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ale jest zwe ry fi ko wa ny ja ko po wsta niec, dzia łacz
nie pod le gło ścio wy.

11 li sto pa da Pił sud ski wy sia da z po cią gu
w war sza wie i te go sa me go dnia od by -

wa się w Po zna niu spo tka nie oj ców za -
ło ży cie li Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Mó wi pan o pro fe so rze ko strzew -
skim, ale czy wie my, ja ki był udział
w po wsta niu Świę cic kie go, So be skie -
go czy ko zie row skie go? 

W li sto pa dzie by li śmy, ja ko Po znań -
skie, jesz cze w,, nie miec kim na wia sie”.

Gdy in ni za czy na li cie szyć się wol no ścią,
my mu sie li śmy ją so bie do pie ro zor ga ni -

zo wać. Wy wal czyć. Cze ka no na roz strzy -
gnię cia kon fe ren cji po ko jo wej. Chcąc

od po wie dzieć na pa na py ta nie, mu szę jed nak
do dać, że po wsta nie na le ży jed nak ro zu mieć nie

tyl ko przez dzia ła nia mi li tar ne. W Po zna niu to czy ło się
co dzien ne ży cie, or ga ni zo wa no szpi ta le, do wódz twa i każ dy

ro bił, co do nie go na le ża ło. Tak że na si oj co wie za ło ży cie le. Ich na -
pę dza ła do dzia ła nia myśl o uni wer sy te cie. Za czę li śmy or ga ni zo -
wać wła dzę. Pro fe sor Świę cic ki dzia łał na rzecz Uni wer sy te tu.
Wzor cem dla nie go i in nych by ły uczel nie nie miec kie. I trud no
się dzi wić, bo prze cież by ły one naj le piej zor ga ni zo wa ne na świe -
cie i pre zen to wa ły naj wyż szy po ziom kształ ce nia. W cza sie po -
wsta nia twór cy UP uczest ni czy li w pra cy róż nych ko mi sji
Na czel nej Ra dy Lu do wej i mie li wpływ na lo sy Wiel ko pol ski.
W swych dzia ła niach zwra ca li się rów nież na ze wnątrz. Po znań
znów przy cią gał, bo ofe ro wał zna ko mi te wa run ki dla ka dry na -
uko wej. Oczy wi ście nie mo gli śmy wów czas ob sa dzić wszyst kich
kie run ków kształ ce nia, bo tych wy kła dow ców tu taj aż ty lu nie by -
ło. Wspar ły nas uni wer sy te ty w Kra ko wie, Wil nie, Lwo wie czy
uczel nie z za chod niej Eu ro py. Do brze za po wia da ją cy się tam na -
ukow cy mie li w Po zna niu moż li wość ob ję cia ka te dry. Po znań miał
jesz cze in ne atu ty. Mia sto nie by ło znisz czo ne. Ży cie spo łecz ne by -

Jest pan jed nym z au to rów „en cy klo pe dii Po -
wsta nia wiel ko pol skie go 1918/1919”. epo -
ko we dzie ło. kie dy mo że my się go
spo dzie wać?

Na ob cho dy stu le cia już za pew ne bę -
dzie. Dzie ło jest ju bi le uszo we, w sztyw -
nych okład kach, szy te i w opra wie
płó cien nej. Pra ce nad nim trwa ły
od kil ku lat. Ra zem z dr. Mar kiem Re -
zle rem je ste śmy re dak to ra mi en cy klo -
pe dii. To był nasz po mysł i cią gle go
do sko na li li śmy. Jed nak to nie tyl ko
Kar wat i Re zler są au to ra mi. Tych jest
oko ło 60-ciu, re pre zen tu ją cych róż ne
pro fe sje. Nie tyl ko hi sto ry ków, ale np. le ka -
rzy pi szą cych o sa ni ta ria cie. Au to rem jest też
np. ksiądz pi szą cy o dzie ka na cie ge ne ral nym
czy li po wstań czych ka pe la nach. W swo jej pra cy
sta ra li śmy się też od po wie dzieć na py ta nie, ile to po -
wsta nie kosz to wa ło, bo prze cież sa mi, po or ga nicz ni kow sku
utrzy my wa li śmy ar mię aż do 1920 ro ku. In ne te ma ty, jak ko bie ty
czy cu dzo ziem cy w po wsta niu też wy ma ga ły syn te tycz ne go uję cia.
Pod ję li śmy się rów nież zre da go wa nia ha sła „mo ra le i dys cy pli na”,
bo prze cież nie wszy scy po wstań cy by li anioł ka mi… Moc ną stro -
ną En cy klo pe dii są map ki, szki ce i zdję cia.
Czy wśród ha seł en cy klo pe dycz nych czę sto po ja wia się sło wo
pro fe sor, dok tor, pra cow nik Uni wer sy te tu Po znań skie go?

Aż sześć dzie siąt pro cent ha seł to bio gra my. I jak naj bar dziej – jest
tam wie lu na uczy cie li aka de mic kich, któ rzy czę sto w cza sie po wsta -
nia by li zwy kły mi sze re gow ca mi. Nie któ rzy z nich są zna ny mi pro -
fe so ra mi. Sztan da ro wą eg zem pli fi ka cją jest pro fe sor Jó zef
Ko strzew ski, ar che olog, ale przede wszyst kim dzia łacz nie pod le gło -
ścio wy już od cza sów gim na zjum. Z ra mie nia Na czel nej Ra dy Lu -
do wej był od li sto pa da 1918 r. był de cer nen tem ds. in sty tu cji
kul tu ry. Gdy przy szło po wsta nie, to wła śnie on był jed nym z głów -
nych or ga ni za to rów na szej uczel ni. W mun du rze ra czej nie cho dził,

uni Wer sy tet po Wstań cóW

wi dzę po wsta nie ja ko je den du ży pro ces,
bo wiem my, wiel ko po la nie, kro czy li śmy ku
wol no ści wła sną dro gą. Nie tyl ko dzia łań
zbroj nych, ale i pra cy or ga nicz nej. Gdy
w koń cu 1918 r. na stą pił zryw wy zwo leń czy,
uspo so bio ne pa trio tycz nie spo łe czeń stwo
nie szczę dzi ło pie nię dzy. da wa li je i zie mia -
nie i dzie ci w szko łach po wszech nych. Nie -
wąt pli wie przy jazd Igna ce go
Pa de rew skie go był tą iskrą, któ ra da ła pło -
mień, ale w tych pierw szych dniach nikt

w Po zna niu nie mó wił, że ma my tu po wsta -
nie, po pro stu był to czyn, kon kret ne dzia ła -
nie. Po tem by ły i in ne wy da rze nia
fo to gra fo wa ne przez ka zi mie rza Gre ge ra,
któ re umoc ni ły te go du cha pa trio ty zmu.
Choć by 26 stycz nia 1919 ro ku na Pla cu wil -
hel mow skim (obec nie wol no ści) od by ła się
pięk na, uro czy sta przy się ga, na któ rą przy -
szli wszy scy miej sco wi Po la cy, bo na si skła -
da li przy się gę. Po tem de fi la da, umac nia ją ca
po czu cie pol sko ści. ko lej ne wy da rze nia 

z 3 ma ja 1919 ro ku na trwa łe wpi sa ły się
do po wstań czych an na łów. to by ła licz na
de fi la da na Ła wi cy, a po tem prze marsz
nad Mal tę, by za cząć sy pać ko piec wol no -
ści. No i wi zy ta Pił sud skie go i prze ka za nie
ar mii wiel ko pol skiej, a po tem po now na wi -
zy ta Pa drew skie go w grud niu 1919 ro ku. te
wy da rze nia mia ły ogrom ny wpływ nie tyl ko
na po wsta nie, ale i na to, co dzia ło się tuż
po nim. Umac nia ły po czu cie wię zi i do pin -
go wa ły do pra cy na rzecz oj czy zny.

Pa nie pro fe so rze, gdy by mógł pan wska zać na przy kła dy dzia łań o za bar wie niu pa trio tycz nym, 
któ re mia ły de cy du ją cy wpływ na mo ra le Wiel ko po lan
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ło do brze zor ga ni zo wa ne. Po nie miec ku. Każ dy prze strze gał pra -
wa i co waż ne dla tych mło dych pro fe so rów czy dok to rów by ły tu -
taj bar dzo no wo cze sne miesz ka nia. Pro fe sor Mi chał So be ski
od po wia dał za spra wy ka dro we, wy szu ku jąc kan dy da tów na pra -
cow ni ków na uko wych, po nad to bez in te re sow nie pro wa dził spra -
wy fi nan so we. Ksiądz prof. Sta ni sław Ko zie row ski, wy bit ny
hi sto ryk i ono ma sta, był de le ga tem na Pol ski Sejm Dziel ni co wy
w Po zna niu.
wśród pra cow ni ków Uni wer sy te tu Po znań skie go spo rą część po -
wstań ców sta no wi li na ukow cy z wy dzia łu Le kar skie go. Jest wie -
rze jew ski, jest de ga… To przy pa dek?

Ge ne rał Ire ne usz Wie rze jew ski był or to pe dą i ka pi ta nem ar mii
nie miec kiej, spe cja li stą ar mij nym i nie przy pad ko wo sta nął na cze le
Sa ni ta ria tu Woj ska Pol skie go. Bę dąc od 4. stycz nia 1919 r. na czel -
nym le ka rzem po wsta nia cho dził w mun du rze ge ne ra ła bry ga dy.
Z ko lei Wik tor De ga był pod ofi ce rem pie cho ty, ochot ni czo wal cząc
w Po zna niu, m.in. o Ła wi cę, po tem na fron cie wiel ko pol skim. Gdy
two rzy ła się Ar mia Wiel ko pol ska zo stał do wód cą 7 kom pa nii 10
Puł ku Strzel ców Wiel ko pol skich. Awan so wał na po rucz ni ka. Żył
dłu go i ma pięk ną hi sto rię za wo do wą ja ko le karz or to pe da, ale za -
pi sał też świet ną kar tę nie pod le gło ścio wą. Prze cież już przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej or ga ni zo wał skau tów. Kon spi ro wał w Taj nej
Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wej. Są też in ni. Wy mie nię choć by puł -
kow ni ka Ka zi mie rza Bo na wen tu rę No wa kow skie go, na czel ne go chi -
rur ga, a po tem pro fe so ra Wy dzia łu Le kar skim; pro fe so ra Ja na
Al kie wi cza, ogrom ny au to ry tet w za kre sie der ma to lo gii; ka pi ta na
Wi tol da Ka pu ściń skie go – oku li stę; prof. Le ona Lack ne ra – sto ma -
to lo ga; pro fe so ra Fran cisz ka Ła bu ziń skie go – ko men dan ta szpi ta la
za kaź ne go; Alek san dra Szraj be ra – ra dio lo ga; Ma ria na Sze ni ca – pe -
dia trę i le ka rza 3 Bry ga dy Ar ty le rii w cza sie po wsta nia, a póź niej ko -
men dan ta szpi ta la w Bie dru sku. Wszy scy oni koń czy li uczel nie
nie miec kie, w chwi li po wsta nia zaj mo wa li kon kret ne sta no wi ska.
By li też in ni, jak choć by: hy dro bio log prof. Ju lian Rzó ska, pro fe sor
hi sto rii Zdzi sław Grot, któ ry ja ko 15-la tek pra co wał w łącz no ści
w bez po śred nim oto cze niu ma jo ra Sta ni sła wa Ta cza ka. Przy kła dem
jest też praw nik, puł kow nik Sta ni sław Sław ski, któ ry wraz z in ny mi
zaj mo wał bu dy nek są du przy Młyń skiej czy pre zy dium po li cji.
W cza sie po wsta nia był głów nym au dy to rem, czy li sze fem są dow -
nic twa woj sko we go. Z cza sem zo stał wy kła dow cą, pro fe so rem Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Moż na tak dłu go wy mie niać, a pew nie i tak
wszyst kich nie zdo łam przy po mnieć. 
Po wsta nie mia ło pe cha? Jesz cze nie po wsta ły le gio ny, a już ist -
nia ło wy daw nic two pro mu ją ce ich dzia łal ność. Sa mi wy wal czy li -
śmy so bie wol ność, ale nie by ło cza su na świę to wa nie, bo woj na
pol sko -bol sze wic ka, bo iii po wsta nie ślą skie. Prze gra li śmy swo ją
hi sto rię na po cząt ku?

Tro chę tak jest. Nasz wiel ko pol ski żoł nierz bił się po tem
na wszyst kich fron tach obro ny oj czy zny. Po wstań cy szyb ko za po -
mnie li o wiel ko pol skiej wik to rii, wal cząc wkrót ce na wscho dzie
i w po wsta niach ślą skich. Nie by ło cza su na pro mo wa nie bo ha -
ter skich czy nów. Le gio ny by ły ro man tycz ne, Pił sud ski był ro man -
tycz ny – ta ką utwo rzo no le gen dę, a z per spek ty wy war szaw skiej
na sze po wsta nie, któ re prze pro wa dzo no po po znań sku, wy da wa -
ło się nud ne i na do da tek by ło zwy cię skie. A prze cież to nie
do koń ca jest praw dą. Ostat nie la ta w Wiel ko pol sce po ka zu ją jak
po wsta nie od zy sku je, przy naj mniej w na szym re gio nie, na leż ne
so bie miej sce w hi sto rii. Po wsta nie jest waż nym skład ni kiem na -
szej toż sa mo ści. Cie szy my się, że ma my 11 li sto pa da, są uro czy -
sto ści o cha rak te rze pań stwo wym i jed no cze śnie ra do śnie
świę tu je my na Świę tym Mar ci nie. Bądź my dum ni z na szych zna -
ko mi tych an te na tów, z żoł nie rzy i tych w cy wi lu, któ rzy zor ga ni -
zo wa li nam ży cie po dłu gich la tach nie wo li. Bądź my też dum ni
z tych, któ rzy da li nam Uni wer sy tet. To też by li po wstań cy.

w  n U M e r z e
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dla cze go bo imy się is la mu?
Lęk wią że się z in no ścią, a is lam funk cjo nu je ja ko znak te go, czym

nie jest kul tu ra eu ro pej ska i Za chód. Oczy wi ście po bliż szym przyj -
rze niu oka zu je się, że to nie praw da. Ra dy kal ne prze ciw sta wie nie
„świa ta is la mu” i Eu ro py jest w grun cie rze czy kon struk tem, któ ry
wbrew po zo rom ma do syć krót ką hi sto rię. Pro ble mem jest zresz tą
sa mo po ję cie „świa ta is la mu”, któ re do jed ne go wor ka wrzu ca bar -
dzo róż nią ce się spo łe czeń stwa. Punk tem wyj ścia dla mo ich ana liz
is la mo fo bii by ło zdu mie nie fak tem, jak ła two bar dzo zróż ni co wa -
ne gru py lu dzi re du ku je my do kwe stii ich przy na leż no ści re li gij nej,
jak gdy by był to czyn nik jed no znacz nie okre śla ją cy ich toż sa mo ści
i dą że nia. Mu zuł ma nie to prze szło mi liard lu dzi, mniej szość z nich
to Ara bo wie, któ rzy jed nak ste reo ty po wo trak to wa ni są ja ko „pa -
ra dyg ma tycz ni” wy znaw cy is la mu. W Pol sce ma my Ta ta rów, któ -
rzy od stu le ci są człon ka mi na sze go spo łe czeń stwa, a mi mo to
opo wieść o is la mie ja ko czymś ob cym sta wia ich po tej dru giej stro -
nie, ja ko gru pę, któ ra do pie ro mu si za słu żyć na przy na leż ność
do pol skiej kul tu ry. 
Co zro bić, że by is la mo fo bia nie do pro wa dzi ła do tra ge dii, jak to
się sta ło w przy pad ku an ty se mi ty zmu?

Po trzeb ny jest sprze ciw wo bec wszel kich form kse no fo bii i uży -
wa nia jej ja ko in stru men tu po li tycz ne go. To mię dzy in nym ozna -
cza ko niecz ność ak cen to wa nia nie in no ści, ale te go, co łą czy.
Do brym przy kła dem ta kie go dzia ła nia, w wy mia rze lo kal nym
i prak tycz nym, jest współ pra ca po znań skich in sty tu cji kul tu ry z na -
szą spo łecz no ścią mu zuł mań ską, a tak że wspar cie, ja kie po zna nia -
cy udzie la li jej człon kom, kie dy sta wa li się w ostat nich la tach ce lem
ata ków i nie na wi ści. Mnie szcze gól nie in te re su je wy miar na uko wy.
Tu taj war to ścio we jest po ka zy wa nie istot nej ro li, ja ką is lam ode grał
w roz wo ju eu ro pej skiej kul tu ry i na uki, przy po mi na nie po wią zań
mię dzy re li gia mi abra ha mo wy mi – chrze ści jań stwem i ju da izmem
a is la mem, upo wszech nia nie rze tel nej wie dzy na te mat mu zuł mań -
skich spo łe czeństw, a tak że bu do wa nie in sty tu cjo nal nych i mię dzy -
ludz kich kon tak tów z ich człon ka mi. To ostat nie sa ma sta ram się

ro bić, współ pra cu jąc od lat z uni wer sy te tem w Al gie rii, gdzie pro -
wa dzę za ję cia na stu diach gen de ro wych. 
Jak wy glą da ła pra ca nad książ ką? Co pa nią za in spi ro wa ło?

Kie dy za czy na łam ją pi sać, is la mo fo bia by ła w Pol sce pro ble -
mem ra czej abs trak cyj nym. Po ja wia ła się w re ak cji na wy da rze -
nia eu ro pej skie, ale nie by ła we hi ku łem po li tycz nym, ja kim sta ła
się od 2015 ro ku. Bez po śred nią in spi ra cją był dla mnie ar ty stycz -
ny pro jekt Jo an ny Raj kow skiej, któ ra za pro po no wa ła za mia nę
sta re go ko mi na na po znań skich Gar ba rach w mi na ret. To czy ły
się wo kół te go go rą ce de ba ty, osta tecz nie nie zo stał zre ali zo wa -
ny. Za in te re so wa ła mnie wte dy róż no rod ność ar gu men tów, ja kie
po ja wia ły się prze ciw ko te mu pro jek to wi. Z jed nej stro ny mó -
wio no o kul tu ro wym dzie dzic twie, re li gij nej tra dy cji, toż sa mo ści
na ro do wej, z dru giej – o no wo cze sno ści, pra wach ko biet i mniej -
szo ści sek su al nych, świec ko ści. Przy glą da jąc się tym dys ku sjom
mia łam po czu cie, że wie le osób jest pro jek tem Raj kow skiej zdez -
o rien to wa nych. Mo ja pra ca mia ła być od po wie dzią na tę dez -
orien ta cję. Do dat ko wym im pul sem by ły kon tak ty, ja kie wte dy
na wią za łam ze śro do wi skiem aka de mic kim z kra jów Ma gh re bu.
Du żo mnie one na uczy ły, a tak że za in spi ro wa ły do te go, aby pró -
bo wać spoj rzeć na Eu ro pę i Pol skę z po za eu ro pej skiej, mu zuł -
mań skiej per spek ty wy.
Jak oso by stam tąd pa trzą na eu ro pej ską is la mo fo bię?

