Agen cy (Agen cja Za awan so wa nych
Pro jek tów Ba daw czych w Ob sza rze Obron no ści), zaj mu ją ca się
fron to wy mi ba da nia mi; dru gi, pol ski, o cha rak te rze ochron nym,
wspar ło Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju (NCBiR). W tym
przy pad ku na no bio dek tek tor był ele men tem mo bil ne go la bo ra to -
rium za gro żeń. Jed nak urzą dze nie moż na wy ko rzy sty wać nie tyl -
ko w obro nie woj sko wej i cy wil nej, ale rów nież w mo ni to rin gu
sta nu czy sto ści wód, czy dia gno sty ce me dycz nej.

ge nial ne rze czy są pro ste
Na po dob nej za sa dzie dzia ła ko lej ny wy na la zek pro fe so ra – na -

no che mo de tek tor. Pra cu je on w at mos fe rze po wie trza i za miast
po bie rać odro bi nę pły nu, re agu je na pa ry i ga zy wy dzie la ne przez
ba da ne sub stan cje lub ich mie sza ni ny. Sy gnał ge ne ro wa ny jest
w wy ni ku na stę pu ją cych po so bie pro ce sów sorp cji -de sorp cji czą -
ste czek ana li zo wa nej sub stan cji na prze wo dzą cych mi kro - i na -
now łók nach. W tym ce lu w kon struk cji za in sta lo wa no
mi nia tu ro wy układ grzej ny.

– Gdy tem pe ra tu ra ro śnie, na stę pu je de sorb cja (uwal nia nie),
a jak wy łą czy my im puls grzej ny – sorb cja (po chła nia nie). De tek -
tor re je stru je cha rak te ry stycz ny prze bieg pro ce su sorb cji i de sorb -
cji w po sta ci zmian prze wod nic twa elek trycz ne go w funk cji
cza su. Kom pu ter ana li zu je kształt te go sy gna łu i wy zna cza je go
pa ra me try. Da ne tra fia ją do ba zy, co sta no wi pod sta wę roz po -
zna wa nia i iden ty fi ka cji sub stan cji – wy ja śnia na uko wiec.

Układ jest bar dzo pro sty, ale in te li gent ny – sam uczy się iden -
ty fi ko wać nie zna ną sub stan cję na pod sta wie wcze śniej po da ne -
go wzor ca. Po tra fi ją wy kryć i po dać na zwę w cią gu 2 mi nut!

wykryje miligram narkotyku w kieszeni,

dopalacze i raka płuc. a po godzinach rozróżni

kawy pochodzące z wielu stron świata i, co

zaskakujące, bimber od whisky. czy to superpies

policyjny? nie, to nanochemodetektor powstały

w pracowni Fizykochemii materiałów

i nanotechnologii uam.

deTekTor czUl Szy
od PSie go No Sa

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

jubileuszowe posiedzenie senatów 
w au li uam rek to rzy za de kla ro wa li pod ję cie wy sił ku zmie rza ją ce go
do fe de ra cji śro do wi ska na uko we go w po zna niu. pod czas spo tka nia
ju bi le uszo we go se na ty czte rech uczel ni uchwa li ły uchwa łę ju bi le -
uszo wą. 

7.05.2019 r.
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Prof. je rzy j. Lan ger
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me ra mi sub stan cji psy cho ak tyw nej (3-CMC i 4-CMC), róż nią -
cy mi się tyl ko ulo ko wa niem pod staw ni ka.

Po ten cjal ne za sto so wa nie de tek to ra jest ogrom ne: od spraw -
dza nia ja ko ści i zgod no ści róż nych to wa rów, od kry wa nia fał -
szerstw pro duk tów spo żyw czych i ty to niu, po wy kry wa nie
ma te ria łów wy bu cho wych, nar ko ty ków, a na wet dia gno sty kę nie -
któ rych cho rób. 

Wy na la zek po znań skie go uczo ne go mógł by wspo móc pra cę
po li cji i in nych służb np. na lot ni skach. Dzia ła bez kon tak to wo
i nie krę pu je spraw dza nej oso by. Układ jest na ty le czu ły, że zi -
den ty fi ku je na wet mi li gra no we ilo ści am fe ta mi ny lub in nych nar -
ko ty ków. Świet nie ra dzi so bie też z do pa la cza mi, któ rych skład
tak szyb ko się zmie nia, że na wet la bo ra to ria po li cyj ne nie na dą -
ża ją z ich ana li zą.

Urzą dze nie, któ re pra cu je nie za wod nie 24 go dzi ny na do bę z po -
wo dze niem za stą pi ło by psy. Du że zwie rzę ta ob da rzo ne bar dzo czu -
łym wę chem wi dać z da le ka, co mo że wy stra szyć oso by prze wo żą ce
nar ko ty ki, tym cza sem de tek tor moż na ukryć. Po za tym psy mę czą
się po dwóch go dzi nach pra cy, zwłasz cza kie dy roz pra sza ją je in ne
za pa chy; na ich na strój wpły wa też po go da i sto pień wy szko le nia.
Trud no po wie dzieć, czy po li cja, choć za in te re so wa na urzą dze niem,
wy ko rzy sta je kie dy kol wiek – na prze szko dzie sto ją pro ce du ry, któ -
re w tym mo men cie są nie do po ko na nia.

Spryt ny de tek tor przy dał by się w me dy cy nie do prze pro wa dza -
nia te stów prze sie wo wych. Dzię ki umie jęt no ści wy kry cia róż nych
sub stan cji w wy dy cha nym po wie trzu mógł by wspo móc dia gno -
sty kę np. cho rób ne rek, ra ka płuc, cu krzy cy. Ba da nie by ło by nie -
in wa zyj ne – wy star czy dmuch nąć, jak w al ko mat. Obec nie trwa ją
za awan so wa ne pra ce nad roz wo jem ele men tów de tek cyj -
nych. – Dal szy krok to uprosz cze nie tech ni ki wy twa rza nia de tek -
to rów, że by nada wa ła się do pro duk cji prze my sło wej. Do tej po ry
wy ko ny wa li śmy je ręcz nie. Ko lej ny etap to opra co wa nie spo so bu
mon to wa nia ca łe go urzą dze nia, opty mal ne go dla ko mer cja li za cji.
Przy go to wu je my się też do da le ko idą cej mi nia tu ry za cji – pod su -
mo wu je prof. Lan ger.

ewa ko na rzew ska – Mi cha lak

Moż na po wie dzieć, że dzia ła jak nos – wą cha i mó wi, co to
jest. Urzą dze nie wy kry wa sub tel ne róż ni ce mię dzy bar dzo po -
dob ny mi sub stan cja mi np. iden ty fi ku je róż ne ga tun ki kaw, her -
bat, al ko ho li, a na wet roz róż nia izo me ry środ ków
psy cho ak tyw nych. – To mnie za sko czy ło, bo urzą dze nie jest pro -
ste. No, ale ge nial ne rze czy ta kie wła śnie są – żar tu je pro fe sor.

od am fe ta mi ny po bim ber
Do ba dań do łą czy ła stu dent ka, obec nie już ma gi ster, Do mi ni -

ka Ko niecz na. Jako ma gi strant ka kon stru owa ła czuj ni ki na ba zie
po je dyn czych włó kien wę glo wych oraz prze pro wa dza ła po mia -
ry, któ re mia ły na ce lu spraw dze nie pra cy czuj ni ków, naj pierw
na sub stan cjach mo de lo wych, ogól no do stęp nych np. na ka wie,
her ba cie, gał ce musz ka to ło wej, im bi rze, a po tem ta kich, jak am -
fe ta mi na, ma ri hu ana i bim ber w la bo ra to rium kry mi na li stycz -
nym Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu. Pra ce
obej mo wa ły etap ka li bra cji (ce lem kon struk cji baz da nych) oraz
ba dań iden ty fi ka cyj nych z te sto wą i wła ści wą ba zą da nych (do -
ty czą cą sub stan cji sil nie psy cho ak tyw nych).

– Pierw sze mie sią ce by ły bar dzo trud ne. Skon stru owa nie czuj ni -
ka, któ ry chciał by ze mną współ pra co wać i od róż niać np. her ba tę
od po wie trza, wy ma ga ło du żo cier pli wo ści. Włók na bar dzo ma łe
i cien kie, le d wie wi docz ne (o śred ni cy ok. 5 mi kro me trów) nie zwy -
kle trud no chwy cić pę se tą i na nieść na elek tro dę. Jak się uda wa ło,
to al bo włó kien ko by ło za gru be al bo za dłu gie, lub na ło ży łam za du -
żo kle ju i na stę po wa ło zwar cie. Gdy na po cząt ku grud nia uda ło się
skon stru ować kil ka czuj ni ków, któ re da wa ły od po wie dzi zgod ne
z ocze ki wa nia mi, to śmia ły śmy się z ko le żan ką (rów nież ma gi strant -
ką), że do sta ły śmy pre zent na świę ta, bo ba da nia za czy na ją wy cho -
dzić. Jak już wy pra co wa łam sche mat po stę po wa nia, któ ry dzia łał,
by ło z gór ki – mó wi Do mi ni ka Ko niecz na

Mło dą ba dacz kę za sko czy ło to, że czuj nik od róż nia pra wie iden -
tycz ne sub stan cje. Ta kie ma łe coś, a po tra fi roz po znać np. ma ri hu -
anę z od le gło ści 10-20 cen ty me trów znaj du ją cą się w kie sze ni. – Nie
spo dzie wa łam się, że na tym eta pie ba dań czuj nik bę dzie da wać pra -
wi dło we od po wie dzi po za ko mo rą po mia ro wą. A jed nak. Mam du -
żą sa tys fak cję z pra cy ma gi ster skiej, na uczy łam się, że nie moż na się
pod da wać po nie uda nych po cząt kach, cza sem war to po cze kać, bo
efek ty mo gą prze kro czyć ocze ki wa nia – mó wi.  

wy wą cha wię cej niż pies
Je den z po li cjan tów z la bo ra to rium kry mi na li stycz ne go był

bar dzo zdzi wio ny, kie dy na no che mo de tek tor roz róż nił…bim ber
od whi sky. Mło da che micz ka sa ma nie wie rzy ła, że urzą dze nie
roz po zna al ko hol ety lo wy i me ty lo wy. Dał so bie też ra dę z izo -

nanobiodetektor – miniaturowy czujnik, który wykrywa mikroorganizmy,

w tym groźnego wąglika

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y
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Wmurowanie kapsuły czasu
w trakcie uroczystego posiedzenia senatów rektorzy czterech uczelni
wyszli przed gmach collegium minus, aby podjętą przed chwilą
uchwałę umieścić w kapsule czasu. w środku znalazł się też między
innymi list od nich do przyszłego rektora z 2119 roku.

7.05.2019 r.
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na Wy dzia le Bio lo gii UAM w In sty tu cie An tro po lo gii ba da -
nia mi ko pal ne go DNA (w skró cie aDNA, z ang. an cient, czy -
li an tycz ny lub sta ro żyt ny) zaj mu je się ze spół kie ro wa ny

przez dr An nę Ju ras z Za kła du Bio lo gii Ewo lu cyj nej Czło wie ka. 
Ba da nie aDNA jest przy dat ne w róż nych dzie dzi nach. Ze spo ły

zaj mu ją ce się aDNA są czę sto bar dzo in ter dy scy pli nar ne i łą czą
w so bie spe cja li stów z ge ne ty ki, bio fi zy ki i ba da nia izo to pów, an -
tro po lo gii, ar che olo gii, ge ne ty ki po pu la cyj nej, pa le on to lo gii, bio lo -
gii ewo lu cyj nej, zoo lo gii. Se kwen cjo no wa nie aDNA obec ne jest
za rów no w ba da niach pod sta wo wych, np. w bio lo gii ewo lu cyj nej
dla we ry fi ko wa nia hi po tez o po cho dze niu i po kre wień stwie ga tun -
ków, czy w ge ne ty ce po pu la cyj nej do ba da nia po cho dze nia i mi gra -
cji po pu la cji ludz kich, jak i ba da niach apli ka cyj nych, w tym
do te sto wa nia me tod i na rzę dzi mo le ku lar nych, któ re w przy szło -
ści mo gą zna leźć za sto so wa nie rów nież w bio lo gii są do wej (np.
do iden ty fi ka cji osob ni czej i ba da nia po kre wień stwa). Po nie waż
eks pe ry men ty zwią za ne z aDNA są w za sa dzie z re gu ły po łą czo ne
z ba da niem i po zna wa niem prze szło ści, to si łą rze czy i na szej ludz -
kiej cie ka wo ści wzbu dza ją szcze gól ne za in te re so wa nie, co roz wo -
jo wi na uki przy no si spo re ko rzy ści.

– Ba da nia aDNA pro wa dzi my przede wszyst kim na ludz kich ma -
te ria łach szkie le to wych. Naj star sze ana li zo wa ne przez nas ma te ria -
ły kost ne by ły da to wa ne na oko ło 8000 lat, a naj młod sze mia ły
kil ka set lat – mó wi dr inż. An na Ju ras, pod kre śla jąc, że ze spół na -
ukow ców, w któ rym pra cu je, zaj mu je się ba da niem aDNA ma te ria -
łów szkie le to wych nie tyl ko z Pol ski, lecz tak że z Ukra iny, Gre cji,
Czech, Wę gier, Tur cji, Pe ru czy Su da nu. 

– W od nie sie niu do po pu la cji eu ro pej skich in te re su ją nas przede
wszyst kim dwa za gad nie nia, któ re mia ły istot ne zna cze nie dla
ukształ to wa nia pu li ge ne tycz nej współ cze snych Eu ro pej czy ków.
Pierw sze z nich to trans for ma cja neo li tycz na, czy li przej ście z ło -

wiec ko -zbie rac kie go try bu ży cia na rol ni -
czy – opi su je dr Ju ras. 

War to wie dzieć, że re wo lu cja rol ni cza jest
czę sto przez bio lo gów ewo lu cyj nych, an tro po -
lo gów i ar che olo gów uwa ża na za jed ną z naj -
waż niej szych w hi sto rii na sze go ga tun ku oraz
ca łej pla ne ty. 

– Zmia na ta by ła zwią za na z wiel ką mi gra -
cją lud no ści – rol ni ków z Bli skie go Wscho du
do Eu ro py. Wraz z nią przy by ły no we ge ny,
któ re zna czą co zmie ni ły do tych cza so wą struk -
tu rę ge ne tycz ną. Wy ni ki na szych ba dań otrzy -
ma nych dla wcze sno -neo li tycz nych po pu la cji
z Pol ski, ale rów nież dla Tur cji ze zna ne go sta -
no wi ska w „atalhöyük, pu bli ko wa li śmy
w uzna nych w tej dzie dzi nie cza so pi smach:
Ge nes, BMC Evo lu tio na ry Bio lo gy czy Fo ren sic
Scien ce In ter na tio nal: Ge ne tics – kon ty nu uje

ba dacz ka, wska zu jąc na mię dzy na ro do wy aspekt ba dań, któ ry do -
dat ko wo po twier dza współ pra ca z jed ny mi z naj lep szych uni wer -
sy te tów na świe cie – Uni wer sy te tem w Up psa li oraz Uni wer sy te tem
w Sztok hol mie. 