Wie dzą oczy wi ście, że is la mo fo bia jest czę ścią eu ro pej skiej rze -
czy wi sto ści. Kon fron ta cja z nią jest za wsze bo le snym do świad cze -
niem. To czę sto za czy na się na lot ni sku, kie dy trak to wa ni są
z po dejrz li wo ścią z po wo du arab skie go na zwi ska czy „mu zuł mań -
skie go” wy glą du. W naj bar dziej skraj nych przy pad kach is la mo fo -
bia pro wa dzi do ulicz nej prze mo cy wo bec osób ko ja rzo nych
z is la mem. Na szczę ście al gier scy stu den ci, któ rych za pra sza łam
na UAM nie mie li złych do świad czeń. By li na to miast nie ustan nie
zdu mie ni ste reo ty pa mi, ja kie lu dzie mie li na ich te mat. Na przy kład
tym, że tak trud no na szym ro da kom zro zu mieć, że moż na być
Arab ką w hi dża bie, któ ra jest dok to rant ką na stu diach gen der na al -
gier skim uni wer sy te cie i pi sze dok to rat na te mat praw ko biet.
Przy oka zji tych spo tkań za ob ser wo wa łam cie ka we zja wi sko: szok
wy ni ka ją cy z bra ku szo ku kul tu ro we go. Oso by, któ re nie mia ły
wcze śniej kon tak tu z mu zuł ma na mi ocze ki wa ły ja kiejś ra dy kal nej
eg zo ty ki, in no ści. Kie dy oka zy wa ło się, jak wie le ma my wspól nych
te ma tów, do świad czeń i pro ble mów, wy ni ka ją cych choć by z te go,
że wszy scy pra cu je my w po lu aka de mic kim, by ły za szo ko wa ne. Tak
jak by to, że tak du żo nas łą czy, by ło czymś nie wia ry god nym.

czło Wiek
kon tra

Mu zuł Mań ski
„in ny”

z dr Moniką Bobako, adiunktem w Pracowni

Pytań Granicznych UaM, autorką książki

„Islamofobia jako technologia władzy” 

rozmawia ewa konarzewska-Michalak

y książ kę dr Bo ba ko „Is la mo fo bia ja ko tech no lo gia wła dzy.
Stu dium z an tro po lo gii po li tycz nej” wy róż nio no na gro dą

im. ja na dłu go sza, któ ra nada wa na jest za dzie ła wno szą ce
istot ny wkład w roz wój na uki i kul tu ry. Pu bli ka cja zo sta ła też no -
mi no wa na do Na gro dy im. Prof. ta de usza ko tar biń skie go.

fot. adrIaN wykrota
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W spól ne Dni, or ga ni zo wa ne
na prze mian co 2 la ta w Po -
zna niu i Ki lo nii po głę bia ją

re la cje łą czą ce uczel nie. Go spo da -
rzem V Dni Ki lo nii był UAM. Trzy -
dnio we spo tka nie za in au gu ro wa ło
pod pi sa nie przez rek to rów prof. An -
drze ja Le sic kie go i prof. Lut za Kip pa
no wej umo wy part ner skiej. Współ pra -
ca obu uni wer sy te tów bę dzie kon ty nu -
owa na. W jej ra mach pra cow ni cy,
dok to ran ci i stu den ci ko rzy sta ją m.in.
ze sta ży, let nich kur sów ję zy ko wych
oraz lek to ra tów. Sześć lat te mu uru cho -
mio no też wspól ny pro gram stu diów
„Stu dia mię dzy kul tu ro we: Po la cy i Niem cy w Eu ro pie”, ko or dy no -
wa ny przez prof. Krzysz to fa Try bu sia z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej UAM oraz prof. Mi cha ela Dürin ga z In sty tu tu Sla wi sty -
ki CAU. Na to miast w kwiet niu te go ro ku pod ję to de cy zję o uru cho -
mie niu pro gra mu wspól nych stu diów z po dwój nym dy plo mem
w za kre sie ochro ny śro do wi ska. 

Pro gram im pre zy, któ ra od by ła się na wie lu wy dzia łach, ob fi to wał
w warsz ta ty i kon fe ren cje te ma tycz ne. Na WFPiK stu den ci ki loń skiej

sla wi sty ki pod kie run kiem Da mia -
na Mro wiń skie go przy go to wa li
warsz ta ty po świę co ne bi lin gwi zmo wi
oraz stu dio wa niu ję zy ka pol skie go i li -
te ra tu ry w Ki lo nii. Dr Mar ta Ja na -
chow ska -Bu dych, dr To masz Lis oraz
dr Re bek ka Wil pert zor ga ni zo wa li
warsz ta ty po świę co ne kul tu ro wym
re pre zen ta cjom współ cze snych re la -
cji pol sko -nie miec kich. Z ko lei mło -
dzi adep ci po znań skiej po lo ni sty ki
przy go to wa li dla ki loń skich ko le ża -
nek i ko le gów spa cer po Po zna niu,
uka zu jąc miej sca waż ne z li te rac kie go
i hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia. 

Kul mi na cyj nym punk tem by ła uro czy stość wrę cze nia przez rek -
to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go Me da lu za Za słu gi dla UAM
prof. Mi cha elo wi Dürin go wi z In sty tu tu Sla wi sty ki CAU. Lau da cję
wy gło sił dzie kan WFPiK, prof. To masz Mi zer kie wicz.

Na Wy dzia le Hi sto rycz nym otwar to wy sta wę upa mięt nia ją cą la ta
aka de mic kiej współ pra cy hi sto ry ków. Eks po zy cję moż na oglą dać
do 30 li sto pa da. ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

dr hab. Ma ciej Jun kiert 

w y d a r z e n i a

ki lo nia po raz pią ty W po zna niu

26 grud nia 1918 ro ku Igna cy Pa de rew ski przy -
je chał do Po zna nia. Przy je chał, choć Niem cy
ro bi li wszyst ko, by te mu prze szko dzić. Pró by
za wró ce nia go z po dró ży na tra sie
Gdańsk – Po znań – war sza wa nie da ły re zul ta -
tu. Po znań przy go to wy wał się do od wie dzin
już w wi gi lię. Na uli cach po ja wia ły się pol skie
sztan da ry, gdzieś chod ni ka mi ma sze ro wa li
zde le ga li zo wa ni skau ci, wrza ło w ko sza rach.
Po spiesz nie or ga ni zo wa no pol skie odzia ły. do -
zbra ja no lud ność. Mróz był okrop ny, a mi mo
to wie czo rem 26 grud nia ty sią ce lu dzi sta nę ło
na tra sie z dwor ca do Ba za ru. Po kil ku go dzi -

nach ocze ki wa nia, gdy po ciąg wto czył się
wresz cie na po znań ski dwo rzec, Niem cy by li
bez rad ni. Mie li za wró cić Pa de rew skie go z je go
tra sy, a zdo by li się je dy nie na wy łą cze nie prą -
du na sta cji. za miast ża ró wek za pło nę ło trzy
ty sią ce po cho dzi przy go to wa nych przez Po la -
ków. wy raź nie wzru szo ny Pa de rew ski za pew -
niał: „te raz na dej dą dla was lep sze cza sy”. tłum
sza lał. ośmiu set pol skich żoł nie rzy sta ło
pod bro nią cze ka jąc na ha sło do wal ki. ko lej ny
ty siąc cze kał na broń. wal ki wy bu chły na stęp -
ne go dnia, tuż po ma ni fe sta cji kil ku na stu ty się -
cy pol skich dzie ci, któ re przy szły pod Ba zar. 

Paderewski jak iskra

trwającą od 34 lat współpracę Uniwersytetu im. adami Mickiewicza i Uniwersytetu im. Christiana albrechta

w kilonii przypieczętowało podpisanie nowej umowy partnerskiej między uczelniami.
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kon cert „1918. wol ność i in ne waż ne sło wa” sta no wią cy re flek sję 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 przy cią gnął peł ną au lę pu blicz no ści. 

Mu zycz ne wy da rze nie zor ga ni zo wał rek tor UAM prof. An drzej Le sic -
ki i Mię dzy uczel nia ny Ko mi tet Ob cho dów 100-le cia Uni wer sy te tu Po -
znań skie go w au li UAM. Za śpie wał Chór Ka me ral ny pod kie row nic twem
dy ry gen ta prof. Krzysz to fa Szy dzi sza (na zdjęciu), a na for te pia nie za gra -
ła Ali cja Kosz nik. Kon cert po pro wa dził prof. Ka zi mierz Il ski, dzie kan Wy -
dzia łu Hi sto rycz ne go UAM. W pro gra mie zna la zły się utwo ry M.
Gre chu ty w aran ża cji J. Sy kul skie go, a tak że dzie ła F. Cho pi na, K. Szy ma -
now skie go, I. J. Pa de rew skie go, J. Łu ciu ka.

Wol ność i in ne Waż ne sło Wa
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Po mysł stwo rze nia ta kiej im pre -
zy ist niał w mo jej gło wie od kil -
ku lat. Te go ty pu wy da rze nia są

or ga ni zo wa ne w kra ju, m.in.  na Uni -
wer sy te cie War szaw skim, czy Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. Trze ba
jed nak wziąć pod uwa gę fakt, że tar gi
edu ka cyj ne ma ją swo istą spe cy fi -
kę – są uni wer sy tec kie. Za an ga żo wa -
nie wy dzia łów, któ re wzię ły udział
w Dniu Kan dy da ta, by ło ogrom ne.
Nie któ re pro po zy cje ze wzglę du
na na pię ty pro gram mu sie li śmy z bó lem ser ca od rzu cić – pod kre -
śla Mar ta Grusz czyń ska, or ga ni za tor ka wy da rze nia.

W cza sie Dnia Kan dy da ta moż na by ło od wie dzić wy dzia ło we
sto iska. Na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych za pre -
zen to wa no ofer tę dy dak tycz ną, ale wzbo ga co no ją o po kaz dro nów
stwo rzo nych do prze no sze nia cięż kie go sprzę tu. Ob ser wa to rom

udo stęp nio no na ży wo ob raz prze -
two rzo nych da nych po zy ska nych
z dro na, któ ry la tał nad Wy dzia łem
Che mii. Na to miast pod czas od wie -
dzin na sto isku Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji moż na by ło przy mie -
rzyć to gi ad wo kac kie, pro ku ra tor skie
i rad cow skie. Jak za wsze fu ro rę ro bił
Wy dział Che mii. Co by ło hi tem?
Oczy wi ście lo dy z azo tu.

Oprócz zwie dze nia sto isk przy szli
stu den ci bra li też udział w se rii wy -

kła dów i warsz ta tów. Przy kła do wo dr Grze gorz Krzyś ko przy cią -
gnął tłu my swo im wy kła dem na te mat łez i od po wie dział
na py ta nie, ile jest w nich che mii. Ucznio wie, któ rzy przy je cha li
na Dzień Kan dy da ta, wy cho dzi li za do wo le ni. Twier dzi li, że ofer -
ta przed sta wio na przez UAM prze ro sła ich naj śmiel sze ocze ki -
wa nia. Ja go da Ha losz ka

w y d a r z e n i a

pierW szy dzień kan dy da ta uaM
Na wydziale Chemii miał miejsce pierwszy w historii dzień kandydata UaM.  

wydarzenie przyciągnęło tłumy uczniów, którzy mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną wydziałów 

oraz ośrodków zamiejscowych naszego uniwersytetu.

fo
t.

 a
d

rI
a

N
 w

yk
ro

ta

fo
t.

 j
a

 G
o

 d
a

 h
a

 lo
Sz

 k
a

W ra mach se sji hi sto rycz nej zo stał za pre zen to wa ny
wkład uczo nych uni wer sy te tu po znań skie go w roz -
wój bez pie czeń stwa i obron no ści kra ju w okre sie

ostat nich stu lat, a w dru giej czę ści kon fe ren cji uczest ni cy dys -
ku to wa li o bez pie czeń stwie mi li tar nym na sze go kra ju i o tym,
jak wy glą da pra ca w po szcze gól nych służ bach bez pie czeń stwa.  

– Ce lem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja osią gnięć na uko wych
re ali zo wa nych w prak ty ce bez pie czeń stwa, obron no ści, służ -
bie zdro wia i ochro ny śro do wi ska – mó wił dr Ra fał Kam -
prow ski, se kre tarz ko mi te tu na uko we go kon fe ren cji.

Kon fe ren cji to wa rzy szył rów nież po kaz sprzę tu i wy po sa -
że nia jed no stek Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Po li cji, Woj ska
Pol skie go i Po go to wia Ra tun ko we go Gar ni zo nu Po znań.
Na spe cjal nych sto iskach stu den ci mo gli za czerp nąć in for -
ma cji o tym, jak wstą pić do służb mun du ro wych. JH

w sa li po sie dzeń Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół na uk
mia ło miej sce uro czy ste pod pi sa nie kar ty aka de mic kich Tra dy -
cji Po zna nia przez rek to rów wszyst kich po znań skich uczel ni.
wy da rze nie jest upa mięt nie niem de cy zji o po wsta niu Uni wer sy -
te tu Po znań skie go, któ ra za pa dła 11 li sto pa da 1918 r. w mu rach
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół na uk.
– Set na rocz ni ca de cy zji o po wo ła niu Uni wer sy te tu sta no wi do brą
oka zję dla przy po mnie nia war to ści, któ re to wa rzy szy ły je go po wsta -
niu. Je stem głę bo ko prze ko na ny, że od wo łu jąc się do dzie dzic twa
po znań skie go śro do wi ska aka de mic kie go mo że my wy zna czać no -
we dro gi je go roz wo ju – pod kre ślał prof. dr hab. An drzej Gul czyń -
ski, Pre zes Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. JH

służby
bezpieczeństWa

na Wnpid

karta akadeMickich
tradycJi poznania

na wydziale nauk Politycznych i dziennikarstwa UaM
11 października 2018 r. miała miejsce konferencja naukowa
pod tytułem „Bezpieczeństwo i obronność. Badania
naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu
Poznańskiego”. To kolejne wydarzenie organizowane
w ramach obchodów 100-lecia naszej uczelni.
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prof. bro ni słaW Mar ci niak lau re ateM
Prof. Bronisław Marciniak, rektor UaM w latach 2008-2016, odebrał z rąk urzędującego rektora uczelni, 

prof. andrzeja lesickiego, medal homini Vere academico. 

„Po czą tek uro czy sto ści (…) za po wie dzia ny był na g. 9.45. wsze la ko już
znacz nie przed tem tłu my nie zli czo ne za ję ły uli ce oka la ją ce ze wszyst -
kich stron plac wil hel mow ski (na le ża ło by go ko niecz nie prze chrzcić!).
okna wszyst kich do mów przy pla cu za ję te przez wi dzów. ze wszyst -
kich też do mów po wie wa ją sztan da ry na ro do we. Na pla cu w szy ku pa -
rad nym usta wio ne od dzia ły pol skiej za ło gi po znań skiej: jest to ży wy
mur, któ ry ota cza w kwa dra cie ca ły plac, za koń czo ny u wy lo tów
(od stro ny alei) – po obu stro nach barw nym la sem pro por czy ków: to
na si strzel cy kon ni. Po mię dzy te mi od dzia ła mi kon ny mi, na wy so kim
wznie sie niu wśród ob fi tej zie le ni usta wio ny oł tarz po lo wy – na czer wo -
nym tle, pięk ny srebr ny tryp tyk dzia łyń skich, znaj du ją cy się dziś
w zam ku kur nic kim, któ ry dro go cen ną sta no wi pa miąt kę hi sto rycz ną
spod wied nia. Przed nim to jan So bie ski Bo gu dzię ki skła dał za świet ne
nad tur czy nem zwy cię stwo. Przed oł ta rzem usta wio ny zło ty bal da -
chim, pod trzy my wa ny przez czte rech żoł nie rzy. Śro dek pla cu przed oł -
ta rzem wol ny, po pra wej stro nie oł ta rza ze bra li się: ko mi sa rze
Na czel nej ra dy lu do wej, przed sta wi cie le władz pol skich miej skich,
więk szych or ga ni za cji spo łecz nych i pra sy. Na stop niach oł ta rza du cho -
wień stwo z ks. Pra ła tem Łu kom skim na cze le.”  

26 stycznia 1918. Przysięga wojskowa na placu Wolności (Kurjer Poznański)

P ro fe sor Bro ni sław Mar ci -
niak z pew no ścią jest
wzo rem praw dzi we go

czło wie ka Uni wer sy te tu – mó wił
pod czas uro czy sto ści prof. An -
drzej Le sic ki. – Je go ogrom na
ak tyw ność na wszel kich po lach:
na uko wym, dy dak tycz nym czy
or ga ni za cyj nym za wsze zmie rza
do te go, by przy nieść splen dor
na szej Al mae Ma tris – za pew -
niał. Jak do dał, od zna cze nie jest
wy ra zem uzna nia za ofiar ną
i wie lo let nią pra cę na rzecz uni -
wer sy te tu.

Me dal Ho mi ni Ve re Aca de -
mi co przy zna wa ny jest za im po -
nu ją cy do ro bek na uko wy
i dy dak tycz ny oso bie „speł nia ją -
cej wszel kie kry te ria, któ re moż na sta wiać czło wie ko wi praw dzi wie
aka de mic kie mu”. Me dal przy zna wa ny jest od 2013 ro ku, kie dy to
otrzy mał go prof. Sta ni sław Lo renc.

Prof. Bro ni sław Mar ci niak uro dził się w 1950 r. w Ple sze wie.
Po uzy ska niu ma tu ry stu dio wał che mię na UAM, któ rą ukoń czył
z wy róż nie niem w 1973 r. W tym sa mym ro ku roz po czął ka rie rę na -
uko wą i dy dak tycz ną na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii
i zwią zał się na sta łe z UAM. W wie ku 29 lat uzy skał sto pień dok to -
ra na pod sta wie roz pra wy na pi sa nej pod kie run kiem prof. Ste fa na
Pa szy ca, a ma jąc 48 lat uzy skał ty tuł pro fe sor ski.

Wśród licz nych funk cji, ja -
kie spra wo wał, na le ży wy mie -
nić dwie ka den cje rek tor skie
(w la tach 2008-2012 i 2012-
2016), funk cję pro rek to ra ds.
na uki i współ pra cy z za gra ni -
cą (1999-2005), pro dzie ka na
Wy dzia łu Che mii (1996-
1999), a tak że prze wod ni czą -
ce go KRASP (2012-2016).
Ak tu al nie prof. Mar ci niak jest
ho no ro wym prze wod ni czą -
cym KRUP, a tak że człon kiem
Ra dy Głów nej Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go oraz prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Na uki,
dy rek to rem Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii
UAM i kie row ni kiem Za kła du

Fi zy ki Che micz nej na Wy dzia le Che mii. Jest tak że człon kiem Pol -
skie go To wa rzy stwa Che micz ne go oraz Eu ro pe an Pho to che mi -
stry As so cia tion.