Co jesz cze ba da dr Ju ras wraz z ze spo łem? – Dru gie istot ne dla
nas za gad nie nie, któ re rów nież mia ło wpływ na współ cze sną pu lę
ge nów Eu ro pej czy ków, to tzw. mi gra cja po pu la cji no ma dów ze ste -
pów re gio nu Mo rza Czar ne go w kie run ku Cen tral nej Eu ro py
ok. 3000 lat p.n.e. In te re su ją nas rów nież ewen tu al ne póź niej sze
wpły wy ste po we na struk tu rę ge ne tycz ną po pu la cji z okre su brą zu
z te re nu współ cze snej Pol ski – pod kre śla. – Oprócz po pu la cji pra -
dzie jo wych in te re su ją nas rów nież te z okre su wpły wów rzym skich
i śre dnio wie cza, stąd uczest ni czy my mię dzy in ny mi w ba da niach
spo łecz no ści pań stwa pierw szych Pia stów oraz po cho dze nia Sło -
wian. 

Ze spół z Za kła du Bio lo gii Ewo lu cyj nej Czło wie ka na Wy dzia le
Bio lo gii UAM zaj mu je się jesz cze ana li zą cho ro bo twór czych bak te -
rii ko pal nych, któ rych ge no my moż na wy kryć w ludz kich szcząt -
kach. 

– W przy szło ści za mie rza my po sze rzyć na sze ba da nia rów nież
o ana li zy nie zwy kle in te re su ją ce go aDNA zwie rzę ce go – pod su mo -
wu je dr Ju ras. W ba da niach tych oprócz dr An ny Ju ras bio rą udział
tak że m.in. dr Ma ciej Chy leń ski (bio log mo le ku lar ny i ar che olog),
dr Edvard Eh ler (ge ne tyk po pu la cyj ny) oraz prof. Mi ro sła wa Da -
bert (kie row nik Wy dzia ło wej Pra cow ni Tech nik Bio lo gii Mo le ku -
lar nej na Wy dzia le Bio lo gii UAM). Ba da nia czę sto są pro wa dzo ne
we współ pra cy z an tro po lo ga mi fi zycz ny mi, w tym m.in. z prof. Ja -
nu szem Piont kiem i dr hab. Mar tą Krenz -Nie dba łą. 

łu kasz sa kow ski 

ma te riał po wstał we współ pra cy z uam na blo gu „to tyl ko teo ria”
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kopalne Dna to materiał genetyczny, obecny w szczątkach organizmów, które dawno umarły, na przykład

w kościach człowieka, żyjącego 4000 lat temu. można go też definiować jako Dna wymarłego gatunku,

takiego jak gołąb wędrowny, krowa morska czy neandertalczyk. kopalny Dna jest z reguły mocno

pofragmentowany, czyli słabej jakości. nie można uzyskać więc z niego pełnych informacji, 

tak jak z Dna pobranego ze świeżej komórki, ale nadal jest istotnym źródłem wiedzy o przeszłości.

Na Tro Pie ko Pal Ne go dNa

zespół dr anny juraszespół dr anny juras
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n a sze spo tka nie za czy na my od ma łej pre zen ta cji. Do sta ję
do rę ki dłu go pis i kart kę pa pie ru o sza rym od cie niu. Chwi -
lę póź niej pły nie proś ba o jej wy peł nie nie i od po wiedź

na pro ste py ta nia za war te w ram kach. Ro bię to gry zmo ląc nie mi -
ło sier nie. Gdy koń czę, na ekra nie kom pu te ra mo je go go ścia mam
wy peł nio ny do ku ment. Ten pro sty, wy da wa ło by się na uko wy
„myk”„, po zwa la na nie ba ga tel ne oszczęd no ści.

– Obec nie nasz pro dukt prze szedł fa zę pi lo ta żu w jed nym z naj -
więk szych pol skich ban ków. Prze szedł ją za do wa la ją co i pro jekt jest
wdra ża ny – mó wi dr Ra fał Wit kow ski. – Co da je? To pro ste. Bank
wy li czył, że ob słu ga jed ne go klien ta i do ku men tu kosz tu je 4 zło te
(pa pier, czło wiek, ska ner, ze wnętrz na usłu ga, ar chi wum). Dzien nie
bank pro du ku je oko ło 700 ty się cy do ku men tów. Po za sto so wa niu
na sze go roz wią za nia kosz ty zma la ły do… zło tów ki. Od tej po ry do -
ku men ty, któ re by ły two rzo ne w dwóch eg zem pla rzach, są spo rzą -
dza ne tyl ko w jed nym, ale ko do wa nym, któ ry każ dy pra cow nik
ban ku mo że sam wy dru ko wać. Do ku ment pa pie ro wy idzie z klien -
tem, a bank dys po nu je je dy nie wer sją elek tro nicz ną. Nie trze ba ska -
no wać, ar chi wi zo wać, wy szu ki wać.

Pra ce nad tą tech no lo gią za czę ły się w mo men cie, gdy obaj pa -
no wie stu dio wa li na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM. Za -
wsze bar dzo ich de ner wo wa ło, że „pi sa nie ma te ma ty ki” jest trud ne,
a kom pu ter sła bo je wspie ra. Nie chcie li się mę czyć z kom pu te rem.
Z dru giej stro ny pi sa nie na pa pie rze też nie by ło do koń ca sa tys fak -
cjo nu ją ce, choć w przy pad ku ma te ma ty ki przy jem ne. – Trud niej
dzie lić się pa pie ro wy mi no tat ka mi, trud niej ni mi za rzą dzać. Ko niec
koń ców wy my śli li śmy sys tem in te rak cji z kom pu te rem, któ ry po -
łą czył pi sa nie na pa pie rze i kom pu ter – mó wi dr Wit kow ski. – Stąd
dłu go pis.

Tech no lo gia nie po wsta ła na kon kret ne za mó wie nie. Wy my śli li
ją, pi sząc dok to rat. Zna leź li czas. Wcze śniej zaj mo wa li się roz po -
zna wa niem mo wy, ale pro jekt – mi mo po wo dze nia – oka zał się ma -
ło ko mer cyj ny. Nikt go nie chciał. Osta tecz nie z roz po zna wa nia
mo wy prze szli na roz po zna wa nie pi sma, co oka za ło się po dob nym
pro ble mem ma te ma tycz nym. Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny. Za czę li
współ pra cę z Fun da cją UAM. Z PPNT. Po wsta ła spół ka, w któ rej
UAM przez swo ją fun da cję jest naj więk szym udzia łow cem. To spół -
ka IC So lu tions.

– Stwo rzy li śmy tech no lo gię kro pek i al go ryt mów, któ re ko du ją,
a po tem de ko du ją za pis na wy peł nia nej kart ce – mó wi dr Wit kow -
ski. – Sam dłu go pis, na fa sze ro wa ny elek tro ni ką i wy po sa żo ny w ka -
me rę po cho dzi z Ko rei. Uczest ni czy my w je go opro gra mo wa niu,
ale nie w pro duk cji. 