W ra mach dzia łal no ści na uko wej prof. Bro ni sław Mar ci niak
zaj mu je się ta ki mi te ma ta mi jak: fo to che mia, fo to fi zy ka i che mia
ra dia cyj na waż nych bio lo gicz nie związ ków or ga nicz nych, fo to -
in du ko wa ne re ak cje che micz ne związ ków or ga nicz nych za wie -
ra ją cych atom siar ki lub krze mu waż nych dla bio lo gii i che mii
ma te ria ło wej, prze nie sie nie elek tro nu, ato mu wo do ru, fo to izo -
me ry za cja. Ja go da Ha losz ka
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Są bo wiem bak te rie, nie ko niecz nie cho ro bo twór cze, któ re są „ge -
ne tycz nie” opor ne na an ty bio ty ki. Je śli bę dzie my apli ko wać an ty -
bio tyk bez ogra ni czeń, prze pro wa dzi my se lek cję opor no ści:
prze ży ją bak te rie z opor no ścią, zgi ną nie opor ne. Czy li w koń cu wy -
ho du je my so bie ta kie śro do wi sko, w któ rym bę dą do mi no wa ły bak -
te rie, któ re prze ży ły an ty bio ty ki i na któ re nasz an ty bio tyk – gdy
przyj dzie po trze ba – nie za dzia ła. 

– I tak się sta ło. Hi sto ria po ka zu je, że le ka rze za czę li prze pi sy wać
an ty bio ty ki, gdy tyl ko ist nia ło ja kieś po dej rze nie, na za sa dzie pro -
fi lak ty ki: „Mo że da my osło no wo”. Dzia ła ło to z po cząt ku fan ta stycz -
nie. Cu dow ne le ki. Ale stro na me dycz na to tyl ko część, i to
zde cy do wa nie mniej sza część, pro ble mu zwią za ne go z prze sad nym
sto so wa niem an ty bio ty ków – do da je nasz roz mów ca.

Prof. Ja skól ski uwa ża, że znacz nie więk szą od po wie dzial ność
za nie roz sąd ne wpom po wa nie an ty bio ty ków do na sze go śro do wi -
ska i osła bie nie ich sku tecz no ści po no si rol nic two.

– Gdy za uwa żo no, że an ty bio ty ki dzia ła ją na zwie rzę ta po dob -
nie jak na lu dzi, to i tu za czę to je sto so wać – mó wi. – A gdy stwier -
dzo no, że an ty bio tyk po wo du je do dat ko wo przy rost ma sy
mię śnio wej, to sta ło się to wręcz opła cal ne. An ty bio ty ki za czę ły tra -
fiać do pasz i to wca le nie w mi kro sko pij nych daw kach. I o ile w Eu -
ro pie ma my świa do mość za gro że nia i są pew ne ure gu lo wa nia, to
w ta kich kra jach jak Chi ny pa nu je wol na ame ry kan ka i chy ba nikt

nie po tra fił by osza co wać ilo ści an ty bio ty ków wpom po wa nych
w tam tej szą ho dow lę zwie rząt. I sta ło się nie ste ty tak, że pod da ne
pre sji ewo lu cyj nej bak te rie za czę ły mu to wać na po tę gę. 

– Pa nie pro fe so rze, czy chce pan po wie dzieć, że cu dow ny lek
z pra cow ni Alek san dra Fle min ga już nie jest ta ki cu dow ny?

– Że by od po wie dzieć na to py ta nie po trzeb na jest krót ka dy gre -
sja na te mat le ku i kry sta lo gra fii, któ rą się zaj mu ję. Otóż wzór che -
micz ny pe ni cy li ny po zna no sto sun ko wo wcze śnie. Dłu go jed nak nie
moż na by ło usta lić bu do wy prze strzen nej tej mo le ku ły. Sta ło się to
do pie ro pod ko niec II woj ny świa to wej, dzię ki ba da niom kry sta lo -
gra ficz nym Do ro thy Hodg kin w An glii. Do ro thy Hodg kin usta li ła,
że w struk tu rze pe ni cy li ny wy stę pu je bar dzo nie ty po wy pier ścień
czte ro czło no wy, tzw. pier ścień β-lak ta mo wy. Swo isty dzi wo ląg,
szcze gól nie w świe cie mo le kuł bio lo gicz nych. Pa mię taj my, że od kry -
tą przez Fle min ga pe ni cy li nę wy twa rza ją grzy by, do któ rych na le ży
pleśń. Mi mo po cząt ko we go nie do wie rza nia, świat che micz ny mu -

n aU k a

straż nik sta ran no ści
jest w światowej czołówce krystalografów grupa ludzi, która dba o wiarygodność nauki i nie wybacza błędów.

Mówią o nich „policjanci PdB” (Protein data Bank). jest wśród nich profesor Mariusz jaskólski z wydziału

Chemii, który w ostatnim zeszycie Drug Resistance Updates opublikował wraz ze współpracownikami pracę

dotyczącą metalo-β-laktamaz. Niezwykle ważną w kontekście antybiotykooporności.

y Gdy zauważono, że antybiotyki działają
na zwierzęta podobnie jak na ludzi, to i tu zaczęto
je stosować. A gdy stwierdzono, że antybiotyk
powoduje dodatkowo przyrost masy mięśniowej,
to stało się to wręcz opłacalne

Z e spół po znań skich kry sta lo gra fów wraz z eks per ta mi
z Uni wer sy te tu w Wir gi nii i z Na ro do we go In sty tu tu Ra -
ko we go w USA pod jął je den z naj bar dziej ak tu al nych

pro ble mów me dy cy ny, zwią za ny z an ty bio ty ko opor no ścią bak -
te rii cho ro bo twór czych. Nie ste ty co raz czę ściej groź ne dla nas
bak te rie na by wa ją zdol ność do roz kła da nia wszel kich an ty bio -
ty ków, ja kie ma my do dys po zy cji, w tym an ty bio ty ków ostat -
nie go ra tun ku z gru py β-lak ta mów, po dob nych che micz nie
do pe ni cy li ny. Za roz kład tych le ków od po wia da ją m.in. en zy -
my zwa ne me ta lo-β-lak ta ma za mi.

– Pa nie pro fe so rze, sa mi zgo to wa li śmy so bie ten los? 
– Nie ste ty bar dzo przy spie szy li śmy ten pro ces. Wy se lek cjo -

no wa li śmy bak te rie z opor no ścią oraz zmu si li śmy je do ta kiej
ewo lu cji, aby po ra dzi ły so bie z an ty bio ty ka mi i wsku tek te go
obec nie są one już po wszech ne – mó wi pro fe sor Ma riusz Ja -
skól ski.

Pro fe sor jest zwią za ny z UAM od cza su stu diów. Jak sam mó -
wi, miał szczę ście, bo w 1988 ro ku zna lazł się w ze spo le, któ ry
od niósł ogrom ny suk ces, po da jąc me dy cy nie tar get do pro jek -
to wa nia le ków prze ciw ko wi ru so wi HIV. Przed sta wio ny wów -
czas opis struk tu ry pro te azy re tro wi ru so wej po zwo lił w krót kim
cza sie stwo rzyć le ki, dzię ki któ rym ty sią ce pa cjen tów ży je, a dia -
gno za prze sta ła być wy ro kiem śmier ci. Pro fe sor jest z te go dum -
ny i choć wte dy to by ła no win ka, je śli cho dzi o po dej ście
do pro jek to wa nia le ków, to dzi siaj jest to nor mą.

– Dzia ła my. Ro bi my wszyst ko, aby uchro nić nasz ar se nał an -
ty bio ty ków. Sy tu acja jest zła, a spra wa nie zwy kle pa lą ca. Do pó -
ki nas to oso bi ście nie do tknie, to mo że my so bie wma wiać, że
są to ja kieś od le głe spra wy. Sam jed nak ze tkną łem się kil ka ra -
zy z sy tu acją, gdy an ty bio ty ki nie ra dzi ły so bie z in fek cją – mó -
wi pro fe sor. – Po raz pierw szy, kie dy zna jo my był po ope ra cji
i nie moż na by ło mu za le czyć pro stej ra ny, bo miał za ka że nie
szpi tal nym szcze pem bak te rii opor nych na więk szość an ty bio -
ty ków. Osta tecz nie się uda ło i ów pan wró cił do zdro wia. Te raz
mąż ku zyn ki zła pał in fek cję, któ rej nie moż na zwal czyć żad nym
an ty bio ty kiem. Spra wa jest zła.

Że by zro zu mieć, z czym ma my do czy nie nia, trze ba wró cić
do Alek san dra Fle min ga, od kryw cy pe ni cy li ny z 1928 ro ku. To
był prze łom, bo wów czas lu dzie umie ra li na naj prost sze in fek -
cje; rap tem zna lazł się Fle ming, któ ry przy pad ko wo zo sta wił za -
bru dzo ną płyt kę w la bo ra to rium. Po ja wi ła się pleśń, a z nią
od kry cie, że w jej po bli żu nie ma bak te rii. 

– Po cząt ko wo nie by ło wia do mo, jak sto so wać pe ni cy li nę,
więc np. sma ro wa no nią ra ny, a do pie ro póź niej po ja wił się po -
mysł z apli ko wa niem od po wied nich da wek we wnętrz nie – mó -
wi prof. Ja skól ski. Pe ni cy li na czy ni ła cu da, nisz cząc groź ne
bak te rie nie mal mo men tal nie. Jed nak już wów czas Fle ming za -
uwa żył, że pe ni cy li na mu si być sto so wa na z umia rem – tyl ko
tam, gdzie jest sku tecz na, ale jed no cze śnie zgod nie z że la zny mi
re gu ła mi daw ko wa nia. 
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siał w koń cu po go dzić się z wy ni ka mi Do ro thy Hodg kin, bo kry sta -
lo gra fia ma to do sie bie, że jak coś usta li w spra wie bu do wy mo le kuł
che micz nych, to jest to zwy kle pew ne „na bank”. Osta tecz nie usta -
lo no, że to wła śnie pier ścień β-lak ta mo wy jest ser cem mo le ku ły pe -
ni cy li ny, gdyż dzię ki nie mu pe ni cy li na jest za bój cza dla bak te rii,
a więc jest an ty bio ty kiem. Bak te rie róż nią się od in nych ko mó rek
mię dzy in ny mi tym, że oprócz ota cza ją cej je bło ny ko mór ko wej ma -
ją jesz cze spe cjal nie skon stru owa ną ścia nę ko mór ko wą. Za bu do wę
ścia ny od po wia da ją wy spe cja li zo wa ne biał ka, m.in. PBP, wy ko rzy -
stu ją ce w tym ce lu od po wied nie ele men ty kon struk cyj ne. Swo ją bu -
do wą pe ni cy li na (a tak że in ne an ty bio ty ki β-lak ta mo we) ide al nie
pa su je – jak klucz do zam ka – do biał ka PBP (skrót ten – Pe ni cil lin
Bin ding Pro te in – pod kre śla to do pa so wa nie). Zwią za nie pe ni cy li -
ny przez PBP „za trza sku je” za mek – nie mo że on już peł nić swo jej
funk cji; bu do wa ścia ny ko mór ko wej zo sta je za trzy ma na. Po da nie
pe ni cy li ny po wo du je więc, że ko mór ka nie zbu du je ścia ny i zgi nie. 

Ale bak te rie nie pod da ją się tak ła two. Ma ją do dys po zy cji dwa
„asy w rę ka wie”. Pierw szy to me cha ni zmy ewo lu cji, któ re spra wia -
ją, że po ja wia ją się no we en zy my – β-lak ta ma zy – po tra fią ce roz -
kła dać pe ni cy li nę. Dru gi trick to zdol ność do wy mia ny in for ma cji
ge ne tycz nej – np. o en zy mie NDM przy dat nym do „wy ki wa nia” an -
ty bio ty ku – na wet po mię dzy nie spo krew nio ny mi bak te ria mi. Roz -
po czy na się swo isty wy ścig zbro jeń, a w za sa dzie wy ścig o zdro wie
i ży cie ludz kie. Bak te rie na uczy ły się roz kła dać pe ni cy li nę, więc na -
ukow cy wy my śli li no wy ro dzaj an ty bio ty ku; bak te rie i na nie go zna -
la zły spo sób, itd. Nie ste ty w koń co wym roz li cze niu bak te rie
wy gra ły: skoń czy ły się na sze po my sły na no we an ty bio ty ki,
a wszyst kie do tych cza so we sta ją się bez u ży tecz ne. W ar se na le bak -
te ryj nych β-lak ta maz szcze gól nie groź ne są me ta lo-β-lak ta ma zy, ta -
kie jak słyn ny NDM, za wie ra ją ce do dat ko wo me tal. To wła śnie ty mi
en zy ma mi za jął się pol ski ze spół.

– Epi de mio lo gicz nie sy tu acja sta ła się szcze gól nie trud na ze
wzglę du na wspo mnia ną wy mia nę ge ne tycz ną po mię dzy róż ny -

mi bak te ria mi – stwier dza pro fe sor. – W wy mia nie tej bak te rie
„ob ra ca ją” pla zmi da mi, któ re są ko li sty mi czą stecz ka mi DNA ko -
du ją cy mi ja kieś ko rzyst ne dla nich ce chy, np. opor ność na an ty -
bio ty ki. Je śli po ja wi się w śro do wi sku pla zmid ko du ją cy dla
przy kła du opor ność na pe ni cy li nę, to mo że zo stać prze ka za ny
każ dej in nej bak te rii. Wy obraź my so bie ta ką sy tu ację. Nie je stem
cho ry, nie mam żad ne go za ka że nia, a mój or ga nizm nie jest ata -
ko wa ny przez bak te rie pa to gen ne. Oczy wi ście w swo im or ga ni -
zmie mam przy naj mniej kil ka ki lo gra mów bak te rii, z któ ry mi ży ję
w sym bio zie. Je śli przyj mę an ty bio tyk, to bak te rie te na nie go za -
re agu ją. Ale sy tu acja się zmie nia. Sty kam się z oso bą, któ ra jest
no si cie lem opor no ści, np. NDM, czy li po sia da bak te rie, na wet nie -
groź ne, któ ra są opor ne na an ty bio ty ki. Al bo wy ką pa łem się z je -
zio rze w Chi nach, gdzie ży ją bak te rie z opor no ścią NDM.
Na mo jej skó rze są te raz bak te rie z pla zmi dem NDM. Prze ka zu ją
go in nym bak te riom w mo im or ga ni zmie. Cią gle nic się nie dzie -
je, ale tyl ko do cza su, gdy do pad nie mnie in fek cja bak te rią cho -
ro bo twór czą. Bak te ria ta mo że być opor na na an ty bio tyk lub
nie – to nie ma zna cze nia, gdyż i tak tę opor ność uzy ska z mo je -
go re zer wu aru NDM. I w tym mo men cie sy tu acja sta je się tra gicz -
na, gdyż mo jej in fek cji nie zwal czą do stęp ne an ty bio ty ki. Mo ja
sy tu acja na gle za czy na przy po mi nać sy tu ację cho re go, je śli nie
w śre dnio wie czu, to na pew no przed ro kiem 1928! 

Wy ni ki ba dań opu bli ko wa ne w Drug Re si stan ce Upda tes da ją jed -
nak na dzie ję. Ba da cze dzia ła li w mię dzy na ro do wym ze spo le bio lo -
gicz no -che micz nym z prze wa gą kry sta lo gra fów. Ich ce lem by ło
po szu ki wa nie mo le ku ły, czyn ni ka che micz ne go, któ ry po tra fił by
za blo ko wać me ta lo-β-lak ta ma zy, a więc skon tro wać opor ność bak -
te rii i przy wró cić na szym an ty bio ty kom ich moc. W swo ich ba da -
niach ucze ni wy ko rzy sta li ba zę PDB, Pro te in Da ta Bank, w któ rej
od po cząt ku lat 70. de po no wa ne są struk tu ry bia łek okre ślo ne do -
świad czal nie, głów nie przez kry sta lo gra fów. Dziś ba za PDB za wie -
ra ok. 150 ty się cy ta kich struk tur. 

fot. adrIaN wykrota

Ciąg dalszy na str. 10 u



jedną z najważniejszych konsekwencji

wdrożenia nowej ustawy PSwiN będzie

znacznie silniejsza niż kiedykolwiek

dywersyfikacja uczelni. Stworzenie

mechanizmów, które wyłonią tzw. uczelnie

badawcze, doprowadzi w krótkim czasie

do ich dużego zróżnicowania. I nie chodzi tu

tylko o prestiżową etykietę, lecz

o wyselekcjonowanie grupy uczelni, które

będą postrzegane jako uczelnie najlepsze,

także w wymiarze międzynarodowym. 

W Pol sce uczel nie ba daw cze po win ny stać się tak że
waż nym fo rum re flek sji na uko wej, rów nież w de -
ba cie pu blicz nej. „Uni wer sy tet ba daw czy” to uczel -

nia, któ rej pod sta wo wą do mi nan tą są wy so kiej ja ko ści
ba da nia na uko we oraz naj wyż szej ja ko ści kształ ce nie na po -
zio mie dok tor skim i ma gi ster skim. Ran kin gi oraz da ne bi -
blio me trycz ne po ka zu ją, że na uni wer sy te tach ba daw czych
po wsta je więk szość naj lep szych prac na uko wych, a uczel nie
te po zy sku ją znacz ną część do stęp nych w da nym kra ju środ -
ków na ba da nia. 

Wy ło nie nie gru py uczel ni ba daw czych mu si ko re lo wać
z przy zna niem zna czą cych środ ków fi nan so wych na roz wój
ba dań oraz na wdra ża nie sil nie zwią za nych z ty mi ba da nia mi
pro gra mów kształ ce nia (zin dy wi du ali zo wa nych i ak tyw nie
an ga żu ją cych stu den tów w pro ces ba daw czy). Uczel nia aspi -
ru ją ca do sta nia się uni wer sy te tem ba daw czym po win na nie
tyl ko udo wod nić, że po sia da już od po wied ni po ten cjał do pro -
wa dze nia prze ło mo wych ba dań, ale przede wszyst kim po win -
na po ka zać, że jest go to wa do wpro wa dze nia zna czą cych
zmian w swo im funk cjo no wa niu oraz pla nu dal sze go in ten -
syw ne go roz wo ju. Se lek cyj ny cha rak ter tej pro ce du ry po wi -
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– Re ali zu jąc w ra mach gran tu NCBR
nasz pro jekt ba daw czy przyj rze li śmy się naj pierw te mu, co zro -
bi li już in ni – mó wi prof. Ja skól ski – Zaj rze li śmy do PDB
i stwier dzi li śmy, że jest tam już kil ka set struk tur me ta lo-β-lak -
ta maz. Bar dzo du żo. Za czę li śmy się im bar dzo skru pu lat nie
przy glą dać. I o ile więk szość by ła bar dzo po rząd nie zro bio na,
zgod nie z wszel ki mi pra wi dła mi sztu ki, to zna la zły się i ta kie
„ro dzyn ki”, któ re mia ły róż ne man ka men ty lub by ły wręcz złe.
Np. za wie ra ły nie ten an ty bio tyk co trze ba. Wy ha czy li śmy kil -
ka na ście ta kich pro ble ma tycz nych struk tur, 10 z nich grun tow -
nie po pra wi li śmy, a wy ni ki opu bli ko wa li śmy.

Po pra wia nie wy ni ków in nych czę sto nie jest naj wdzięcz niej -
szym za da niem. Ze spół kie ro wa ny przez prof. Ja skól skie go
przy jął za sa dę, że naj waż niej sza jest otwar tość i chęć współ pra -
cy dla do bra na uki. Dla te go w przy pad ku każ dej ko ry go wa nej
struk tu ry kon tak to wa no się z jej au to ra mi, pro po nu jąc współ -
pra cę. W więk szo ści przy pad ków re ak cja by ła bar dzo po zy tyw -
na, pro wa dzą ca do har mo nij nej współ pra cy. Tyl ko w jed nym
przy pad ku od po wiedź by ła ne ga tyw na, wręcz aro ganc ka. Moż -
na po wie dzieć, że oma wia na pra ca przy czy ni ła się nie tyl ko
do po stę pu en zy mo lo gii struk tu ral nej w kon tek ście an ty bio ty -
ko opor no ści, ale rów nież wy zna czy ła pew ne nor my w za kre sie
współ pra cy na uko wej zmie rza ją cej do eli mi no wa nia nie unik -
nio nych prze cież błę dów i utrzy ma nia wy so kie go stan dar du ba -
dań na uko wych.

– To nie był pierw szy raz, gdy za ję li śmy się po rząd ko wa niem
pew nych sek to rów PDB. Hoł du ję za sa dzie naj wyż szej sta ran -
no ści i skru pu lat no ści ba dań. Z po wo du na szej dzia łal no ści
uwa ża ni je ste śmy za „po li cję PDB”, cza sem zło śli wie, lecz prze -
waż nie z uzna niem. Na szym ce lem jest mak sy mal na wia ry god -
ność na uki. Chce my, aby ko lej ny ba dacz otrzy my wał in for ma cję
wia ry god ną „na bank” i nie mu siał mar no wać sił i środ ków
w śle pych ulicz kach wy ge ne ro wa nych przez nie rze tel nych po -
przed ni ków.

Ca ły czas pra cu je my jed nak nad me to dą, któ ra po zwo li ła by
za blo ko wać me ta lo-β-lak ta ma zy i tym sa mym przy wró ci ła na -
dzie ję na ura to wa nie na szych an ty bio ty ków.

krzysz tof Smu ra

Te go rocz na edy cja fe sti wa lu na wy dzia le Fi zy ki spo tka ła się
z uzna niem. List gra tu la cyj ny do or ga ni za to rów prze sła ła
też Mi ni ster edu ka cji na ro do wej an na za lew ska. 

W li ście czy ta my m.in.: Obej mu jąc pa tro na tem ho no ro -
wym XI Ogól no pol ski Fe sti wal „Na uki przy rod ni cze na sce -
nie” mia łam na my śli przede wszyst kim wy so ki wa lor
edu ka cyj ny te go przed się wzię cia. Zda niem głów ne go or ga ni -
za to ra spo tka nia, prof. Grze go rza Mu sia ła, bę dą ce prio ry te -
tem MEN pod no sze nie ja ko ści edu ka cji ma te ma tycz nej,
przy rod ni czej i in for ma tycz nej jest do brze sty mu lo wa ne
przez fe sti wa lo we współ za wod nic two, a w trak cie Fe sti wa lu
ucznio wie udo wad nia ją so bie i prze ko nu ją swo ich ró wie śni -
ków, że na uki przy rod ni cze nie tyl ko uka zu ją cie ka we zja wi -
ska, ale je ob ja śnia ją i po zwa la ją na pro gno zo wa nie ich
dal sze go prze bie gu. Te go rocz na edy cja fe sti wa lu od by ła się
m.in. dzię ki za an ga żo wa niu fir my Gaz -Sys tem S.A.
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nych do ty czą cych roz wo ju UAM oraz wy pra co wa nie klu czo wych
re ko men da cji i prio ry te to wych dzia łań, któ re przy spie szą trans for -
ma cję UAM do uczel ni ba daw czej. Przy ję to za ło że nie, że ta ka trans -
for ma cja wią że się z kil ko ma du ży mi wy zwa nia mi, wśród któ rych
za naj waż niej sze uzna no: zmia ny struk tu ry or ga ni za cyj nej uczel ni,
któ ra w znacz nie więk szym stop niu mu si sprzy jać więk szej ak tyw -
no ści na uko wej; zmia ny w za rzą dza niu uczel nią, szcze gól nie w kon -
tek ście wspie ra nia pro ce sów ba daw czych; wzrost stop nia
umię dzy na ro do wie nia, po przez two rze nie wa run ków i za chęt przy -
cią ga ją cych do na szej uczel ni wy bit nych uczo nych oraz mło dych
ba da czy; two rze nie eli tar nych (in ter dy scy pli nar nych i mię dzy na ro -
do wych) szkół dok tor skich i ich sku tecz ne włą cze nie w głów ne nur -
ty ba daw cze uczel ni; opra co wa nie i wdro że nie sku tecz ne go sys te mu
wspar cia ak tyw no ści gran to wej pra cow ni ków i dok to ran tów, któ ry
sprzy jał bę dzie lep sze mu fi nan so wa niu ba dań na uko wych oraz sil -
ne po wią za nie kształ ce nia na stu diach II stop nia z uczest nic twem
w pro wa dzo nych ba da niach na uko wych, tak że na rzecz i/lub
przy współ pra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym.

Wy ko rzy sta nie na uko wych ana liz licz nych da nych (m.in. z ba -
zy El se vier), ra por tów, opra co wań eks per tów oraz ra por tów z wi -
zyt stu dyj nych po win no sku tecz nie prze ło żyć się tak że
na usta le nie prio ry te to wych ce lów stra te gicz nych na szej uczel ni
na naj bliż sze la ta. Rów nież oce na mię dzy na ro do wych eks per tów
w ra mach in sty tu cjo nal nej ewa lu acji EUA, na prze pro wa dze nie
któ rej UAM uzy skał wła śnie w in nym kon kur sie MNiSW środ ki
fi nan so we bę dzie tak że bar dzo po moc na. 

Trans for ma cja na sze go Uni wer sy te tu do uczel ni ba daw czej jest
nie tyl ko wy zwa niem, ale przede wszyst kim ogrom ną szan są
na szyb szy roz wój. I szan sę tę mu si my sku tecz nie wy ko rzy stać.
Za pi sy no wej usta wy PSWiN prze no szą oce nę ak tyw no ści na uko -
wej z po zio mu pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych na po -
ziom uczel ni – oce nia ne bę dą dys cy pli ny na uko we. Tak że
uczel nia, a nie po szcze gól ne wy dzia ły, ubie gać się bę dą o sta tus
uczel ni ba daw czej. To wska zu je ko niecz ne kie run ki zmian, a in -
te re sy po szcze gól nych śro do wisk mu szą zo stać pod po rząd ko wa -
ne ce lo wi nad rzęd ne mu – sku tecz ne mu wej ściu na szej uczel ni
do gru py uczel ni ba daw czych, le piej fi nan so wa nych i przez to
szyb ciej się roz wi ja ją cych. Uni wer sy tet nasz al bo sta nie się uni -
wer sy te tem ba daw czym, obec nym w eu ro pej skim ob sza rze na uki
i szkol nic twa wyż sze go, al bo zo sta nie „uni wer sy te tem re gio nal -
nym”, kon cen tru ją cym się przede wszyst kim na kształ ce niu. 

Prof. ry szard na skręc ki, pro rek tor UaM

    

Głów ne uro czy sto ści zwią za ne z roz po czę ciem sy pa nia kop ca wol no ści wy zna czo -
no na 3 ma ja 1919 ro ku. te go dnia oko ło 16.30 ty sią ce miesz kań ców mia sta przez
Bra mę war szaw ską (obec ne ron do Śród ka) uda ło się w stro nę Mal ty. w po cho dzie
bra ły udział mię dzy in ny mi trzy or kie stry woj sko we, do wódz two Po wsta nia wiel -
ko pol skie go, ar cy bi skup dal bor z du cho wień stwem. Mia sto opu sto sza ło. Na miej -
scu, w po bli żu szo sy do ko by le go po la od by ło się wmu ro wa nie ka mie nia
wę giel ne go. Po wie lu uro czy stych prze mó wie niach wśród któ rych nie za bra kło
okrzy ków ty pu,, wi wat Sejm, wi wat na ród, wi wat wszyst kie sta ny'' w mie dzia nej
pusz ce zło żo no do ku ment erek cyj ny i... ga ze ty z 3 ma ja 1919 ro ku. ar cy bi skup dal -
bor mło tem mu rar skim ozdo bio nym kwia ta mi trzy ra zy ude rzył o ka mień wę giel -
ny, a na stęp nie go za mu ro wał. Uro czy sto ści za koń czy ły się póź no w no cy.

Szturm na Maltę

nien sprzy jać po zy tyw nej kon ku ren cji oraz być ele men tem pro -
ro zwo jo wym, tak że we wnątrz sa me go uni wer sy te tu. 

Waż nym ele men tem wy róż nia ją cym uni wer sy te ty ba daw cze
po wi nien być przede wszyst kim otwar ty na ze wnątrz i trans pa -
rent ny sys tem re kru ta cji pra cow ni ków, zgod ny ze stan dar da mi
HR Excel len ce in Re se arch. Pro ce du ra ta po win na być wspar ta
sku tecz nym sys te mem sty mu lu ją cym kra jo wą i mię dzy na ro do -
wą mo bil ność ka dry, szcze gól nie mło dych ba da czy. 

ini cja ty wa do sko na ło ści
Usta wo wym ce lem pro gra mu „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel -

nia ba daw cza” jest „pod nie sie nie mię dzy na ro do we go zna cze nia
dzia łal no ści uczel ni” (art. 387.1 usta wy PSWiN). Pierw szy kon -
kurs w ra mach te go pro gra mu zo sta nie ogło szo ny do 30 kwiet -
nia 2019 r. i skie ro wa ny bę dzie do uczel ni aka de mic kich,
w któ rych co naj mniej po ło wa jed no stek or ga ni za cyj nych ma 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 al bo co naj mniej 2/3
jed no stek or ga ni za cyj nych uczel ni 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 3
dzie dzi nach. Po nad to żad na jed nost ka or ga ni za cyj na 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 obec nie nasz Uni -
wer sy tet, war to jed nak zwró cić uwa gę, że w ko lej nych kon kur sach
wy ma ga nia te bę dą wzra stać (np. uczel nia w żad nej dys cy pli nie
na uko wej nie mo że po sia dać ka te go rii na uko wej B). 

Be ne fi cjen ci (nie wię cej niż 10 uczel ni aka de mic kich) otrzy ma ją
do dat ko we środ ki fi nan so we w po sta ci zwięk sze nia rocz nej sub wen -
cji o nie mniej niż 10%. To du żo, szcze gól nie w kon tek ście 6-let nie -
go okre su fi nan so wa nia. Po nad to uczel nie ba daw cze otrzy ma ją
do dat ko we moż li wo ści po zy ski wa nia zna czą cych fun du szy na ba -
da nia na uko we, za rów no ze środ ków kra jo wych jak i za gra nicz nych.

stra te gicz ne wy mia ry funk cjo no wa nia uaM 
ja ko uczel ni ba daw czej 
Uni wer sy tet nasz w ra mach kon kur su MNiSW „Stra te gia Do sko -

na ło ści – Uczel nia Ba daw cza” po zy skał 999 tys. zł na „wspar cie ba -
dań na uko wych i ana liz ukie run ko wa nych na opra co wa nie ce lów
i za ło żeń dłu go ter mi no we go pla nu roz wo ju uczel ni”. Ze spół te go
uni ka to we go pro jek tu two rzą: pro rek to rzy B. Mi ko łaj czyk, R. Na -
skręc ki (kie row nik pro jek tu) oraz M. Na wroc ki oraz eks per ci:
prof. M. Ka roń ski, prof. M. Kwiek, prof. M. Za bel, oraz kanc le rze:
A. Pa lacz i dr M. Wy soc ki. Ce lem jest prze pro wa dze nie ana liz da - uniwersyteckie.pl

z pasją o życiu
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ko lej ny pro jekt ba daw czy w to ku. wy gra ny grant First Te am,
sty pen dy sta Hum bold ta, sty pen dium mi ni ster stwa. i to
wszyst ko na raz. Moż na tak dzia łać?

– Do dał bym do te go jesz cze świet nie ro zu mie ją ce się mał -
żeń stwo i dwie cór ki. Wi dać, że chy ba moż na. Z pew no ścią
by ło by trud niej, gdy by nie wspar cie żo ny i ca łej ro dzi ny.
Jest pan w trak cie two rze nia ze spo łu. re kru ta cja w to ku?

Tak, i nie po wiem, że by do brze szło. Te go się nie spo dzie -
wa łem. Czyn nik ludz ki jest naj trud niej szym za da niem, ja kie
ma my do zre ali zo wa nia. W Pol sce nie ma ryn ku pra cy fi zy -
ków. Nie ma stu den tów. Lu dzie są od stra sza ni od fi zy ki i to
sku tecz nie. To nie jest nic trud ne go. Ni gdy nie uwa ża łem sie -
bie za ge niu sza. Uwa ża łem, że po trze ba du żo pra co wi to ści
i odro bi ny szczę ścia, aby osią gnąć za mie rzo ny cel. Mło dzież
jed nak co raz czę ściej wy bie ra roz wią za nia ła twe, bę dą ce w za -
się gu rę ki. Stu dia na Wy dzia le Fi zy ki da ją bar dzo du żo, ale
trze ba też wy ma gać od sie bie. Po ma gam. Moi współ pra cow -
ni cy wy jeż dża ją i po zna ją pra cę w la bo ra to riach eu ro pej skich.
Dla te go tak waż ne jest, by po dok to ra cie wy je chać i po znać,
jak pra cu ją in ni. By apli ko wać o sty pen dium Hum bold ta, któ -
re jest dla nas, Po la ków z do brym do rob kiem na uko wym, nie -
mal w za się gu rę ki. Mi mo to bo ją się i nie apli ku ją. Obec nie
ofe ru ję sty pen dium nie opo dat ko wa ne w wy so ko ści 4,5 ty sią -
ca zło tych. To sty pen dium po rów ny wal ne z za gra nicz ny mi.
Mi mo to z Pol ski zgło si ła się jed na oso ba, ale np. 10 z In dii
i dru gie ty le z Ira nu. 
Przy znam, że je stem w szo ku. a co ze stu den ta mi wy dzia łu
Fi zy ki?

Dziś kie ru nek koń czy zbyt ma ła licz ba osób. Już w mo ich
cza sach na 85 osób stu diu ją cych fi zy kę ogól ną koń czy ło 25
z nich. Za po trze bo wa nie ogła sza łem wszę dzie, gdzie się da -
ło. My ślę, że zro bi łem wszyst ko, co mo głem, a efekt jest mi -
zer ny. Na dal szu kam trzech dok to ran tów. W pierw szym ro ku
na pew no wy ma ga ne bę dzie prze szko le nie, ale po tem bę dzie
już tyl ko le piej. Mo im za mia rem jest, aby te oso by przy naj -
mniej trzy mie sią ce w ro ku spę dza ły za gra ni cą. W tym przy -
pad ku w ośrod kach w Ma inz i Bar ce lo nie. 
na no me cha nicz ne hy bry do we mem bra ny fo to me cha nicz ne.
dla mnie brzmi to groź nie, ale to wła śnie ten pro jekt ba daw -
czy zy skał uzna nie i do nie go kon stru uje pan ze spół. ro zu -
miem, że w dal szej per spek ty wie ba da nia są ukie run ko wa ne
na to, by po pra wić kom fort ży cia, coś w nim zmie nić, dać
roz wo jo we go ko pa…

Po dob nie jak in ne ze spo ły je ste śmy ukie run ko wa ni na coś.
Pod sta wo wym na szym ce lem jest, aby wy ni ki na szych ba dań
zna la zły za sto so wa nie w świe cie re al nym i to w okre sie 5-10
lat od ich za koń cze nia. W mo im pierw szym, koń czą cym się
już pro jek cie, by ła to ter mo elek try ka czy li bez po śred nie prze -
kształ ce nie cie pła w prąd elek trycz ny. W przy pad ku na no me -

cha nicz nych hy bry do wych mem bran fo to me cha nicz nych jest
to bar dziej skom pli ko wa ne. Weź my np. kwe stie mem bran. To
ukła dy pra wie lub dwu wy mia ro we. Ma ją wiel ką po wierzch -
nię i bar dzo ma łą gru bość, li czo ną w na no me trach. Naj bar -
dziej zna nym przy kła dem jest gra fen, któ ry mo że być jed no
lub wie lo war stwo wy i wszy scy mó wią, że to jest su per ma te -
riał. Mo im zda niem tro chę prze re kla mo wa ny. Jest wie le pu -
bli ka cji, któ re mó wią, że na gra fe nie moż na za wie sić sło nia,
bo jest ta ki wy trzy ma ły me cha nicz nie. Sko ro tak jest, to dla -
cze go nie mo że my zro bić te go gra fe nu o du żej po wierzch ni
bez sub stra tu? On jest su per wy trzy ma ły, ale w jed nej okre -
ślo nej płasz czyź nie. Wzmoc nie nie moż na uzy skać po przez
stwo rze nie kom po zy tu gra fe nu ma te ria łem, któ ry go wzmoc -
ni, za cho wa je go uni kal ne wła ści wo ści i nie zwięk szy zna czą -
co ma sy ukła du. Do brym roz wią za niem są tu taj po li me ry.
W na szym pro jek cie zaj mo wać się bę dzie my jed nak dwu -
siarcz kiem mo lib de nu. W je go wzmoc nie niu po mo gą nam
rów nież po li me ry. Lek kie i ela stycz ne. Ta ki jest też za mysł
w tym pro jek cie, aby do dać do nie go sa mo or ga ni zu ją ce się
kul ki po li me ro we, któ re bę dą jed no cze śnie sta no wi ły krysz -

tał fo to nicz ny i fo no nicz ny. Mo im zda niem dwu siar czek mo -
lib de nu jest znacz nie cie kaw szy od gra fe nu. 
Czy ta łem, że to pol ski ry wal gra fe nu. z punk tu wi dze nia za -
sto so wań w elek tro ni ce, jed no - i kil ku war stwo wy dwu siar -
czek mo lib de nu ma istot ną prze wa gę nad gra fe nem:
cha rak te ry zu je się obec no ścią tzw. prze rwy ener ge tycz nej.
Czy li mo że być coś lep sze go od gra fe nu?

Zde cy do wa nie. Wspo mnia ny dwu siar czek mo lib de nu jest
pół prze wod ni kiem, a my po szu ku je my roz wią zań do ukła -
dów elek tro nicz nych. Gra fen pół prze wod ni kiem nie jest. 
z wa sze go pro jek tu wy ni ka, że chce cie wzmoc nić ul tra cien -
kie mem bra ny szkie le tem po li me ro wym, na śla du ją cym
sche mat i ar chi tek tu rę sta wów kost nych. 