Pierw sze za sto so wa nie? Po spo tka niu w Bruk se li. Uczest ni czy li
w tar gach spe cja li stycz nych, na któ rych za swój pro dukt otrzy ma li
srebr ny me dal. Tam też po zna li sze fa Cen trum Krwio daw stwa z Ka -
to wic. Oka za ło się, że na Ślą sku, chcąc uła twić ko rzy sta nie z Cen -
trum, wpro wa dzo no cy fry za cję. Lu dzi za stą pi ły kom pu te ry. 

– Za nim czło wiek od da krew, mu si wy peł nić sze reg do ku men -
tów. Po tem pa ni w re je stra cji mu si go prze pi sać. By skró cić pro ces
po sta wio no kom pu te ry – wspo mi na dr Wit kow ski. – Szyb ko oka -
za ło się, że prze cięt ny krwio daw ca czy li eme ry to wa ny gór nik za czął
od bi jać się od przy sło wio wej ścia ny. Zna czą co spa dła licz ba daw -
ców, więc wró co no do pa pie ro lo gii, ale tu w su kurs przy szli śmy ze
swo im pro jek tem. Dziś wszyst ko dzia ła jak na le ży. 

Ko lej ny klient to już był szok. OBWE szu ka ła roz wią zań do ty czą -
cych tech no lo gii mo gą cych szyb ko ogar nąć ewa lu ację wy ni ków ob -
ser wa cji wy bo rów. Wy star to wa li w kon kur sie i go wy gra li. Od te go
cza su wszyst kie wy bo ry or ga ni zo wa ne na świe cie, a ob ser wo wa ne
przez OBWE, są wspo ma ga ne przez sprzęt opar ty o po znań ską
tech no lo gię. Jak to wy glą da?

W trak cie wy bo rów bar dzo waż ne jest to, aby pod su mo wa nie ob -
ser wa cji po ja wi ło się, za nim da ny kraj ogło si ofi cjal ne wy ni ki. Każ dy
ob ser wa tor dzia ła w pa rze. Do sta je dłu go pis, te le fon i książ kę, w któ -
rej jest ca ła se ria py tań i spraw, któ re mu si zwe ry fi ko wać, bę dąc
w punk cie wy bor czym. Są py ta nia o swo bo dę od da wa nia gło sów,
dzia łań mo gą cych mieć wpływ na wy nik wy bo rów itp. Te raz ob ser -
wa to rzy wy peł nia ją te do ku men ty, za pis tra fia do smart fo nów, a z nich
do cen tral ne go kom pu te ra OBWE. Po wsta je ra port, któ ry na stęp nie
jest pu bli ko wa ny. Czy ta blet nie jest lep szy? Wy ma ga do dat ko wych
szko leń. By je zro bić, trze ba ob ser wa to rów ze brać, za pła cić im die ty,
opła cić noc leg itp. Ol brzy mie kosz ty. OBWE wo li pro sto tę. 

In ne miej sce, w któ rym sto so wa ne jest po znań skie roz wią za nie
to np. In sty tut Mor ski w Gdań sku. Ra por to wa nie ze stat ków od by -
wa się przy po mo cy na szej tech no lo gii. Był pro blem z ra por ta mi
zza ko ła pod bie gu no we go, gdzie prze kaz był za kłó ca ny przez za ma -
rza ją cy wkład, ale dzię ki sy ner gii w PPNT, wkła dy wy po sa żo no
w spe cjal ny żel wy trzy mu ją cy bar dzo ni skie tem pe ra tu ry. 

Ko lej na gru pa użyt kow ni ków to szpi ta le. Każ dy z nas prze cho -
dził lub bę dzie prze cho dzić przez pro ces uciąż li wej re je stra cji. – Dziś
co raz wię cej szpi ta li bie rze po znań ską tech no lo gię, bo do ku men ty
mu szą być elek tro nicz ne. To wy móg. Po znań nie bie rze. Dla cze go?
Nie wiem – mó wi dr Wit kow ski. – Naj waż niej sze jed nak, że wszyst -
ko jest rdzen ne, na sze, aka de mic kie. Dzia ła my z UAM, a ja na dal
pra cu ję na uko wo na uczel ni. To mój dru gi dom. 

krzysz tof smu ra

Dr rafał witkowski jest zadowolony. i trudno się dziwić.

system działa i jest stosowany coraz szerzej. razem

z kolegą dr. krzysztofem krzywdzińskim stworzyli coś,

co zostało docenione przez organizację Bezpieczeństwa

i współpracy w europie, polskie banki czy placówki

medyczne. ich praca jest też przykładem łączenia

biznesu z nauką na chwałę i dla dobra uam. 

dłUgoPiS,
ale Nie byle Jaki

Fot. aDrian wykrota
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Naj now sze ba da nia po ka zu ją, że za 100 lat w ska li ca łej zie mi
po ten cjał tor fo wisk za cznie spa dać. 

Wraz z ba da cza mi z Wiel kiej Bry ta nii spoj rze li śmy w prze szłość
tor fo wisk. Wzię li śmy pod uwa gę tem po aku mu la cji wę gla oraz
zmia ny po zio mu wo dy. Pa trząc w prze szłość i współ cze sne re la cje,
któ re mo że my ba dać róż ny mi me to da mi, np. sa te li tar ny mi, mo że -
my okre ślić, któ re ob sza ry bę dą naj bar dziej po dat ne na emi sję dwu -
tlen ku wę gla do at mos fe ry. Dzię ki te mu mo gli śmy zbu do wać
mo del, któ ry po mo że nam pro gno zo wać przy szłość i mo że my
uznać, że za sto lat tor fo wi ska sta ną się glo bal ny mi emi te ra mi wę -
gla. Ten wnio sek zwią za ny jest z ten den cja mi pod no sze nia się glo -
bal nej tem pe ra tu ry po wie trza. Część tor fo wisk w Eu ro pie, któ re
zo sta ły od wod nio ne, bądź osu szo ne, już emi tu je wę giel do at mos -
fe ry. Znacz ne po wierzch nie tor fo wisk pło ną w Ame ry ce Pół noc nej,
w In do ne zji oraz na Sy be rii. Nie ste ty, pa trząc na obec ne po ża ry tor -
fo wisk my ślę, że punkt kry tycz ny jest jed nak bli żej niż za sto lat.

Jak od wró cić ten pro ces?
Mu si my za cząć my śleć po waż niej o kli ma cie i spra wić, że nie bę -

dzie my emi to wać do at mos fe ry dwu tlen ku wę gla z pa liw ko pal nych.
Na to miast lo kal nie mo że my pró bo wać do ko ny wać re sty tu cji, czy li
na pra wiać to, co czło wiek znisz czył w prze szło ści. Mo że my za sy py -
wać ro wy me lio ra cyj ne, do ko ny wać pew nych ma ni pu la cji, któ re
po zwo lą na no wo ma te rii or ga nicz nej tra fiać do tor fo wisk w po sta -
ci tor fu. Mu si my też dbać o ro śli ny tor fo twór cze, aby aku mu lo wa -
ły jak naj wię cej dwu tlen ku wę gla przy wy so kim po zio mie wo dy. 

Pa na ostat nie ba da nia po ka zu ją, że dzię ki tor fo wi skom mo że -
my zro zu mieć go spo dar czą hi sto rię zie mi. Ja kie ma to dla nas
zna cze nie? 

Jest to dość no wy pro jekt, w któ rym po łą czy li śmy si ły z hi sto ry -
ka mi z uni wer sy te tu w Bia łym sto ku. Oczy wi ście już wcze śniej pra -
co wa li śmy z ar che olo ga mi, jed nak ten trend pra cy z hi sto ry ka mi to
dla nas kom plet nie no wa rzecz. Zaj mu je my się re kon struk cją hi -
sto rii go spo dar czej Pol ski. Obec nie sku pia my się na ob sza rze Wiel -
ko pol ski, jed nak w pla nach ma my rów nież do li nę Dol nej Wi sły.
In te re su je nas to, w ja ki spo sób zmie niał się tam kra jo braz. Pod czas
na szych ba dań z pro fi lu tor fo wi sko we go po bie ra my prób ki z du żą
roz dziel czo ścią, a tak że wy ko nu je my ana li zy ra dio wę glo we. Dzię ki
te mu, że ma my tak szcze gó ło we re kon struk cje, mo że my to po rów -
nać z wy ni ka mi ba dań hi sto ry ków, któ rzy ko lek cjo nu ją swo je 
da ne. Na ra zie uda ło nam się ze brać da ne z tor fo wi ska Ka za nie 
k. Po bie dzisk i tor fo wi ska Świę te k. Prze mę tu. 

od czy tu jąc hi sto rię zie mi, ja ko pierw si w Pol sce wy ko rzy sta -
li ście ame by sko rup ko we. w ja ki spo sób wam po ma ga ją?

Ame by sko rup ko we do sko na le spraw dza ją się w pra cach eks pe -
ry men tal nych i pa le oeko lo gii tor fo wisk, po nie waż są or ga ni zma mi
bar dzo czu ły mi na zmia ny śro do wi ska. Ba da my obec nie, jak re agu -
ją na zmia ny tem pe ra tu ry i wil got no ści. Za po cząt ko wa łem w Pol -
sce wy ko rzy sta nie ameb sko rup ko wych do re kon struk cji zmian
po zio mu wo dy w Pol sce, czy li hy dro lo gicz nej re kon struk cji w tor -
fo wi skach. Zin ten sy fi ko wa li śmy na sze dzia ła nia na tym po lu, bo
dzię ki po zo sta ło ściom sko ru pek moż na efek tyw nie ba dać prze szłe
zmia ny hy dro lo gicz ne tor fo wisk. Dzię ki nim na sze mu ze spo ło wi
uda ło się zre kon stru ować zmia ny po zio mu wo dy na tor fo wi skach
w cią gu ostat nich kil ku ty się cy lat. Obec nie wy ko rzy stu je my je w ba -
da niach w Pol sce, eu ro pej skiej czę ści Ro sji, na Sy be rii oraz w Es to -
nii, aby po ka zać, jak zmie niał się po ziom wo dy w re la cji do po ża rów
tor fo wisk. W przy szło ści w Wiel ko pol sce chce my spoj rzeć na hi -
sto rię je zior, wy ko rzy stu jąc ame by sko rup ko we z osa dów je zior -
nych. Sta ra my się też zmie niać świa do mość spo łecz ną na te mat
tor fo wisk i ich ogrom nej róż no rod no ści bio tycz nej i geo gra ficz nej.

Torfowiska akumulują więcej węgla niż lasy.

Jednak, jeśli nie powstrzymamy globalnego

wzrostu temperatury, sytuacja może się odwrócić.

O potencjale torfowisk i ich wpływie

na odczytywanie historii z prof. Mariuszem

Lamentowiczem z Instytutu Geoekologii

i Geoinformacji UAM rozmawia Jagoda Haloszka. 

wykorzySTać
PoTeNcJał TorfowiSk

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

Fot. Dominika łuców

dzień sportu Uniwersytetu Poznańskiego 
nie ty po wą for mu łą te go rocz ne go dnia spor tu by ły za wo dy re tro.
po raz pierw szy wszyst kie czte ry uczel nie przy go to wa ły dla za wod -
ni ków stro je re tro w czte rech ko lo rach, a uczest ni cy zmie rzy li się w tak
eg zo tycz nych dys cy pli nach, jak prze cią ga nie li ny i pier ście niów ka.

8.05.2019 r.
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to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

o r ga ni za cji tej ran gi wy da rze nia
pod jął się In sty tut Et no lo gii
i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM

oraz Pol skie To wa rzy stwo Lu do znaw cze. 
Kon gre so wi przy świe ca ło ha sło „Świa -

to we so li dar no ści” słu żą ce uka za niu ro li
an tro po lo gii w so li dar no ści, to le ran cji
i spra wie dli wo ści. War to ści te, zwłasz cza
so li dar ność z pla ne tą, zna la zły od dźwięk
nie tyl ko w na uko wych dys ku sjach, ale
rów nież w kwe stiach prak tycz nych.
Uczest ni cy pi li m.in. wo dę z kra nu w bio -
de gra do wal nych na czy niach, ko rzy sta li
rów nież bez płat nie z ko mu ni ka cji pu -
blicz nej. 

Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił prof.
Chris Hann, dy rek tor In sty tu tu Ma xa Planc ka w Hal le w Niem -
czech. Go ściem spe cjal nym kon gre su by ła rów nież prof. Alis se
Wa ter ston z Ci ty Uni ver si ty of New York. 

Uczest ni cy ob ra do wa li w 103 pa ne lach te ma tycz nych. Za pla -
no wa no 3 se sje ple nar ne, 8 pa ne li dys ku syj nych, 8 warsz ta tów
i pro gram fil mo wy, w ra mach któ re go za pre zen to wa no 23 do ku -
men tal ne fil my et no gra ficz ne z ca łe go świa ta. W kon gre sie bra li
rów nież udział ak ty wi ści z or ga ni za cji po za rzą do wych.

z prof. mi cha łem Bu chow skim 

roz ma wia ewa ko na rzew ska -mi cha lak.

dla cze go świa to wy kon gres an tro po lo gicz ny od był się
na Uam w Po zna niu?

Na ukow cy z Mię dzy na ro do wej Unii Na uk An tro po lo gicz nych
i Et no lo gicz nych, któ rzy zna li mnie z róż nych or ga ni za cji za py -
ta li, czy pod ję li by śmy się te go za da nia. Po wie dzia łem, że tak, jak
znaj dą się u nas lu dzie na to go to wi – i się zna leź li. Lo gi stycz nie
to by ło bar dzo du że wy zwa nie, któ re kosz to wa ło mie sią ce pra -
cy 11-osobo we go ko mi te tu. Pa ra dok sal nie, w tym sa mym ro ku,
kie dy ma my naj więk szy kon gres an tro po lo gicz ny w hi sto rii Pol -
ski, wła dze pań stwo we wy kre śli ły an tro po lo gię z li sty dys cy plin.
Mo że my być wdzięcz ni wła dzom Uni wer sy te tu, któ re wy ka za ły
się du żym zro zu mie niem dla na szej sy tu acji. No wy wy dział, któ -
ry wkrót ce po wsta nie na uni wer sy te cie – bę dzie no sił na zwę: Wy -
dział An tro po lo gii i Kul tu ro znaw stwa. Na zwa dys cy pli ny
zo sta nie w Po zna niu za cho wa na na tym wła śnie szcze blu.

kon gre so wi przy świe ca ło ha sło świa to we So li dar no ści. czy
w świe cie, w któ rym ist nie je tak wie le po dzia łów so li dar ność
jest jesz cze moż li wa?