Za mysł jest ta ki. W mo im po ję ciu układ kost ny słu ży nie
tyl ko do te go, że by wzmac niać, ale że by też chro nić i być ukie -
run ko wa nym na okre ślo ną mo to ry kę. Dla te go ma my mięk -
kie po łą cze nia sta wo we, a resz ta jest twar da. Tak sa mo
w przy pad ku na szych na no -ku lek po li me ro wych któ re bę dą
sta no wi ły pod sta wo wy ele ment szkie le tu. Po wierzch nia ku -
lek (kil ka nm) bę dzie zmo dy fi ko wa na che micz nie lub fi zycz -

n aU k a  –  M ŁO d e  z e S P O Ły  B a d aw C z e

Wiel kie spra Wy Ma łych rze czy
– w dzisiejszych czasach, jeśli nie jesteś pierwszy, to jesteś ostatni. Bierzemy udział w tym wyścigu i bardzo

chcemy wygrać – mówi dr Bartłomiej Graczykowski z Centrum NanoBioMedycznego, który ma stworzyć

młody zespół badawczy na wydziale fizyki i poprowadzić go w temacie nanomechanicznych

hybrydowych membran fotomechanicznych. rozmawia z nim krzysztof Smura

y Dziś kierunek kończy zbyt mała liczba osób.
Już w moich czasach na 85 osób
studiujących fizykę ogólną kończyło 25 z nich



g r u d z i e ń 2 0 1 8  | życie uniWersyteckie |  1 3

nie tak, by by ła mięk ka przy za cho wa niu twar de go szkli ste go
środ ka. Da lej wy ko rzy sta my pro ces sa mo or ga ni za cji do pro -
duk cji jed nej war stwy ku lek o gę stym upa ko wa niu. Ta ki lek -
ki szkie let po łą czo ny z mem bra ną wzmoc ni ją me cha nicz nie
na roz ry wa nie, a jed no cze śnie za cho wa jej ela stycz ność
na zgi na nie. To waż ne z punk tu wi dze nia tak zwa nej ela stycz -
nej elek tro ni ki. Po nad to struk tu ra pe rio dycz na szkie le tu
wpro wa dza do dat ko we funk cjo nal no ści – fo to nicz ne i fo no -
nicz ne – wy ni ka ją ce od po wied nio z fa lo wej na tu ry świa tła
i dźwię ku.
a co z za sto so wa niem w ży ciu co dzien nym? w me dy cy nie?

W tym przy pad ku je stem bar dzo ostroż ny, bo wpro wa dze -
nie ja kie go kol wiek ele men tu do or ga ni zmu czło wie ka wy ma -
ga dłu gie go pro ce su ba daw cze go i cał ko wi te go
wy eli mi no wa nia je go tok sycz no ści. Ja ko fi zyk je stem na sta wio -
ny na to, by prze kształ cić okre ślo ną ener gię na in ną w moż li -
wie naj prost szy i naj bar dziej efek tyw ny spo sób. Przy kła dem
jest tu taj bez po śred nia za mia na świa tła na ruch, któ rą mo że -
my wy ko rzy stać w zdal nie ste ro wa nych na no -mo to rach lub na -
no -sen so rach. Jed nak na szym pod sta wo wym za da niem jest
stwo rze nie plat for my, któ ra mo że być wy ko rzy sta na w in nych
za sto so wa niach, ta kich jak np. prze twa rza nie sy gna łów o czę -
sto tli wo ści kil ku -, kil ku dzie się ciu gi ga her ców. To jest czę sto tli -
wość np. te le fo nii ko mór ko wej, któ ra do cie ra do li mi tu
czę sto tli wo ści zwią za ne go z kosz ta mi mi nia tu ry za cji tech no -
lo gii opar tej na aku stycz nych fa lach po wierzch nio wych. Trze -
ba zna leźć coś no we go.
i tu po le do po pi su ma ją mem bra ny?

Tak. Da ją one moż li wość prze twa rza nia sy gna łów o bar dzo
wy so kich czę sto tli wo ściach o mi ni mal nych stra tach

przy tech no lo gii pro duk cji, któ ra jest obec nie stan dar dem
prze my sło wym. W te le fo nii ko mór ko wej to przy szłość. Nie -
od le gła.
w pro jek cie ba daw czym za kła da cie tak że opra co wa nie na -
no me cha ni ki kom po nen tu ich in ter fej su oraz na no kom po -
zy tu…

To z ko lei jest zwią za ne z rze czą, nad któ rą pra cu ję w in -
sty tu cie Ma xa Planc ka w Ma inz, gdzie je stem człon kiem ze -
spo łu ba daw cze go prof. G. Fy ta sa re ali zu ją ce go pro jekt ERC
Ad van ced Grant. Ba da nia te są zwią za ne z in ży nie rią po li me -
rów w za sto so wa niach w fo no ni ce i fo to ni ce. Szcze gól ną uwa -
gę po świę ca my za gad nie niom, któ re do ty czą wła ści wo ści
po wierzch nio wych na no ma te ria łów po li me ro wych. Wy ma -
ga to za sto so wa nia spe cja li stycz nych tech nik po mia ro wych
i ob li cze nio wych, lecz z dru giej stro ny po ka zu je pięk no na -
tu ry, któ re mo że my zro zu mieć i za sto so wać.
na no me cha nicz ne hy bry do we mem bra ny fo to me cha nicz ne
to pro jekt trzy let ni?

Ten czas jest po trzeb ny do stwo rze nia ze spo łu i warsz ta tu
ba daw cze go, a resz ta to roz wi ja nie tech no lo gii i zna le zie nie
no wych za sto so wań. Jest kil ka za dań, ka mie ni mi lo wych, wo -
bec któ rych trze ba udo wod nić, że po tra fi my je wy ko nać. Pro -
jek ty fi nan so wa ne przez Fun da cję są pro jek ta mi wy so kie go
ry zy ka. Sa mo po ka za nie, że da się to zro bić, że ma te riał bę -
dzie wy trzy ma ły i bę dzie po tra fił efek tyw nie prze kształ cić
świa tło na ruch, to już jest suk ces. Ta kie wy ni ki moż na śmia -
ło opu bli ko wać w cza so pi smach i ma ga zy nach na uko wych
na naj wyż szym świa to wym po zio mie. To spo wo du je otwar -
cie no wych per spek tyw i ce lów ba daw czych ukie run ko wa -
nych na funk cjo nal ne na no struk tu ry. 

fot. adrIaN wykrota
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Z a da nie, ja kie go pod jął się ze spół dr. Paw ła Za wadz kie go,
ad iunk ta w Za kła dzie Bio fi zy ki Mo le ku lar nej  Wy dzia łu
Fi zy ki to wiel kie ba daw cze wy zwa nie. Na ukow cy te stu ją,

jak ko mór ki ra dzą so bie z uszko dze nia mi DNA. Zdo by tą w ten
spo sób wie dzę mo gą wy ko rzy stać do po pra wy ja ko ści le cze nia
lu dzi cho rych na ra ka. 

Za wi ły pro ces na pra wy DNA ła twiej roz szy fro wać w prost szych
or ga ni zmach, ta kich jak bak te rie.  Dr Za wadz ki ba da je den z ty pów
na pra wy DNA po le ga ją cy na wy cię ciu nu kle oty du (NER – nuc le -
oti de exci sion re pa ir), pod sta wo we go skład ni ka ko du. 

– Fi zycz nie do cho dzi do wy cię cia – je den z en zy mów dzia ła
jak no życz ki, na ci na DNA z obu stron uszko dze nia, wy rzu ca je,
a na stęp nie syn te ty zu je no we, któ re nie jest uszko dzo ne i po kło -
po cie – wy ja śnia na uko wiec. – Je że li u czło wie ka ten sys tem dzia -
ła do brze, nie po ja wia ją się mu ta cje ge nów. Na to miast je śli ta
na pra wa dzia ła kiep sko, na przy kład u pa la cza, sys tem nie zdą ży
wy ciąć uszko dzo ne go ka wał ka i po wsta je wie le mu ta cji, któ re ku -
mu lu ją się w or ga ni zmie, a ich kon se kwen cją jest no wo twór. 

su per od por na bak te ria w la bo ra to rium
Wie le czyn ni ków, z któ ry mi sty ka my się na co dzień np. smog czy

pro mie nie UV, nisz czy DNA. Im dłu żej ży je my, tym więk sza szan sa,
że za cho ru je my, bo z wie kiem na sze sys te my na pra wy dzia ła ją go -
rzej.  Ja ka jest wy daj ność tej ma szy ne rii i dla cze go nie jest wy star cza -
ją ca – to jest to, co naj bar dziej in te re su je sze fa pro jek tu i człon ki nie
ze spo łu: dok to rant ki Ali cję Pio trow ską, Do na tę Ja nic ka ite, a tak że dr
Elż bie tę Ka ję i dr Ju sty nę Ko wal czyk. – Wy da je się, że czyn nik ogra -
ni cza ją cy sys tem na praw czy  zna leź li śmy u bak te rii. Od kry li śmy jed -
no biał ko, któ re go po ziom w ko mór ce jest bar dzo ni ski – gdy by by ło
go wię cej, na pra wa by ła by bar dziej wy daj na. Te raz chce my zo ba czyć,
czy w ko mór kach ludz kich jest po dob nie; czy je ste śmy w sta nie tak
ma ni pu lo wać po zio mem bia łek, że by ścież ka na praw cza by ła sku -
tecz niej sza. Stwo rzy li śmy w la bo ra to rium bak te rię, któ ra jest 100 ra -
zy bar dziej od por na na róż ne go ro dza ju che mi ka lia.

Ba da cze przez mie siąc ho do wa li su per bak te rię, do da jąc po tro -
chu czyn ni ka nisz czą ce go DNA. Te raz spraw dza ją, co po wo du je,
że prze ży wa ona znacz nie le piej niż ory gi nal na bak te ria, nie pod -

n aU k a  –  M ŁO d e  z e S P O Ły  B a d aw C z e

Wy gra My z ra kieM dzię ki bak te rioM?
wyobraź sobie, że nowotwór to nie wyrok śmierci. lekarze dobierają leki tak, że większość pacjentów

wraca do zdrowia. Piękna wizja może stać się rzeczywistością. Pracuje nad tym dr Paweł zawadzki

z zespołem w ramach projektu dofinansowanego z programu first team.

zespół dr. Pawła zawadzkiego: dr Justyna kowalczyk (postdoc), dr elżbieta kaja (postdoc), doktorantka donata Janickaite
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da na te mu dzia ła niu. Se kwen cjo nu ją jej ge nom, że by do wie dzieć
się, gdzie do szło do zmian ge ne tycz nych. 

Wszyst ko wska zu je na to, że wy ni ki ob ser wa cji pro ce sów za -
cho dzą cych w bak te riach przy słu żą się lu dziom. Se kwen cjo no -
wa nie ludz kie go ge no mu po wo li za czy na być do stęp ne ja ko
na rzę dzie dia gno stycz ne. Dzię ki nie mu mo że my zo ba czyć, ja kie
i gdzie po ja wi ły się mu ta cje DNA. Wie dząc, któ ry gen jest uszko -
dzo ny, któ ry sys tem na pra wy nie dzia ła, le karz mo że pod jąć świa -
do mą de cy zję o wy bo rze me to dy le cze nia. Po je dyn cze ge ny
se kwen cjo nu je się od lat, ale pe łen ob raz zo ba czy my do pie ro, gdy
od czy ta my ca ły ge nom. Pro blem w tym, że nie wie lu le ka rzy zda -
je so bie z te go spra wę, a sa mo ba da nie, jak na pol skie wa run ki
jest dro gie. Na szczę ście tech no lo gia idzie do przo du i z cza sem
ce ny bę dą spa dać.

rak to nie wy rok?
Dr. Za wadz kie mu za le ży, by me dy cy na by ła sper so na li zo wa na,

le cze nie do pa so wa ne do kon kret ne go pa cjen ta. Oka zu je się, że
se kwen cjo no wa nie ge no mu mo że być spo so bem na zwięk sze nia
wy daj no ści te ra pii cho rób no wo two ro wych, któ ra dziś osią ga za -
le d wie 30 pro cent. – No wo two ry są bar dzo róż ne, u każ de go czło -
wie ka mo gą po wsta wać na dzie sięć spo so bów – je że li le czy my je
tak sa mo, to te ra pie dzia ła ją ma ło efek tyw nie – wy ja śnia dr Za -
wadz ki. – Kie dy za cznie my do bie rać le cze nie ina czej dla każ de -
go pa cjen ta, to rak prze sta nie być wy ro kiem – ta per spek ty wa
eks cy tu je świat. Na uni wer sy te cie ży je my tro chę w her me tycz -
nym świe cie. Za kła da my, że le ka rze bę dą czy tać na sze ar ty ku ły,
ale te go nie ro bią. Nasz ze spół re ali zu je pro jek ty ze Szpi ta lem On -
ko lo gicz nym w Gdań sku i Wiel ko pol skim Cen trum On ko lo gicz -
nym po to, że by roz ma wiać z le ka rza mi i prze ko ny wać ich
do in dy wi du ali zo wa nia le cze nia. To jesz cze nie dzia ła, na ra zie
pro wa dzo ne są pró by kli nicz ne, któ re po trwa ją dłuż szy czas.

Pó ki co pa cjen ci le cze ni są stan dar do wo – wie lu z nich do sta je
po pu lar ne le ki che mio te ra peu tycz ne np. ci spla ty nę. Cza sem od po -
wiedź or ga ni zmu jest spek ta ku lar na – u jed ne go cho re go zni ka no -
wo twór w za awan so wa nym sta dium, ale u dru gie go z ma łym gu zem
w ogó le nie ma re ak cji. Dla cze go? Oka zu je się, że w przy pad ku ko -
mó rek no wo two ro wych, w któ rych sys tem na pra wy przez wy cię -
cie nu kle oty du jest za bu rzo ny, ci spla ty na dzia ła do sko na le. Ale
ostat nie ob ser wa cje wska zu ją, że je śli ten ro dzaj na pra wy do brze
funk cjo nu je, ci spla ty na nie tyl ko nie dzia ła, ale mo że nisz czyć pre -
fe ren cyj nie zdro we ko mór ki. Wte dy ko mór ka no wo two ro wa szyb -
ko ni we lu je uszko dze nia spo wo do wa ne przez lek i ma się do brze.

– Chce my do pro wa dzić do ta kiej sy tu acji, że pa cjent do sta je
od le ka rza kon kret ne in for ma cje: u pa na jest uszko dzo na ta ścież -
ka na pra wy, oto li sta le ków, któ rych nie po wi nien pan uży wać,

a tu jest li sta me dy ka men tów, któ re z du żym praw do po do bień -
stwem bę dą na pa na dzia łać – wy ja śnia dr Za wadz ki.

grant otwie ra drzwi
Nie by ło by tych wszyst kich fa scy nu ją cych od kryć, gdy by nie

dwu mi lio no wy grant po zy ska ny z pro gra mu First Te am re ali zo -
wa ne go przez Fun da cję na rzecz Na uki Pol skiej w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In te li gent ny Roz wój. Dzię ki nie mu ze spół
dr. Za wadz kie go wy ko rzy stu je no wo cze sne me to dy mi kro sko -
pii su per -roz dziel czej, któ ra da je nie zwy kłe moż li wo ści np. ob -
ser wo wa nia w ży wej ko mór ce po je dyn czych en zy mów
na pra wia ją cych uszko dzo ne DNA. Trzy let ni pro jekt po trwa
do 2020 ro ku, jed nak moż na prze dłu żyć go o ko lej ne 2 la ta.  

– Fun da cja wy cho dzi z za ło że nia, że do brze jest spraw dzić,
jak ze spół so bie ra dzi; czy ktoś ta ki jak ja, kto otwie ra swo ja
pierw szą gru pę ba daw czą, spraw dzi się. – mó wi dr Za wadz -
ki. – Ra por tu je my wy ni ki na szych ba dań i za pół ro ku bę dzie -
my oce nia ni, czy to, co ro bi my, dzia ła, czy war to w nas
in we sto wać. Chce my roz bu do wy wać ze spół – ma my faj nych lu -
dzi i po ten cjał, któ ry grze chem by ło by nie wy ko rzy stać. Pra cy
jest wię cej niż da się zro bić. Nie na rze ka my. 

tro chę sza lo ny na uko wiec
Dr Za wadz ki przez ca łe za wo do we ży cie zaj mu je się róż ny mi

aspek ta mi me ta bo li zmu DNA. Po obro nie in ter dy scy pli nar nej
pra cy dok tor skiej w Ka te drze Bio lo gii UAM i ha bi li ta cji pra co -
wał w Oxford Uni ver si ty w Wiel kiej Bry ta nii w trzech róż nych
la bo ra to riach: w Ka te drze Bio che mii, Ka te drze On ko lo gii
i na Wy dzia le Fi zy ki. Pod ko niec po by tu w Oxfor dzie wpadł
na po mysł ba daw czy, któ ry rozwinął się w pro jekt re ali zo wa ny
na UAM. Po za uni wer sy te tem roz wi ja ini cja ty wę MNM Dia gno -
stics, któ ra umoż li wia lu dziom wy ko rzy sty wa nie se kwen cjo no -
wa nia ge no mu ja ko na rzę dzia w wal ce z cho ro ba mi.

Za kil ka lat am bit na gru pa na ukow ców chce uru cho mić pro -
jekt, któ ry bę dzie miał na ce lu ulep sza nie sys te mów na pra wy
DNA u lu dzi w każ dym wie ku. Cho dzi o to, by w or ga ni zmach
nie gro ma dzi ły się  mu ta cje, z któ rych z bie giem cza su roz wi ja -
ją się no wo two ry.

– Jesz cze nie wie my, jak zmo bi li zo wać or ga nizm – mó wi dr
Za wadz ki. – Naj pierw trze ba wie dzieć, dla cze go u 70-lat ka na -
pra wa nie dzia ła – w tym po mo gą nam bak te rie. Dzię ki nim zlo -
ka li zu je my naj słab szy ele ment te go łań cu cha, po tem bę dzie my
się za sta na wiać, jak go wzmoc nić. Ma rzę, że pew ne go dnia DNA
u lu dzi nie bę dzie mu to wać. To tro chę sza leń stwo, ale jak przy -
sta ło na przy zwo ite go na ukow ca, mu szę być tro chę sza lo ny.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

wpraw dzie wiel ko po la nie nie da rzy li jó ze fa Pił sud skie go mi ło ścią,
to jed nak już po cząt ko we pró by prze ła ma nia te go sche ma tu oka -
za ły się uda ne. w trak cie wi zy ty na czel ni ka w Po zna niu w paź dzier -
ni ku 1919 ro ku Pił sud ski przej mo wał ar mię wiel ko pol ską z rąk
ge ne ra ła jó ze fa do wbo ra Mu śnic kie go. dru gie go dnia po by tu,
pod czas wie czor ne go ban kie tu na czel nik wy ra żał się w sa mych su -
per la ty wach o wiel ko po la nach i ich re gio nie. Chwa lił zmysł or ga ni -
za cyj ny i bit ność wiel ko pol skie go żoł nie rza. lo dy zo sta ły
prze ła ma ne, a mar sza łek był od tąd po dej mo wa ny znacz nie cie -
plej. I tak aż do 1926 ro ku, ale to już zu peł nie in na spra wa.