Mo im zda niem jest nie ty le moż li wa, co ko niecz na. Roz cią ga -
my ją na so li dar ność z pla ne tą, eko sys te ma mi, in ny mi ży ją cy mi
isto ta mi. Współ cze sna an tro po lo gia, ko ja rzo na z pro ble ma mi
kul tu ro wy mi i spo łecz ny mi, wra ca do ko rze ni, do bio lo gicz nych
uwa run ko wań eg zy sten cji. Na na szych oczach in ten sy fi ku ją się
po dzia ły wy wo łu ją ce mi gra cje lu dzi, któ rzy ucie ka ją nie tyl ko

z te re nów za gro żo nych woj ną, ale tak że 
klę ska mi eko lo gicz ny mi. Je że li nie zmie ni my
po dej ścia do śro do wi ska, je śli wszyst kim na -
dal bę dzie ste ro wa ła chęć zy sku, a nie so li -
dar no ści, to gro zi nam ka ta stro fa. 

an tro po lo gia by wa nie wy god na dla rzą -
dzą cych np. w bra zy lii pre zy dent bol so na -
ro za po wie dział, że pań stwo nie bę dzie
fi nan so wa ło na uk hu ma ni stycz nych i spo -
łecz nych. co bę dzie da lej?

Mó wi my, że World So li da ri ties mo że
ozna czać rów nież so li dar ność mię dzy an tro -
po lo ga mi. W Bra zy lii kon flik ty mię dzy neo -
li be ra ła mi eks plo atu ją cy mi śro do wi sko,
a an tro po lo ga mi sprze ci wia ją cy mi się nisz -

cze niu eko sys te mów, w któ rych ży ją rdzen ne lu dy, trwa od lat.
Nie ste ty, do mi nu je wciąż my śle nie w ka te go riach zy sku eko no -
micz ne go, któ re opie ra się na gra bież czej go spo dar ce nisz czą cej
za rów no na tu rę, jak i lu dzi w niej funk cjo nu ją cych, nie tyl ko
w Ama zo nii, lecz też np. na Ślą sku. Ta ki „im pe ria lizm my ślo wy”
roz cią ga się też na sfe rę na uki ro zu mia nej wy łącz nie w ka te go -
riach po stę pu tech no lo gicz ne go, w któ rym dys kre dy tu je się na -
uki kry ty ku ją ce nad mier ną eks plo ata cję śro do wi ska, nie rów no ści
spo łecz ne, a za ra zem an ty li be ral ne i kse no fo bicz ne sys te my po -
li tycz ne. Po wód tej sy tu acji jest ta ki, że te ostat nie nie pa su ją
do neo li be ral ne go mo de lu świa ta i eko no mii. W imię Świa to wych
So li dar no ści nie pod da je my się jed nak i jesz cze an tro po lo gia nie
zgi nę ła, pó ki my ży je my.

So li dar Ność JeST ko Niecz Na
uam był gospodarzem międzynarodowego kongresu iuaes – największego wydarzenia

antropologicznego w polsce i jednego z większych w europie Środkowo-wschodniej.
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koncert stulecia – andrea Bocelli 
na widowni zasiedli zarówno pracownicy uczelni, studenci
i absolwenci, jak i fani włoskiego tenora z kraju i zagranicy. występ
artysty był największym biletowanym koncertem muzyki klasycznej
w polsce. na trybunach i murawie stadionu poznań zasiadło około 25
tysięcy widzów. 

11.05.2019 r.
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W ju bi le uszo wym kon gre -
sie wzię li udział na ukow -
cy z kra ju i za gra ni cy

m.in.: an gli sta prof. Ter ry Lamb
z Wiel kiej Bry ta nii, ro ma ni sta prof.
Fre ide ri kos Va le to po ulos z Fran cji.
Za pro sze nie przy jął rów nież ger -
ma ni sta i glot to dy dak tyk, prof.
Thor sten Pi ske z Uni wer sy te tu Fry -
de ry ka -Alek san dra w Er lan gen -
-No rym ber dze.

W dniu roz po czę cia kon gre su
prof. Mi ro sław Paw lak z Wy dzia łu
Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go
w Ka li szu otrzy mał Me dal im. Pro fe so ra Lu dwi ka Za broc kie go.
Prof. Paw lak za słu żył się m.in. peł niąc funk cję se kre ta rza ge ne ral -
ne go i prze wod ni czą ce go PTN, or ga ni zu jąc licz ne kon fe ren cje i roz -
wi ja jąc cza so pi smo „Neo fi lo log”. Obec nie na uko wiec prze wod ni czy
Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Na uczy cie li Ję zy ków No wo żyt nych
(FIPLV).

PTN po wstał w 1929 ro ku z ini cja ty wy ger ma ni sty prof. Zyg -
mun ta Łem pic kie go na zjeź dzie neo fi lo lo gów w War sza wie. To -
wa rzy stwo mia ło sku piać przed sta wi cie li róż nych fi lo lo gii, któ rzy
bę dą pro wa dzić za rów no ba da nia in ter dy scy pli nar ne, jak i współ -
pra co wać ze śro do wi skiem. Po wo jen nej prze wie, w 1969 ro ku
or ga ni za cja re ak ty wo wa ła się na uni wer sy te cie po znań skim
pod okiem prof. Lu dwi ka Za broc kie go.

z prof. katarzyną

karpińską-szaj z wydziału

neofilologii, przewodniczącą

zarządu głównego ptn,

rozmawia ewa

konarzewska-michalak.

„in ter dy scy pli nar ność w glot to -
dy dak ty ce”, pod ta kim ha słem od był
się te go rocz ny kon gres Pol skie go

To wa rzy stwa Neo fi lo lo gicz ne go. w ja ki spo sób ję zy ko znaw cy wy -
ko rzy stu ją in ne dys cy pli ny w ba da niach pro ce su na ucza nia i ucze -
nia się ję zy ków ob cych?

Glot to dy dak ty ka, tak jak i ca ła hu ma ni sty ka, jest dzie dzi ną in ter -
dy scy pli nar ną. Za da niem Pol skie go To wa rzy stwa Neo fi lo lo gicz ne -
go jest in te gro wa nie śro do wi ska ba da czy i prak ty ków, któ rych
do świad cze nia osa dzo ne są w róż nych tra dy cjach ba dań em pi rycz -
nych wy wo dzą cych się naj czę ściej z re pre zen to wa ne go ob sza ru ję -
zy ko we go. Ce le to wa rzy stwa od po cząt ku kon cen tro wa ły się na tym,
że by śmy spo ty ka li się po nad po dzia ła mi, za miast za my kać się tyl ko
w śro do wi sku to wa rzystw mo no lin gwal nych. Cho dzi tak że o to, aby -
śmy in te gro wa li się z na uczy cie la mi i przed sta wi cie la mi na uk po -
krew nych, ta kich jak np. ję zy ko znaw stwo, psy cho lo gia, pe da go gi ka,
akwi zy cja ję zy ka i wie le in nych. Py ta nie: na ile dys cy pli na au to no -
micz na, ja ką jest glot to dy dak ty ka, po win na in spi ro wać się ba da nia -
mi pro wa dzo ny mi w in nych dys cy pli nach? Na ile sa ma słu żyć ja ko
in spi ra cja ta kich ba dań? Cho dzi o wy pra co wa nie wa run ków in ter -
dy scy pli nar no ści, by unik nąć swo iste go, nie sko or dy no wa ne go eklek -
ty zmu. Na kon gre sie dys ku to wa li śmy m.in. o tym, na ile owo „in ter”
ma sta tus na uko wy, a na ile jest tyl ko kom pi la cją róż nych po my słów,
co nie po win no mieć miej sca.

To wa rzy stwo współ pra cu je z in ny mi or ga ni za cja mi. Ja kie są
efek ty tej współ pra cy?