Piłsudski w Poznaniu
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Po cząt ki je go gru py ba daw czej się ga ją 2013 ro ku i re ali zo wa nych
w IFM PAN pro jek tów ba daw czych MNiSW Iu ven tus Plus oraz
NCN SONATA. Wte dy w ze spo le po ja wi li się pierw si stu den -

ci, dok to ran ci i mło dzi dok to rzy, z któ rych część pra cu je z dr. Le wan -
dow skim do dziś. Klu czo wym mo men tem dla two rze nia się gru py
by ło otrzy ma nie przez dr. Le wan dow skie go, już w Cen trum
NanoBioMedycznym, pro jek tu ba daw cze go FNP First Team.

Jak pan oce nia fi nan so wa nie na uki w Pol sce?
– Fi nan so wa nie na uki w Pol sce jest bar dzo do bre. Mam kon takt

z ko le ga mi z in nych ośrod ków eu ro pej skich i więk szość z nich na -
rze ka, a nam za zdro ści. Do bre wa run ki pra cy, ja kie ma my w Cen -
trum NanoBioMedycznym, mia ły od zwier cie dle nie w od ze wie,
z ja kim spo tka łem się w trak cie na bo ru dok to ran tów i mło dych dok -
to rów do pra cy w pro jek cie – na na sze ogło sze nie za re ago wa ło mnó -
stwo war to ścio wych mło dych na ukow ców.
z Pol ski?

– Nie. Z Pol ski na je den na bór zgło si ło się tyl ko kil ka osób,
a na dru gi nie za apli ko wał nikt. Tym nie mniej po ziom, ja ki re pre zen -
to wa li kan dy da ci do pra cy w ze spo le, bar dzo po zy tyw nie mnie za -
sko czył. Ko le dzy z ko mi sji re kru ta cyj nej mó wi li, że mam pro blem,
bo jest za du żo do brych kan dy da tów. Wy bór nie był pro sty, ale dziś
mo gę po wie dzieć, że pra cu ję z naj lep szy mi. Cie szy mnie rów nież fakt,
że mam w ze spo le za cho wa ny pa ry tet. Po wiem wię cej – mo im zda -

niem, ko bie ty pra cu ją le piej od męż czyzn, acz kol wiek męż czyź ni, któ -
rzy są ak tu al nie w mo im ze spo le, sta no wią wy ją tek od tej re gu ły. Mam
tak za an ga żo wa ny ze spół, że gdy cza sa mi wy cho dzi my do do mu
wcze śniej, np. o 17:00, to… ma ją pro blem z za go spo da ro wa niem wol -
ne go cza su. Ze spół jest i bę dzie mię dzy na ro do wy i wie lo kul tu ro wy
(Pol ska, Chi ny, Ser bia, Wło chy, Ru mu nia). Do dam jesz cze, że ję zy -
kiem ofi cjal nym gru py jest ję zyk an giel ski. Bar dzo istot na jest dla
mnie rów nież in ter dy scy pli nar ność, dla te go za trud niam za rów no fi -
zy ków, jak i che mi ków oraz in ży nie rów.
dla cze go ba da cie tlen ki, siarcz ki i azot ki że la za?

– Pier wiast ki ta kie jak że la zo, tlen, siar ka czy azot ma ją jed ną waż -
ną za le tę – wy stę pu ją w przy ro dzie w bar dzo du żych ilo ściach. Krysz -
ta ły skła da ją ce się z tych pier wiast ków, np. tlen ki czy siarcz ki że la za,
są zna ne od cza sów an tycz nych – mó wi dr Le wan dow ski. – Przy kła -
do wo ma gne tyt był pierw szym zna nym lu dziom ma te ria łem ma gne -
tycz nym. W for mie li tej ma te ria ły te są bar dzo do brze zba da ne
i sze ro ko sto so wa ne. Je śli jed nak wy two rzy my ta ki ma te riał w for mie
ul tra cien kiej war stwy, ma ją cej gru bość jed ne go -dwóch ato mów, to
je go wła ści wo ści bę dą zu peł nie in ne – mó wi dr Le wan dow ski. Do -
dat ko wo, pod ło że, na któ rym ta ką war stwę wy two rzy my, mo że z nią
bar dzo sil nie od dzia ły wać, wpły wa jąc na jej struk tu rę i wła ści wo ści.
Typ od dzia ły wa nia bę dzie się zmie niał wraz ze zmia ną pod ło ża, dzię -
ki cze mu po przez zmia nę pod ło ża moż na ste ro wać wła ści wo ścia mi.
To waż ne z punk tu wi dze nia roz wo ju no wej elek tro ni ki.
Czy li uży tecz ność te go ty pu ma te ria łów dla go spo dar ki jest
ogrom na?

Na sza gru pa pro wa dzi przede wszyst kim ba da nia pod sta wo we. Je -
że li coś moż na za apli ko wać obec nie czy w cią gu kil ku naj bliż szych
lat, to nie je stem tym za in te re so wa ny, bo nie jest to pierw szy front
na uki. Mnie in te re su ją ma te ria ły, któ re mo że zo sta ną za sto so wa ne
za 50 lub 100 lat, a mo że ni gdy… W hi sto rii na uki wie lo krot nie by -
wa ło tak, że od kry wa no ma te ria ły, któ rym wró żo no świe tla ną przy -
szłość apli ka cyj ną, a po tem oka zy wa ło się, że ich apli ka cyj ność,
z ta kich czy in nych po wo dów, by ła nie wiel ka. I na od wrót.
Ba da nia prze pro wa dza cie w ul tra -wy so kiej próż ni, dla cze go?

Je śli chce my ba dać od dzia ły wa nia po mię dzy po je dyn czy mi ato -
ma mi czy czą stecz ka mi, to nie mo że my so bie po zwo lić na za bu rza -
nie tych od dzia ły wań po przez od dzia ły wa nie z mi lio na mi czą stek
znaj du ją cych się w po wie trzu. Po wie trze wpro wa dza rów nież za nie -
czysz cze nia do ma te ria łów, zmie nia ich struk tu rę i wła ści wo ści. Ba -
da nia pro wa dzo ne w wa run kach ul tra -wy so kiej próż ni są w pew nym
sen sie eli tar ne, bo wiem po zwa la ją na ob ser wa cję ele men tar nych pro -
ce sów fi zycz nych i che micz nych. Dzię ki te mu te go ty pu ba da nia za -
owo co wa ły wie lo ma Na gro da mi No bla z fi zy ki i che mii. Dzię ki
do stęp nej w Cen trum NanoBioMedycznym no wo cze snej apa ra tu -
rze ba daw czej tak że i my ma my moż li wość pro wa dze nia ta kich ba -

n aU k a  –  M ŁO d e  z e S P O Ły  B a d aw C z e

z dr. Mikołajem Lewandowskim, laureatem grantu first team fundacji na rzecz Nauki Polskiej

dotyczącego wytwarzania i charakteryzacji wielofunkcyjnych, ultracienkich warstw tlenków, 

siarczków i azotków żelaza o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych,

rozmawia krzysztof Smura

in te re su Je nas
pierW szy front na uki

y dr Mi ko łaj le wan dow ski ukoń czył stu dia na kie run ku in ży nie ria
ma te ria ło wa, spe cjal ność na no tech no lo gia, na wy dzia le fi zy ki

UaM. Pra cę dok tor ską re ali zo wał w In sty tu cie Ma xa -Planc ka w Ber li nie
(fritz -ha ber -In sti tut). w 2011 ro ku, już po po wro cie do Pol ski, pod jął pra -
cę w In sty tu cie fi zy ki Mo le ku lar nej PaN w Po zna niu. od 2013 ro ku pra -
cu je w Cen trum NanoBioMedycznym UaM. 

y obec nie ze spół dr. le wan dow skie go two rzy pię ciu dok to ran tów
i je den ma gi strant, a dwóch mło dych dok to rów ma do łą czyć

do gru py w stycz niu 2019 ro ku. Ba da nia na uko we gru py kon cen tru ją się
wo kół wy twa rza nia i cha rak te ry za cji, głów nie me to da mi mi kro sko po wy -
mi, dy frak cyj ny mi i spek tro sko po wy mi, 2-wy mia ro wych (2d) ma te ria łów
na po wierzch niach mo no kry sta licz nych. Ba da nia te pro wa dzo ne są
w wa run kach ul tra -wy so kiej próż ni, tj. w wy ide ali zo wa nych „ul tra -czy -
stych” wa run kach umoż li wia ją cych ba da nie ni sko wy mia ro wych ma te ria -
łów w ska li ato mo wej. Ma te ria ły 2d, to zna czy ta kie, któ rych je den
z wy mia rów to 1-2 ato my, znaj du ją się obec nie w krę gu za in te re so wań
wio dą cych grup ba daw czych na ca łym świe cie. jest to spo wo do wa ne
uni ka to wy mi wła ści wo ścia mi fi zycz ny mi i che micz ny mi tych ma te ria łów
i, co za tym idzie, ich po ten cja łem apli ka cyj nym, np. w no wej ge ne ra cji
ukła dach elek tro nicz nych.
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dań. Kwe stia póź niej sze go za sto so wa nia wy twa rza nych przez nas ma -
te ria łów wy ma ga prze pro wa dze nia sze re gu ko lej nych ba dań, np.
okre śle nia wpły wu wa run ków at mos fe rycz nych i zmie nia ją cych się
tem pe ra tur na struk tu rę i wła ści wo ści da ne go ma te ria łu.
To w ta kim ra zie po co ba da nia w próż ni, sko ro i tak, ko niec koń -
ców, ma te riał tra fia na świa tło dzien ne i jest ata ko wa ny, zmie -
nia ny…

To nie jest tak. Na sze ba da nia ma ją na ce lu okre śle nie struk tu ry
i wła ści wo ści ma te ria łów w wy ide ali zo wa nych wa run kach, a tak że ba -
da nie ele men tar nych pro ce sów fi zycz nych i che micz nych. Czę sto mo -
że my ta ki ma te riał póź niej przy kryć war stwą ochron ną, na przy kład
kil ku na no me tro wą war stwą zło ta, i wy cią gnąć na wa run ki ze wnętrz -
ne. Ta ki ma te riał jest wte dy za bez pie czo ny, a część je go wła ści wo ści,
np. wła ści wo ści ma gne tycz ne, moż na wy ko rzy stać. My obec nie przede
wszyst kim dą ży my do te go, by stać się zna ną w świe cie gru pą wy ko -
nu ją cą ba da nia z za kre su fi zy ko che mii po wierzch ni. Wie rzę, że cel ten
mo że my osią gnąć po przez cięż ką i sys te ma tycz ną pra cę.

w ra mach pro jek tu First TeaM pra cu je cie nad ma te ria ła mi 2-wy -
mia ro wy mi in ny mi niż po wszech nie zna ny gra fen. Czy gra fen to
już prze brzmia ła me lo dia?

Po za pro jek tem First TEAM, re ali zu je my rów nież in ny pro jekt do -
ty czą cy gra fe nu. Mi mo że pik po pu lar no ści te go ma te ria łu już mi nął,
wie le grup na dal go ba da, przez co kon ku ren cja w tym ob sza rze jest
„ko smicz na”. Przy kła do wo, my ba da my gra fen wy two rzo ny na po -
wierzch ni ru te nu. Ru ten jest dość dro gim pod ło żem, a mi mo to licz -
ba pu bli ka cji, ja ka po ja wia się na te mat gra fe nu na ru te nie, jest pra wie
że nie do prze two rze nia. Ma my ogrom ną kon ku ren cję. O ile sam gra -
fen jest już bar dzo do brze zba da ny, o ty le opar te na gra fe nie ma te ria -
ły hy bry do we na dal są w krę gu za in te re so wań. Fak tem jest, że to
wła śnie ten ma te riał za po cząt ko wał nurt ba dań nad ma te ria ła mi
dwu wy mia ro wy mi. W pro jek cie First TEAM zde cy do wa li śmy się
na ba da nie 2-wy mia ro wych form tlen ków że la za, siarcz ków i azot -
ków że la za. Ma te ria ły te są bar dzo sła bo zba da ne i w tym upa tru je -
my na szej szan sy.

Bohaterów powstania było wielu. Na szczęście pisze się
o nich coraz więcej. o Mieczysławie Paluchu, który
organizował pierwsze powstańcze oddziały, o bosmanie
adamie Białoszyńskim, który na czele swego oddziału
zdobył magazyny niemieckie z towarem wartości 25
milionów marek, o wyprawie porucznika Pniewskiego
na frankfurt, o henryku kaczmarku, który sam jeden zdobył
pod Strzelnem... niemiecki pociąg pancerny, o załodze
pierwszego polskiego pociągu pancernego Poznańczyk
operującego w okolicach kalisza, o wielu innych, którzy
przestali być bezimienni. Chwała bohaterom! 

To już sto lat od patriotycznego zrywu

na zdjęciu (od lewej): Paweł wojciechowski (doktorant), zygmunt Miłosz (doktorant), Višnja Babačić (doktorantka), natalia Michalak (doktorantka), ying wang
(doktorantka), dr Mikołaj Lewandowski (kierownik grupy)
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T rud no jed no znacz nie od po wie dzieć na py ta nie, czy grzy by są
dla nas do bre czy złe. Wszyst ko za le ży od kon kret nej sy tu acji.
Pe ni cil lium, któ ry jest grzy bem ple śnio wym, wy twa rza ją cym

tok sy ny i po wo du ją cym aler gie, jest jed no cze śnie grzy bem, dzię ki
któ re mu otrzy ma no pierw szy an ty bio tyk – pe ni cy li nę – pod kre śla
dr Ka ro li na Gó rzyń ska (na zdjęciu) z Za kła du Tak so no mii Ro ślin
na Wy dzia le Bio lo gii UAM. 

roz ło żą wszyst ko i są wszę dzie
Po tra fiąc roz ło żyć prak tycz nie wszyst ko, grzy by są głów ny mi de -

stru en ta mi w na szym eko sys te mie. Wie lu na ukow ców twier dzi, że
pod tym wzglę dem grzy by są waż niej sze od bak te rii. Gdy by nie one,
na Zie mi za pa no wa ło by jed no wiel kie śmiet ni sko. Grzy by, roz kła -
da jąc mar twą ma te rię ro ślin ną, zwie rzę cą i grzy bo wą, wy twa rza ją
rów nież dwu tle nek wę gla. 

– Ba da nia po ka zu ją, że gdy by grzy bów nie by ło by na świe cie, to
w cią gu 30 lat za bra kło by dwu tlen ku wę gla, któ ry po trzeb ny jest ro -
śli nom do fo to syn te zy – pod kre śla dr Gó rzyń ska. 

Grzy by oprócz te go, że są de stru en ta mi, od dzia łu ją na pra wie
każ dy or ga nizm znaj du ją cy się na Zie mi. Są na praw dę wszę dzie, ży -
jąc w sym bio zie za rów no z ro śli na mi jak i zwie rzę ta mi. Bar dzo po -
wszech nym zja wi skiem jest mi ko ry za, czy li sym bio za grzy bów
z ko rze nia mi ro ślin. To zja wi sko jest obu stron nie ko rzyst ne – cu -
dzo żyw ne grzy by po bie ra ją związ ki od żyw cze, prze ka zu jąc ro śli nie
wo dę z róż ny mi pier wiast ka mi. Du ża gru pa grzy bów ro śnie we -
wnątrz ro ślin, nie wy ka zu jąc żad nych oznak swo jej obec no ści. Są
to tzw. en do fi ty i sza cu je się, że każ da ro śli na na Zie mi po sia da przy -
naj mniej jed ne go en do fi tycz ne go sym bion ta. Grzy by od dzia łu ją
rów nież na zwie rzę ta – tu taj cie ka wym przy kła dem są grzy by en -
to mo pa to gen ne ata ku ją ce owa dy. Po nie waż zwy kle do pro wa dza ją
do śmier ci swo ich ofiar, po słu ży ły do opra co wa nia środ ków ochro -
ny ro ślin przed owa da mi – szkod ni ka mi upraw. Co cie ka we, ist nie -
ją tak że grzy by ata ku ją ce in ne grzy by. To zja wi sko, zwa ne
my ko pa so żyt nic twem, rów nież zna la zło swo je za sto so wa nie w bio -
kon tro li. 

Grzy by od dzia łu ją rów nież na nas, lu dzi. – Wie lu z nas ko ja rzy
grzy by je dy nie z czymś ne ga tyw nym np. z ple śnią na je dze niu i ścia -
nach, grzy bi cą skó ry. To praw da, że ist nie ją cho ro by wy wo ła ne grzy -
ba mi, któ re mo gą do pro wa dzić na wet do śmier ci, ale zwy kle są to
wy jąt ko we sy tu acje, do ty czą ce osób o bar dzo ob ni żo nej od por no -
ści. Grzy by są czę sto de mo ni zo wa ne, tym cza sem ro bią dla ludz ko -
ści ty le do bre go, że nie po win ni śmy się ich bać – mó wi dr
Gó rzyń ska. 

ty sią ce ja dal nych
Je sień to okres grzy bo bra nia. W Pol sce ok. 200-250 ga tun ków to

ga tun ki tru ją ce, a aż 1450 ga tun ków okre śla się ja ko ja dal ne. Prze -
cięt ny ama tor grzy bów jest jed nak w sta nie roz po znać je dy nie kil -
ka naj pow szech niej wy stę pu ją cych m.in. bo ro wi ki szla chet ne,
pod grzyb ki, kur ki, koź la rze, go łąb ki lub gą ski zie lon ki. 

– Jest mnó stwo grzy bów, któ re są ja dal ne i bar dzo smacz ne, jed -
nak wca le ich nie zbie ra my. Przy kła dem mo że być mu cho mor czer -
wie nie ją cy, któ re go więk szość lu dzi po usły sze niu na zwy nie chce
na wet spró bo wać – pod kre śla dr Gó rzyń ska. 

Na le ży rów nież pa mię tać o tym, że by nie zbie rać grzy bów z te re -
nów za nie czysz czo nych – ku mu lu ją one me ta le cięż kie – oraz nie
zbie rać ich do pla sti ko wych to reb. 

– Mo że się zda rzyć, że zbie rze my ja dal ne grzy by, ale po przez ich
prze cho wy wa nie w nie od po wied nich wa run kach, na mno żą się
na nich bak te rie i grzy by ple śnio we, w tym rów nież ta kie pro du ku -
ją ce tru ją ce sub stan cje – zwra ca uwa gę dr Gó rzyń ska.

War to pod kre ślić, że to, co zbie ra my w le sie, to je dy nie część grzy -
ba, je go wy pust ka, któ rą na zy wa my owoc ni kiem. Tym cza sem wła -
ści wa je go część znaj du je się pod zie mią i mo że po ra stać ogrom ne
po wierzch nie. Mo że się rów nież oka zać, że wszyst kie owoc ni ki ze -
bra ne w jed nym miej scu to je den or ga nizm, jak w przy pad ku opień -
ki ciem nej, u któ rej w Sta nach Zjed no czo nych za no to wa no
osob ni ka zaj mu ją ce go po wierzch nię 8.9 km2.

Grzy by, jak pod kre śli ła dr Ka ro li na Gó rzyń ska, to na dal wiel ka
ta jem ni ca. Sza cu je się, że po zna li śmy do tych czas je dy nie 10%
wszyst kich ga tun ków grzy bów wy stę pu ją cych na świe cie. Po zo sta -
łe 90% wciąż cze ka na na sze od kry cie.