Je ste śmy człon kiem -za ło ży cie lem świa to wej or ga ni za cji – Mię -
dzy na ro do wej Fe de ra cji Na uczy cie li Ję zy ków No wo żyt nych
(Fédéra tion In ter na tio na le des Pro fes seurs de Lan gu es Vi van tes).
Ma my w niej obec nie swo je go prze wod ni czą ce go, prof. Mi ro sła wa
Paw la ka. Przy pa tru je my się, in spi ru je my i uczest ni czy my w ba da -
niach mię dzy na ro do wych, co jest ko niecz no ścią. 

90 lat PTN to pięk ny ju bi le usz… 
Po my śleć, że od 30 lat pra cu ję na uczel ni i jed no cze śnie uczest -

ni czę w dzia ła niach To wa rzy stwa, co sta no wi jed ną trze cią ca łej
je go hi sto rii! Spo glą da jąc na in nych glot to dy dak ty ków w Pol sce,
ze świe cą szu kać ta kie go, któ ry by z PTN nie miał do czy nie nia.
Pro fe sor Han na Ko mo row ska, gu ru pol skiej glot to dy dak ty ki,
prze sła ła nam list z oka zji or ga ni za cji kon gre su, w któ rym na pi -
sa ła: „je stem wdzięcz na To wa rzy stwu za to, że by ło i jest”. Rze -
czy wi ście jest ono ca ły czas po trzeb ne. 

trzydniowy kongres „interdyscyplinarność w glottodydaktyce”  uczcił 90-te urodziny 

polskiego towarzystwa neofilologicznego. 

PTN by ło i JeST

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

Festiwal  „100 lat razem!” 
Dwu dnio wy Fe sti wal Ju bi le uszo wy przy go to wa ny dla mia sta i re gio -
nu, zor ga ni zo wa ny z oka zji ob cho dów 100-le cia uni wer sy te tu po -
znań skie go był wy da rze niem bez pre ce den su. im pre zy w prze strze ni
mię dzy zam kiem, a col le gium mi nus i ope rą przy cią gnę ły tłu my. 

7-8.06.2019 r.
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Po cząt ki ze spo łu się ga ją ma ja ro ku 2017, kie dy to roz po czy na -
ją ca wów czas dzie kań ską ka den cję prof. Al do na So pa ta zwró -
ci ła uwa gę, że usta no wio ny przez ONZ Świa to wy Dzień

Róż no rod no ści Kul tu ro wej dla Dia lo gu i Roz wo ju jest świę tem
szcze gól nie waż nym i bli skim Wy dzia ło wi Neo fi lo lo gii. Tak po wsta -
ła ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia wy dzia ło wych ob cho dów. 

– Jej mo to ra mi sta li się prof. Krzysz tof Stroń ski, pro dzie kan ds.
or ga ni za cyj nych, oraz dr Do mi ni ka Gor tych, peł no moc nicz ka dzie -
ka na ds. pro mo cji. W pro gra mie po ja wił się kon cert, w któ re go or -
ga ni za cję za an ga żo wa łem się ze wzglę du na za in te re so wa nia
mu zycz ne oraz wcze śniej sze kon tak ty z na szy mi uzdol nio ny mi mu -
zycz nie pra cow ni ka mi, dok to ran ta mi i stu den ta mi – wspo mi -
na prof. Kar piń ski. 

Ów pierw szy nie po wta rzal ny kon cert, wień czą cy ob cho dy Dni
Róż no rod no ści Kul tu ro wej, od był się w CK Za mek. W je go fi na le
mu zy cy z wie lu wy stę pu ją cych wów czas skła dów po łą czy li si ły, by
wy ko nać ra zem kil ka utwo rów, co sta ło się oka zją do po zna nia się
i na wią za nia współ pra cy. Na po cząt ku ze spół na zy wał się Su per -
gru pą, po nie waż wie lu uczest ni ków pro jek tu śpie wa lub gra w in -
nych skła dach. Z cza sem jed nak mu zy cy zo rien to wa li się, że nie
wszy scy do strze ga ją, że to na zwa z przy mru że niem oka. 

– Po dłu gich dys ku sjach z przy naj mniej tu zi na po my słów wy bra -
li śmy sto sun ko wo oczy wi stą dla na sze go skła du na zwę – „Pięć Stron
Świa ta”. Dla cze go pięć? Mo że tą pią tą stro ną jest łą czą ca nas mu zy -
ka – pod kre śla prof. Ma ciej Kar piń ski. 

Obec nie skład li czy pra wie dwa dzie ścia osób, głów nie pra cow ni -
ków, dok to ran tów i stu den tów Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. War to pod -
kre ślić, że cho ciaż ze spół ja ko ca łość jest ama tor ski, to wie lu je go
człon ków ma for mal ne wy kształ ce nie mu zycz ne. Są też w ze spo le
ar ty ści spo za wy dzia łu czy na wet spo za uczel ni. Nie zwy kle waż ną
ro lę peł ni dr Łu kasz Smo luch, et no mu zy ko log z In sty tu tu Mu zy ko -
lo gii UAM, fa scy nu ją cy się afry kań ski mi bęb na mi. – Za czę ło się
chy ba od te go, że kie dy z Ge nem Tsu ka sa ki by li śmy jesz cze są sia -
da mi, od cza su do cza su sia da li śmy z gi ta ra mi na ko ry ta rzu w aka -
de mi ku i ja mo wa li śmy. Jed na mu zycz na przy jaźń za owo co wa ła
ko lej ną – wspo mi na.

Trud no prze ce nić wkład Bry gi dy Sa wic kiej -Stę piń skiej, dok to -
rant ki z In sty tu tu Fi lo lo gii Ro mań skiej, wo ka list ki, skrzy pacz ki, wie -
lo let niej człon ki ni Chó ru Ka me ral ne go UAM. – Ra zem z Ma cie jem
Kar piń skim, Łu ka szem Smo lu chem i Evą Ru fo wy bie ram i opra co -
wu ję re per tu ar. W tej ma łej gru pie od po wia da my za ko or dy na cję
dzia łań, do któ rych każ dy z człon ków gru py do kła da coś od sie -
bie – mó wi Bry gi da Sa wic ka -Stę piń ska.

Klucz do bo ru re per tu aru le ży głę bo ko w ser cach człon ków gru -
py. Do tej po ry się ga li m.in. po mu zy kę in dyj ską, tu are ską, czy bał -
kań ską i gyp sy jazz, ale rów nież pol ską mu zy kę lu do wą. Jak za uwa ża
prof. Ma ciej Kar piń ski, re per tu ar to po wód do du my, ale i naj więk -
szy pro blem. – Ma my set ki po my słów, każ dy ma swo je ulu bio ne
utwo ry i wi zje ich wy ko na nia. Jed nak czę sto zde rza my się z twar -
dym mu rem ogra ni czeń cza so wych i tech nicz nych. Po dej mo wa nie
de cy zji jest nie zwy kle trud ne. Łą czy nas za mi ło wa nie do mu zy ki
ko rze ni, et nicz nej, rdzen nej, nie ko niecz nie tej po wszech nie zna nej.
Szu ka my ory gi nal nych wy ko nań i z nich czer pie my in spi ra cję. Do -

rzu ca my do nich nie kie dy szczyp tę elek tro ni ki lub nie ty po we dla
da ne go krę gu kul tu ro we go in stru men ty – mó wi.

Zgro ma dze nie wszyst kich mu zy ków na re gu lar ne pró by to praw -
dzi we wy zwa nie. Człon ko wie ze spo łu mu szą je za czy nać kil ka mie -
się cy przed pla no wa nym kon cer tem. Czę sto ze spół dzie li się
na mniej sze gru py, gdyż trud no zna leźć od po wied nią sa lę dla ca łe -
go skła du. Jed nak pra cow ni cy i stu den ci wy dzia łu wspie ra ją ze spół
i wie le ra zy dziel nie zno si li wy twa rza ny przez nich „ha łas”. Mu zy cy
mo gli się o tym prze ko nać pod czas kon cer tu na pla cu Ada ma Mic -
kie wi cza w ra mach „Fe sti wa lu 100 lat Ra zem!”. 

– Kon cert był dla nas nie la da wy zwa niem, po cząw szy od syn -
chro ni za cji przy go to wań po kwe stie tech nicz ne. Po kon cer cie sły -
sza łam du żo do brych słów od zna jo mych i nie tyl ko, co ozna cza, że
ta for mu ła się spraw dzi ła. Pod czas wy stę pu nie mo gli śmy za pre zen -
to wać ca łe go przy go to wa ne go re per tu aru ze wzglę du na ogra ni cze -
nia cza so we. My ślę, że w każ dym z nas po zo stał nie do syt, któ ry
bę dzie my się sta ra li za spo ko ić ko lej nym kon cer tem – mó wi Bry gi -
da Sa wic ka -Stę piń ska.

A ja ka jest przy szłość ze spo łu? – Nie wy klu cza my prób utrwa le -
nia na szej mu zy ki, cho ciaż zda je my so bie spra wę, że by ło by to dla
ama tor skie go ze spo łu nie ła twe. W ca łej tej nie pew no ści en tu zjazm,
twór cza ener gia i przy ja ciel ska at mos fe ra w gru pie za wsze po zwa -
la ją mieć na dzie ję, że uda się nam jesz cze nie raz spo tkać i za -
grać – pod su mo wu je prof. Ma ciej Kar piń ski. 

ja go da ha losz ka

mU zy ka z Pię ciU STroN świa Ta
– w przypadku pięciu stron Świata określenie „projekt muzyczny” wydaje się wyjątkowo trafne. naukowcy,

doktoranci i studenci to środowiska mobilne, dynamiczne. trudno przewidzieć, jak duży skład uda się zebrać

do kolejnego występu, który w ogromnej mierze determinuje repertuar – mówi prof. maciej karpiński.
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utwo rów dzię ki si lent di sco, po pły wać w ba se nie pod czas po ol
par ty, czy wy ka zać się swo imi pi sar ski mi zdol no ścia mi. Do dat -
ko wo mo gli stwo rzyć graf fi ti Cam pu su, a tak że do wie dzieć się,
ja kie ta jem ni ce kry je Fa ce bo ok oraz Snap chat. 

Wy jazd był rów nież szan są na zna le zie nie no wych przy ja ciół. Po -
twier dza ją to Mag da, Wik to ria i We ro ni ka, stu dent ki pierw szych

im pre zy chy ba nie trze ba ni ko mu przed sta wiać. Z pew no ścią każ -
dy sły szał o naj więk szym obo zie szko le nio wo -in te gra cyj nym dla
stu den tów z ca łej Pol ski. Do let niej stu denc kiej sto li cy Pol ski, któ -

rą są Ła zy, przy by ło po nad 1000 stu den tów z róż nych uni wer sy te -
tów. Pierw sze go dnia nie mo gło za brak nąć ofi cjal nej in au gu ra cji,
na któ rą przy by li go ście z Po zna nia oraz z Wro cła wia. Wśród nich
był pro rek tor UAM prof. Ta de usz Wal las. – Są tu taj by li stu den ci,
stu den ci oraz przy szli stu den ci, któ rzy roz pocz ną swo ją na uko wą
ka rie rę z dniem 1 paź dzier ni ka. Chciał bym po gra tu lo wać wszyst -
kim, któ rzy wy bra li się na stu dia. Przed wa mi naj lep szy okres w wa -
szym ży ciu. Stu dia to nie tyl ko za ję cia, la bo ra to ria, eg za mi ny, ale
przede wszyst kim wspa nia łe ży cie stu denc kie – mó wił.

Pod czas otwar cia głos rów nież za bra ła Ka ta rzy na Kie rzek – Ko -
per ska, wi ce pre zy dent Po zna nia: – Z czę ścią z was wi dzia łam się
w ma ju, pod czas in au gu ra cji Ju we na liów. Sa ma je stem ma mą
dwój ki stu den tów, tym bar dziej uwa żam, że ta kie spo tka nia są
nie zwy kle waż ne. To dla mnie ogrom na przy jem ność móc zo ba -
czyć ty lu uśmiech nię tych uczest ni ków. Baw cie się, po nie waż
przed wa mi ko lej ny rok aka de mic ki i mu si cie na brać si ły. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li bar dzo bo ga ty pro gram. Uczest -
ni cy mo gli sko rzy stać m.in. z zum by oraz kur su tań ca to wa rzy -
skie go, po znać tech ni ki ma ki ja żu, zo stać praw dzi wym wi kin giem
ucząc się ję zy ka nor we skie go, po słu chać zna nych i lu bia nych
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ma gicz Ny Ty dzień w ła zach
Nadmorska miejscowość Łazy znów stała się studencką stolicą, bowiem na początku września miał

miejsce długo wyczekiwany przez wszystkich wyjazd integracyjno-szkoleniowy „Campus Studencki 2019”. 
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rocz ni ków na Wy dzia le Hi sto rycz nym UAM, któ re za miesz ka ły
w tym sa mym po ko ju. – Kie dy otrzy ma łam za pro sze nie, stwier dzi -
łam, cze mu nie? Dzię ki te mu po znam no wych lu dzi i bę dę się do -
brze ba wić. W mo men cie, gdy zo ba czy łam pro gram nie mia łam już
żad nych obiek cji. Mam na dzie ję, że na sza „po ko jo wa” zna jo mość
prze trwa – mó wi Mag da le na Hof man, stu dent ka ar che olo gii.

– Bar dzo się cie szę, że mo głam po znać no wych lu dzi, czy roz -
wi nąć swo je umie jęt no ści. Nie wąt pli wie waż ny był też wy po czy -
nek przed roz po czę ciem no we go eta pu ży cia, ja kim są
stu dia – do da je We ro ni ka Czar nec ka, stu dent ka hi sto rii sztu ki.

Pod czas Cam pu su moż na spo tkać oso by, któ re uczest ni czy ły
we wcze śniej szych edy cjach. Wśród nich by ła Ola Czerw z Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go z Wro cła wia, któ ra przy je cha ła tu po raz
dru gi. – W ze szłym ro ku bar dzo mi się po do ba ło. Po zna łam wie -
lu lu dzi, z któ ry mi utrzy mu ję do dzi siaj kon takt. W tym ro ku po -
sta no wi ły śmy z ko le żan ka mi przy je chać po now nie – mó wi. 

Ce lem Cam pu su jest przede wszyst kim in te gra cja, któ ra każ -
de go dnia za mie nia się w im pre zy in te gra cyj ne, wspól ne oglą da -
nie fil mów, śpie wa nie ka ra oke, a tak że kon cer ty gwiazd.
Te go rocz ną sce nę mu zycz ną pod bi li Ma lik Mon ta na oraz Bo rys
LBD. 

tekst i zdjęcia: ja go da ha losz ka

to  By ł  R o k  j U B i L e U s zo W y

odsłonięcie ławeczki studenckiej
po po mni kach -ła wecz kach po świę co nych za ło ży cie lom wszech ni cy
pia stow skiej prof. ko zie row skie mu i prof. so be skie mu uho no ro wa -
no tak że stu den tów. ła wecz ka pre zen tu ją ca stu dent kę i stu den ta
sta nę ła przed Ds „han ka” przy al. nie pod le gło ści.

17.06.2019 r.
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