Ja go da Ha losz ka

n aU k a

ta JeM ni cze ży cie grzy bóW
Polacy to zdecydowanie miłośnicy grzybów, zarówno w aspekcie ich zbioru jak i konsumpcji. 

Naszym przodkom grzyby służyły m.in. jako środek owadobójczy, narkotyk oraz środek do wytwarzania

atramentu i smarów. z czasem zainteresowanie grzybami zaczynało wzrastać, co umożliwiło poznanie

wielu tajemnic kryjących się w ich świecie.

fot. adrIaN wykrota
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Me to dy se kwen cjo no wa nia i ana li zy DNA 150 lat te mu,
umoż li wia ją ce ba da nie me cha ni zmów prze no sze nia po -
żą da nych cech do na stęp ne go po ko le nia, znaj do wa ły się

w sfe rze do my słów i ma rzeń. Na wet od kry cie kwa su de ok sy ry bo -
nu kle ino we go w 1869 ro ku w nie wiel -
kim stop niu przy czy ni ło się
do wy ja śnie nia me cha ni zmów zwią -
za nych z prze ka zy wa niem cech z po -
ko le nia na po ko le nie. Do pie ro
ba da nia XX w. do wio dły, że DNA peł -
ni klu czo wą ro lę ja ko no śnik in for ma -
cji ge ne tycz nej. 

Se kwen cjo no wa nie DNA i od czy ty -
wa nie ko du ge ne tycz ne go po zwa la
na przy kład wy se lek cjo no wać osob ni -
ki no szą ce ja kieś ko rzyst ne ce chy
na wcze snych eta pach roz wo ju.
W przy pad ku krzy żó wek ge ne tycz -
nych, czy cho ciaż by ro ślin trans ge nicz -
nych po tra fi my wy ty po wać osob ni ki
po sia da ją ce da ną ce chę, któ rą moż na prze nieść do na stęp ne go po ko -
le nia. Przy spie sza to znacz nie pro ces ba daw czy wy pro wa dza nia no -
wych od mian ro ślin użyt ko wych, roz po zna wa nie ga tun ków bak te rii
czy po zna wa nie me cha ni zmów cho rób ge ne tycz nych. 

ba da nia ge ne tycz ne w ppnt 
PPNT uru cha mia la bo ra to rium ge no mo we, któ re bę dzie pro wa -

dzi ło ba da nia za rów no ba daw czo -roz wo jo we, jak i ko mer cyj ne. La -
bo ra to rium po wsta ło w wy ni ku do głęb nej ana li zy po trzeb ryn ku
ba daw czo -roz wo jo we go. W Pol sce nie ma zbyt wie lu te go ty pu la -
bo ra to riów, dzia ła ją cych na sty ku biz ne su i na uki. Do świad cze nia
PPNT po ka zu ją, że wszel kie dzia ła nia B+R po win ny być wy ko ny -
wa ne w opar ciu o do brze spre cy zo wa ne po trze by śro do wi ska biz -
ne so we go oraz wy so kiej kla sy spe cja li stów pra cu ją cych
na naj lep szym sprzę cie ana li tycz nym. 

W pla no wa nym la bo ra to rium bę dą wy ko ny wa ne ba da nia z za -
kre su bio lo gii mo le ku lar nej. Dzia łal ność pra cow ni bę dzie obej mo -
wać mię dzy in ny mi pro ce sy ma ją ce na ce lu przy go to wa nie
ma te ria łu do se kwen cjo no wa nia, głów nie izo la cję DNA/RNA z do -
star czo ne go ma te ria łu oraz je go oczysz cza nie, np. izo la cję ma te ria -
łu ge ne tycz ne go z za nie czysz czo nej ho dow li czy z frag men tu tkan ki. 

Współ pra ca z bran żą me dycz ną, 
we te ry na ryj ną i spo żyw czą
W pierw szej fa zie dzia łal no ści la bo ra to rium bę dzie sku piać się

głów nie na ba da niu ma te ria łu ge ne tycz ne go ro ślin, zwie rząt i mi -
kro or ga ni zmów. Po dob nie jak in ne jed nost ki ba daw cze Po znań -
skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go, dzię ki ogrom ne mu
do świad cze niu w róż nych pro jek tach ba daw czo -roz wo jo wych, la -
bo ra to rium bę dzie na sta wio ne na współ pra cę z in no wa cyj ny mi fir -

ma mi bio tech no lo gicz ny mi, spin -off, ale rów nież jed nost ka mi ba -
daw czy mi dzia ła ją cy mi w sze ro ko po ję tych dzie dzi nach: bio lo gii
mo le ku lar nej czy ba dań in vi tro. PPNT od wie lu lat współ pra cu je
z na ukow ca mi UAM. Efek ty i obo pól ne za do wo le nie z do tych cza -

so wej współ pra cy spra wia ją, że na -
ukow cy pro wa dzą cy ba da nia w Par ku
otwie ra ją się tak że na na wią za nie bli -
skiej współ pra cy z jed nost ka mi UAM
w tym za kre sie.

Je śli cho dzi o ba da nia me dycz ne to
se kwen cjo no wa nie uła twia po szu ki wa -
nie pod ło ża ge ne tycz ne go dla cho rób
oraz na przy kład oce nę praw do po do -
bień stwa wy stą pie nia cho ro by w przy -
szłym po ko le niu. Przy szło ścio wo
pra cow nia bę dzie mo gła pro wa dzić
rów nież scre ening w po szu ki wa niu se -
kwen cji, któ re mo gą wpły wać na wy stą -
pie nie cho ro by, np. na dro dze
ho mo lo gii do se kwen cji w in nych or ga -

ni zmach. Se kwen cjo no wa nie jest też bar dzo po moc ne w do bie ra -
niu te ra pii sper so na li zo wa nej w me dy cy nie.

no wo cze sny sprzęt i ngs przy spie szą ba da nia
Dzię ki se kwen cjo no wa niu moż li we jest m.in. po zna wa nie funk -

cji i struk tu ry ge nów oraz iden ty fi ka cja mu ta cji, któ re mo gą przy -
czy niać się do roz wo ju róż nych po waż nych scho rzeń. Po cząt ko we
me to dy se kwen cjo no wa nia ge no mu (opra co wa ne przez F. San ge ra
i A. R. Co lu do na w la tach 70. ubie głe go wie ku) cha rak te ry zo wa ły
się pra wie 100% do kład no ścią, ale jed no cze śnie wy ka zy wa ły bar -
dzo ni ską wy daj ność i ge ne ro wa ły ogrom ne kosz ty. Me to dy se kwen -
cjo no wa nia no wej ge ne ra cji (NGS – Next Ge ne ra tion Se qu en cing)
są tań sze i wy daj niej sze. Ta ka me to da bę dzie sto so wa na w la bo ra -
to rium ge no mo wym PPNT Fun da cji UAM. 

Po ja wie nie się no wych tech no lo gii se kwen cjo no wa nia ofe ru je
roz le głe moż li wo ści ba dań nad zmien no ścią w ge no mie ludz kim.
Ko mer cyj nie do stęp ne plat for my ma ją zdol ność do kom plet ne go
se kwen cjo no wa nia ge no mu w bar dzo wy so kim stop niu po kry cia.
No we tech no lo gie NGS fun da men tal nie zmie ni ły ba da nia, umoż -
li wia jąc opra co wy wa nie se kwen cji ca łych ge no mów w cią gu kil ku
ty go dni. Pra cow nia PPNT zo sta ła wy po sa żo na w se kwe na tor ge -
no mo wy. Urzą dze nie prze zna czo ne jest mię dzy in ny mi do ba dań
ca łych ge no mów mi kro or ga ni zmów, czę ścio wej ana li zy ge no mu
czło wie ka, jak i wie lu in nych. Ogrom ny po stęp, ja ki ma miej sce
w kon struk cji sprzę tu ana li tycz ne go spo wo do wał z jed nej stro ny,
zna czą ce skró ce nie cza su ana liz (z kil ku dni do na wet kil ku go dzin),
a z dru giej, no we moż li wo ści ba daw cze, któ re do tąd po zo sta wa ły
w sfe rze ma rzeń. Do dat ko wym atu tem do stęp no ści no wo cze snej
apa ra tu ry jest rów nież przy stęp ny koszt ana li zy.

an na Ciam ciak

n aU k a

se kWen cJo no Wa nie dna W ppnt
Poznański Park Naukowo-technologiczny fundacji UaM otwiera laboratorium genomowe. 

ta nowocześnie wyposażona jednostka będzie prowadziła badania z zakresu biologii molekularnej. 

Skupi się na sekwencjonowaniu materiału genetycznego oraz analizie uzyskanych wyników. 
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Jak za czę ła się two ja przy go da z roz to cza mi? 
Od li ceum wie dzia łem, że chcę być bio lo giem, a do kład nie

zoo lo giem bez krę gow ców czy li od tzw. ro ba li. Na I ro ku stu -
diów, na eg za mi nie z sys te ma ty ki i fi lo ge ne zy zwie rząt, prof.
Cze sław Bła szak za py tał mnie, co za mie rzam ro bić w przy -
szło ści. Każ de go, kto u nie go do sta nie piąt kę, co jest strasz -
nie trud no osią gnąć, za pra sza na her ba tę, gdyż jest ona je go

praw dzi wą pa sją. Mi mo, że do sta łem 4+, za pro sił mnie. Gdy
pro fe sor do wie dział się, że wią żę pla ny z bio lo gią śro do wi -
sko wą i zoo lo gią, za pro po no wał mi spo tka nie z prof. Ma cie -
jem Sko rac kim, naj lep szym ży ją cym świa to wym spe cja li stą
zaj mu ją cym się roz to cza mi pa so żyt ni czy mi pta ków. Po kil ku
mie sią cach prze my śleń po czu łem, że roz to cze to zwie rzę ta
mi pi sa ne. 

n aU k a

o pasji do roztoczy, taksonomii i gry na szkockich dudach opowiada Mateusz Zmudziński,

laureat diamentowego Grantu w rozmowie z ewą konarzewską-Michalak.

taksonoMia
to naJlepszy sport na śWiecie

fot. adrIaN wykrota
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Pro fe sor Bła szak mu siał coś w to bie do strzec, sko ro za pro sił
na tę her bat kę.

Po dob no tak, jed nak ja nie uwa żam się za ko goś wy bit ne go,
ro bię po pro stu to, co lu bię. 

i to z ja kim skut kiem – od kry łeś już 8 no wych ga tun ków roz to -
czy i je den ro dzaj! 

Glo bal na bio róż no rod ność roz to czy jest bar dzo sła bo po zna -
na, w prze ci wień stwie np. do owa dów, z któ ry mi każ dy ma
do czy nie nia, po nie waż na ogół są więk sze i ła twiej za uwa żal ne.
No we ga tun ki, a tak że wyż sze jed nost ki tak so no micz ne roz to -
czy moż na spo tkać wo kół nas. Mo je od kry cia do ty czą roz to czy
dud ko wych, pa so ży tów za miesz ku ją cych wnę trza piór pta ków.
Szty le ci ka mi prze bi ja ją ścia nę dud ki i wy pi ja ją pły ny tkan ko we
swo ich ży wi cie li. Przez kil ka lat pra cy pod skrzy dła mi prof. Sko -
rac kie go i stop nio we go usa mo dziel nia nia się na by łem do świad -
cze nia w pra cy m.in. z mi kro sko pem oraz pre pa ra ty ką.
Współ pra ca z nim za owo co wa ła kil ko ma pu bli ka cja mi. 

roz to cze ko ja rzą mi się z aler gią. Jak moż na je po lu bić? 
Mo że za brzmi to nie wia ry god nie, ale uję ła mnie ich es te ty ka

mor fo lo gii czy li wy glą du ze wnętrz ne go. Z cza sem uwraż li wi łem
się na każ dą szcze cin kę i in ne de ta le nie do strze gal ne ludz kim
okiem. Z pew no ścią nie są ta kie strasz ne, ja kie mo gły by się wy -
da wać, a do te go są nie zwy kle cie ka we.

Skąd czer piesz ma te riał do ba dań?
Roz to cze nie ko pal ne przy wo zi mój pro mo tor z róż nych eu -

ro pej skich mu ze ów i ko lek cji zoo lo gicz nych, ostat nio był też
na Ma da ga ska rze. Z mar twych pta ków po bie ra pió ra za ra żo ne
roz to cza mi. W przy pad ku roz to czy ko pal nych dzia ła nie tyl ko
na wła sną rę kę mu sia ło by być du żą in we sty cją, bo znaj du ją się
one w bursz ty nie. Na szczę ście mu zea i pla ców ki ba daw cze udo -
stęp nia ją ma te riał do ba dań. Na po cząt ku stu diów ku pi łem so -
bie grud kę z in klu zją roz to cza. Chcia łem ta ką mieć, od kąd
pierw szy raz obej rza łem film Ju raj ski Park. De ta le mor fo lo gicz -
ne or ga ni zmów za to pio nych w bursz ty nie mi lio ny lat te mu za -
cho wa ły się nie sa mo wi cie. Kie dy do wie dzia łem się, że
moż na skła dać pro po zy cję pro jek tu w pro gra mie Dia men to wy
Grant, po cząt ko wo my śla łem o wspo mnia nych pa so ży tach, jed -
nak zda łem so bie spra wę, że praw dzi wym wy zwa niem bę dzie
pro ble ma ty ka ko pal nych roz to czy.

na czym po le ga twój pro jekt?
Gru pa ko pal nych roz to czy, któ rą bę dę się zaj mo wać, obej mu -

je tyl ko ok. 40 po zna nych ga tun ków. Część z nich wy ma ga re -
dy skryp cji czy li po now ne go wy ko na nia opi sów, po nie waż
po cho dzą one na wet sprzed po nad 100 lat, kie dy tech ni ki mi -
kro sko po we nie by ły tak roz wi nię te jak dzi siaj. Wstęp ne ba da -
nia bursz ty nu ujaw ni ły, że ma my do czy nie nia z wiel ką
róż no rod no ścią świa ta roz to czy – wręcz wcho dzi my w no wą erę
od kryć. Od kry wa ne są wyż sze jed nost ki tak so no micz ne, np. ro -
dzi ny, nie tyl ko ga tun ki i ro dza je. Z po zy ska nych środ ków za -
mie rzam ku pić mi kro skop ze spe cjal ny mi obiek ty wa mi oraz
ka me rą do do ku men ta cji ba dań. Ja kiś czas te mu opra co wa no
no wą me to dę ob rób ki bursz ty nu, umoż li wia ją cą ba da nie roz to -
czy pod mi kro sko pem; do te go ce lu ku pię rów nież spe cjal ne szli -
fier ki.

Jak wi dzisz swo ją przy szłość?
Dia men to wy Grant umoż li wia skró ce nie ścież ki na uko wej,

po nie waż moż na apli ko wać na stu dia dok to ranc kie wcze śniej.

Zde cy do wa łem, że nie sko rzy stam z te go przy wi le ju, gdyż
warsz tat tak so no micz ny doj rze wa po wo li, bę dę jed nak sta rał
się o in dy wi du al ny tok stu diów. Mam w pla nach od wie dze -
nie mu ze ów i kil ku pla có wek ba daw czych. Uwa żam, że tak -
so no mia to naj lep szy sport na świe cie, choć obec nie jest
trak to wa na ja ko prze ży tek i ga łąź, któ rej nie war to fi nan so -
wać. Naj więk si przy rod ni cy zaj mo wa li się opi sy wa niem no -
wych tak so nów. Ktoś mo że po wie dzieć, że to sztu ka dla
sztu ki, jed nak moż na na to spoj rzeć jak na od kry wa nie dzie -
dzic twa przy rod ni cze go Zie mi. Cza sem so bie żar tu ję, że jak -
by od wie dzi ła nas po za ziem ska cy wi li za cja i za py ta ła, czy
po zna li śmy ca łą bio róż no rod ność pla ne ty, to wstyd przy znać,
że zna my za le d wie 10 pro cent.

na zwa łeś je den z ga tun ków, któ ry od kry łeś swo im na zwi skiem?
Nie, to by do pie ro by ła py cha! Ale czę sto na zy wa się ga tun -

ki na cześć ko goś, kto wniósł du ży wkład w roz wój na uki.
Opi sa łem ga tu nek z no we go ro dza ju Ixo bry chi phi lus wal la -
cei, na cześć Al fre da Rus se la Wal la ce’a. Je go pra ce do ty czą ce
teo rii ewo lu cji ra zem z pra ca mi Ka ro la Dar wi na zo sta ły za -
pre zen to wa ne po raz pierw szy na po sie dze niu To wa rzy stwa

Lin ne uszow skie go w Lon dy nie. Do sta łem in ne, drob ne fi nan -
so wa nie na re ali za cje swo ich pro jek tów wła śnie z te go to wa -
rzy stwa. 

wiem, że grasz na du dach. Jak za czę ła się przy go da z mu zy ką?
Od cza sów gim na zjum in te re su ję się hi sto rią i kul tu rą bry -

tyj ską. Kie dy pierw szy raz usły sza łem du dy, prze szył mnie
dreszcz. By ło po dob nie jak z roz to cza mi – wie dzia łem, że to
jest to. Je stem sa mo ukiem. Wiel kie du dy szkoc kie to do syć du -
ży in stru ment wy ma ga ją cy nie sa mo wi te go przy go to wa nia fi -
zycz ne go. Do wor ka wdmu chu je my po wie trze, któ re
prze cho dząc przez pisz czał ki wy do by wa dźwięk o na tę że niu
po nad 100 de cy be li. Gdy gram w bu dyn ku, mu szę mieć sto pe -
ry w uszach, że by nie uszko dzić so bie słu chu. Szkoc kie du dy
przez ja kiś czas by ły uwa ża ne za ma chi nę wo jen ną – to je dy ny
ta ki in stru ment na świe cie. Ro lą du dzia rza za wsze by ło gra nie
dla ko goś, dla te go cza sem wy stę pu ję przed ma łym gro nem.
Gram w tra dy cyj nym stro ju – kil cie. Nie daw no spro wa dzi łem
no we du dy z Ore go nu wy ko na ne w sty lu Da vi da Gle na, zna -
ne go szkoc kie go rze mieśl ni ka z prze ło mu XIX i XX wie ku. To
praw do po dob nie in stru ment do koń ca mo je go ży cia, w Pol sce
dud szkoc kich się nie pro du ku je. Ćwi czę wie czo ra mi w piw ni -
cy Wy dzia łu Bio lo gii tak, że by ni ko mu nie prze szka dzać.

Star cza ci cza su na co dzien ne ćwi cze nia?
Gra wy ma ga po świę ce nia, ale ko cham to ro bić. W Glas gow

zda łem eg za min po twier dza ją cy umie jęt ność gry na du dach.
W przy szłym ro ku chcę wy star to wać w za wo dach du dziar -
skich. Chy ba był bym tam pierw szym Po la kiem. Nie cho dzi
o to, by wy grać, tyl ko po ka zać, że my też umie my na nich
grać.

y Kiedy pierwszy raz usłyszałem dudy, 
przeszył mnie dreszcz. Było podobnie jak
z roztoczami – wiedziałem, że to jest to
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Stu den ci UAM bez Gra nic to gru pa skła da ją ca się z osób, któ -
re jeż dżą do od le głych kra jów, by po ma gać dzie ciom w na -
uce oraz po ka zy wać no we me to dy na ucza nia. W tym ro ku

od by ła się ich pią ta po dróż. Wcze śniej od wie dzi li Tan za nię, Pa -
ra gwaj, In do ne zję i Ne pal. Jak pod kre śla ją uczest ni cy wy pra wy,
po przez wy jeż dża nie do in nych kra jów chcą po ka zać ak ty wi zu -
ją ce me to dy na ucza nia, my śle nia kre atyw ne go i roz wi ja nia twór -
czo ści. Wy siłe k i trud wło żo ny w pra cę na rzecz tych wy jaz dów
nie po szły na mar ne. Gru pa otrzy ma ła dwie na gro dy: Ko wa -
dło 2.0 oraz pierw szą na gro dę pod czas Ogól no pol skie go Kon -
kur su na Naj lep szy Pro jekt Ro ku, or ga ni zo wa ne go przez
Stu denc ki Ruch Na uko wy – StRuNa, w ka te go rii Wy pra wa Ro -
ku. Stu den ci po wo li pla nu ją ko lej ną da le ką wy pra wę, jed nak nie
chcą zdra dzić, do kąd tym ra zem ich no gi po nio są: – Tro chę
za wcze śnie, aby o tym mó wić. Na pew no chcie li by śmy, aby pro -
jekt da lej się roz wi jał. I ma my na dzie ję, że bę dzie. Ma my już
w gło wie pa rę po my słów, o któ rych pew nie nie dłu go opo wie my. 

Kie dy wpi sze my w prze glą dar kę in ter ne to wą Ma da ga skar,
pierw sze po ja wia ją się na na szych ekra nach raj skie pla że, pal my
czy zie lo ne la sy. Szyb ko jed nak uczest ni cy wy pra wy na Czer wo -
ną Wy spę prze ko na li się, że tak nie jest. – Już na pły cie lot ni ska
do strze głam wzgó rza, na któ rych jesz cze kil ka na ście lat te mu ro -
sły drze wa. Te raz – to już jest prze szłość. Na Ma da ga ska rze la sy
zni ka ją w bar dzo szyb kim tem pie. Na wy spie czuć dym po pa lą -
cym się drew nie. Ja dąc na po łu dnie wi dać lu dzi kar czu ją cych
drze wa, sa wan ny w ogniu. Przy znam, że bę dąc świad kiem nisz -
cze nia tej wspa nia łej przy ro dy, po czu łam łzy w oczach – opo wia -
da Mar ta Waw rzy niak, ko or dy na tor i stu dent ka na Wy dzia le
Stu diów Edu ka cyj nych.

W Afry ce usłu gi oświa to we na wszyst kich po zio mach na ucza -
nia są płat ne. Kry te rium ce no we jest pro ste: im lep sza szko ła, tym
droż sza. Je dy ną szan są bied nych ro dzi ców na przy zwo ite wy -
kształ ce nie swo ich dzie ci jest po sła nie ich do szkół przy mi syj -
nych, czy li za rzą dza nych przez zgro ma dze nia róż nych wy znań
chrze ści jań skich. Te utrzy mu ją wy so ki po ziom i są sto sun ko wo
ta nie (do to wa ne z pie nię dzy mi syj nych). Je dy nym pro ble mem
jest bar dzo ogra ni czo na licz ba miejsc w re la cji do po trzeb i to, że
ro dzin, mi mo ob ci na nia ra cji żyw no ścio wych i in nych oszczęd -
no ści, czę sto nie stać na wet na za ni żo ne cze sne. W cza sie wy pra -
wy stu den ci uczy li dzie ci w wie ku 4 do 14 lat ze szko ły St. Jo seph
Col le ge w Am bo hi dra tri mo. – Pra co wa li śmy w dwóch gru pach
te ma tycz nych, któ re po dzie lo ne by ły we dług wie ku na szych
uczest ni ków na czte ry mniej sze pod gru py. Każ de za ję cia skła da -
ły się z dwóch czę ści. Dzie ci uczy ły się ję zy ka an giel skie go oraz
uczest ni czy ły w za ję ciach ru cho wych, ar ty stycz nych i roz wi ja ją -
cych kre atyw ne my śle nie. Wy ko rzy sty wa li śmy ak ty wi zu ją ce me -
to dy na ucza nia, któ re skła nia ją dzie ci do sa mo dziel ne go my śle nia
i dzia ła nia. Na na szych za ję ciach by ło du żo gier i za baw, co spra -
wia ło, że ucznio wie bar dzo chęt nie w nich uczest ni czy li – wspo -
mi na Mar ta, do da jąc – Pierw sze spo tka nie z dzieć mi by ło trud ne,
ale dzię ki ich otwar to ści i uśmie chom, szyb ko prze ła ma li śmy
pierw sze lo dy. Je dy ną ba rie rą, któ ra nam prze szka dza ła i któ rej
się oba wia li śmy – to ję zy ko wa. Dzie cia ki mó wią głów nie po mal -
ga sku, a ję zyk ten w pierw szych dniach był dla nas czar ną ma gią.
Każ de go dnia, oczy wi ście głów nie od dzie ci, uczy li śmy się no -

wych słów, ale mo gli śmy też li czyć na po moc na szych miej sco -
wych tłu ma czek. 

Spo łe czeń stwo Ma da ga ska ru jest dość uni kal ne. Ina czej niż
prze wa ża ją ca więk szość lu dów afry kań skich, Mal ga sze po słu gu ją
się jed nym ję zy kiem i bar dziej iden ty fi ku ją się ze swo im kra jem
niż z re gio nem, czy ple mie niem. Nie zna czy to, że Ma da ga skar jest
ho mo ge nicz ny: wy stę pu ją tam licz ne dia lek ty i oko ło 20 ple mion
z róż no rod ny mi, moc no za ry so wa ny mi tra dy cja mi. – Na po cząt -
ku trud no by ło nam przy zwy cza ić się do ich otwar to ści i cie ka -
wo ści oraz sły sza nych ze wsząd „Va za ha!” (bia ły czło wiek – przyp.
red). Za uwa ży li śmy jed nak, że mi mo róż nic kul tu ro wych, du żo
wię cej ma my wspól ne go i wię cej nas łą czy niż dzie li – do da je Ur -
szu la Ma łec ka, stu dent ka Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. 

W cza sie wy pra wy uczest ni cy by li świad ka mi ob rzę du po grze -
bo we go, któ ry róż ni się od na sze go tra dy cyj ne go po grze bu. Cha -
rak te ry stycz nym dla tam tej szej kul tu ry jest zwy czaj prze wi ja nia
zwłok czy li fa ma di ha na – Or ga ni zu je się go po mię dzy po cząt -
kiem czerw ca i koń cem wrze śnia. Wte dy to otwie ra się gro by,
a ży wi „tań czą ze zmar ły mi”. Ce re mo nia ta po wta rza się co pięć
lat i jest bar dzo kosz tow na. Ro dzi na za pra sza wie lu go ści, któ -
rych mu si ży wić przez trzy dni. W tym cza sie rum le je się rze ką,
nikt nie mo że pła kać i oka zać smut ku – wspo mi na Ur szu la.

Wy pra wa, jak za uwa ży ła Jo an na Błasz czyk, stu dent ka Wy dzia -
łu Na uk Spo łecz nych, bar dzo wie le ich na uczy ła. Dzię ki niej za -
czę li ina czej po strze gać świat. – Gdy roz ma wia li śmy w sa mo lo cie
i wspo mi na li śmy róż ne mo men ty na szej wy pra wy, do szli śmy
do wnio sku, że w Pol sce dość czę sto nie do strze ga my te go, co ma -
my, bądź te go nie sza nu je my. Na Ma da ga ska rze jest od wrot nie
i są dzę, że to wy war ło na nas naj więk sze wra że nie – pod kre śla. 

LU d z i e  U n i w e r S y T e T U

Ma da ga skar – Wy spa ta JeM nic
Madagaskar – wyspa kontrastów, na której życie nie jest łatwe. tegoroczny projekt Studentów UaM bez

Granic wywołał i nadal wywołuje wiele emocji – od radości, przez ekscytację, po łzy, przemyślenia i smutek.
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Mistrz i uczeń z Wy dzia łu le kar skie go

Wierzejewski ireneusz (1881-1930)
Le karz, in spek tor sa ni tar ny Wojsk Wiel ko pol skich, gen. bryg. WP.
Ur. 23 III w Ko zło wie k. Opa le ni cy, w ro dzi nie nad le śni cze go Wła -
dy sła wa i Ma rii z Moj zy kie wi czów. Uczył się w Bu ku i w Gim na -
zjum im. G. Ber ge ra w Po zna niu, a po tem od by wał rocz ną prak ty kę
w fa bry ce H. Ce giel skie go. W l. 1903-1908 stu dio wał me dy cy nę
w Gry fii, Ber li nie i w Würzbur gu. Dy plom le ka rza me dy cy ny uzy -
skał 14 IV 1908 r. w Mo na chium, w VI 1910 r. dok to ry zo wał się
na uni wer sy te cie w Lip sku. Póź niej pra co wał w kli ni kach i za kła -
dach lecz ni czych, głów nie or to pe dycz nych. We wrze śniu 1911 r. za -
miesz kał w Po zna niu, był współ twór cą i dy rek to rem Po znań skie go
Za kła du Or to pe dycz ne go im. B. S. Gą sio row skich. W l. 1914-1918
w stop niu ka pi ta na był sze fem od dzia łu ura zo we go nie miec kie -
go XIII szpi ta la for tecz ne go i or dy na to rem II sta cji chi rur gicz nej
szpi ta la głów ne go w Po zna niu. Peł nił też funk cję do rad cze go or to -
pe dy -kon sul tan ta V Kor pu su Ar mij ne go. Był współ twór cą To wa -
rzy stwa PCK w Po zna niu, za bez pie czył też ma te ria ły
me dycz no -sa ni tar ne przed ich wy wie zie niem z Wiel ko pol ski.
Od 27 XII 1918 r. or ga ni zo wał ak cję sa ni tar ną w Po zna niu,
a 4 I 1919 r. zo stał mia no wa ny na czel nym le ka rzem po wsta -
nia. 11 I 1919 r. ob jął kie row nic two Urzę du Sa ni tar ne go, 5 III te go
ro ku nada no mu upraw nie nia do wód cy dy wi zji, a de kre tem NRL
nr 83 z 6 V1919 r. cha rak ter le ka rza -gen. ppor. Od VIII 1919 r. In -
spek tor Sa ni tar ny Fron tu Wiel ko pol skie go a nast. Szef Sa ni tar -
ny I Ar mii, 23 VIII 1920 r. otrzy mał pra wo ko rzy sta nia z ty tu lar ne go
stop nia ge ne ra ła bry ga dy le ka rza. 9 X 1920 do prze nie sie nia do re -
zer wy (22 X 1921 r.) Kon ty nu ował pra cę w Za kła dzie im. Gą sio -
row skich i pro wa dząc wy kła dy z or to pe dii na Wy dzia le Le kar skim
UP. W IV 1922 r. uzy skał ha bi li ta cję a 4 IV 1923 r. zo stał po wo ła ny
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go i kie row ni ka Kli ni ki Or -
to pe dii. Był wszech stron nie ak tyw ny na uko wo i spo łecz nie w swo -
jej spe cjal no ści me dycz nej. W III 1928 r. wy bra ny do Se na tu RP
z ra mie nia Bez par tyj ne go Blo ku Współ pra cy z Rzą dem. Zmarł
w War sza wie 8 III 1930 r. Od zna cze nia m.in.: Krzyż Nie pod le gło -
ści, Krzyż Wa lecz nych (dwu krot nie).

dega Wiktor Marian (1896-1995)
Dzia łacz nie pod le gło ścio wy, le karz, prof. Uni wer sy te tu Po znań skie -
go, kpt. WP. Ur. 7 XII r. w Po zna niu, w ro dzi nie Wik to ra i Zo fii
z Korz bok -Tu choł ków. W gim na zjum św. Ma rii Mag da le ny na le żał
do nie le gal ne go To wa rzy stwa To ma sza Za na, od 1914 r. Taj nej Or -
ga ni za cji Nie pod le gło ścio wej. Na uki nie ukoń czył, bo wiem
od 18 IX 1915 do XI 1918 r. słu żył w ar mii nie miec kiej, na fron tach
wschod nim i za chod nim. W ma ju te go ro ku po zda niu eg za mi nu
ma tu ral ne go zo stał im ma try ku lo wa ny (jesz cze ja ko żoł nierz)
na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Ber liń skie go i za trud nio ny
w szpi ta lu woj sko wym w München -Glad bach. W XI 1918 r. wró cił
do Po zna nia. Uczest ni czył w ochro nie I. J. Pa de rew skie go 26 XI,
a na stęp nych dniach w wal kach na uli cach mia sta. Do wo dził sek -
cją pie cho ty w stop niu plu to no we go. Uczest ni czył w ak cji zdo by cia
sta cji lot ni czej w Ła wi cy (6 I 1919), póź niej na fron cie pół noc nym
pod Kcy nią i Ry na rze wem. 25 V 1919 r. awan so wa ny zo stał na ppor.
i do wód cę 7 kom pa nii 10 PSW. VI-VIII 1919 r. na fron cie ga li cyj -
skim, na stęp nie w I 1920 r. od de le go wa ny na stu dia me dycz ne
w Uni wer sy te cie War szaw skim. 8 VIII 1920 r. prze nie sio ny do Kom -
pa nii Za pas. Sa ni tar nej nr 7 w Po zna niu. 25 XI 1920 r. awan so wa -
ny na por., 14 IV 1922 r. prze nie sio ny do re zer wy. Od 1922 r.
na Wy dzia le Le kar skim UP, uzy sku jąc ty tuł dok to ra (1924). Spe cja -
li zo wał się w or to pe dii i chi rur gii or to pe dycz nej pod kie run kiem
prof. I. Wie rze jew skie go. W 1933 r. uzy skał ha bi li ta cję. Zmo bi li zo -
wa ny 31 VIII 1939 r., w stop niu kpt. przy dzie lo ny do Ar mii „Po -
mo rze”, ran ny w bi twie nad Bzu rą, 17 IX 1939 wraz ze szpi ta lem
po lo wym do stał się do nie wo li. W IV 1940 r. zwol nio ny, pra co wał
w War sza wie. Pod czas po wsta nia war szaw skie go pro wa dził punkt
sa ni tar ny „Sa no”. Od 1945 r. pra co wał na UP, a po tem w Aka de mii
Me dycz nej, kie ro wał Kli ni ką i Ka te drą Or to pe dycz ną. W 1956 r.
mia no wa ny prof. zwy czaj nym, w l. 1959-1962 – rek tor AM. Au tor
po nad 180 roz praw. Zmarł 16 II 1995 r. w Po zna niu. Od zna czo ny
m.in. Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą OOP, Krzy żem Ofi cer -
skim OOP, Wiel ko pol skim Krzy żem Po wstań czym. Był pierw szym
w hi sto rii Ka wa le rem Or de ru Uśmie chu. prof. Janusz karwat



hel la da
by ła Je go du cho Wą oJ czy zną

Sto lat temu poznański uniwersytet powstał w tempie błyskawicznym – ale nie tylko to jest godne

podziwu. równie godne podziwu jest to, że na tej młodziutkiej uczelni szybko powstały tzw. szkoły

naukowe, prezentujące nowe, oryginalne podejście w różnych dyscyplinach nauki. Była wśród nich

poznańska szkoła filologii klasycznej, a jej współtwórca to witold klinger. jak wszyscy owi dawni

profesorowie: osobowość silna, postać barwna.
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Wpo znań skim ar chi wum PAN spu ści zna po prof.
Klin ge rze jest skrom na. Nie ma tu li stów od Sta ni -
sła wa Brzo zow skie go czy Ja na Pa ran dow skie go, pa -

pie rów ro dzin nych, fo to gra fii. Prze wa ża ją tłu ma cze nia,
strzę py po ezji grec kiej po prze ty ka ne grec ki mi słów ka mi
(brak po lo tu po etyc kie go – na pi sze po la tach, oce nia jąc spu -
ści znę, je go uczeń prof. Wik tor Stef fen – na to miast tłu ma cze -
nia pro zy grec kiej wy róż nia ją się i do kład no ścią i pięk nym
ję zy kiem). A wśród nich gru ba tecz ka n z na pi sem: „jed no -
stron nie za pi sa ne pół ar ku szów ki na da ją ce się na bru lio ny”.
Brak pa pie ru to dziś rzecz zu peł nie nie zna na, choć kie dyś tak
do tkli wa. W tecz kach ze spu ści zną prof. Klin ge ra pra wie
wszyst ko za pi sa ne jest na tzw. prze bit kach, cie niut kim, pra -
wie prze zro czy stym pa pie rze, któ ry w kil ku war stwach na -
krę co ny na wa łek ma szy ny do pi sa nia umoż li wiał ko pio wa nie
ma szy no pi su. Bar dzo kru chy to no śnik…

Ale wróć my do po cząt ku. Wi told Klin ger uro dził się w Wa -
row cach na Po do lu w 1875 ro ku, bo tam z Wiel ko pol ski tra -
fił ja ko za rząd ca ma jąt ku je go oj ciec. Tam, w słyn nym
gim na zjum w Nie mi ro wie zdo by wał wy kształ ce nie, tam za -
ra ził się umi ło wa niem an ty ku dzię ki na uczy cie lom ła ci ny
i gre ki oraz pro bosz czo wi, któ re mu po la tach po świę cił pięk -
ne wspo mnie nie. Tam za przy jaź nił się ze Sta ni sła wem Brzo -
zow skim (po ło wa li stów w spu ściź nie te go – dziś
po wie dzie li by śmy kul to we go – pi sa rza to wła śnie li sty
do Klin ge ra). Po la tach, gdy Brzo zow skie go uzna no za agen -
ta ochra ny, Klin ger, wier ny przy jaź ni, jeź dził z od czy ta mi, go -
rą co go bro niąc i do koń ca nie wie rząc w je go wi nę. 

ki jów ze zło tym me da lem
Ma tu rę zdał, ma jąc 20 lat. Stu dio wał w Pe ters bur gu, po tem

w Kra ko wie, cho ro wał i nie za bar dzo mu się wio dło, do pó ki
nie tra fił na uni wer sy tet w Ki jo wie. W swo im ży cio ry sie
wspo mi na, że mi mo an ty pol skie go kur su władz car skich, pro -
fe so ro wie Ukra iń cy i Niem cy, „grun tow ni ucze ni”, do stu den -
tów pol skich od no si li się życz li wie, mo że na wet bar dziej niż
do ukra iń skich, bo – jak pi sze Klin ger – Po la cy le piej ro zu -
mie li an tyk. Tam na pi sał pra cę ma gi ster ską o ba śni u He ro -
do ta, za któ rą do stał zlo ty me dal i 2-let nie sty pen dium
rzą do we. Wy je chał do Mo na chium i do sko na lił za rów no stu -
dia hel le ni stycz ne, jak i et no gra ficz ne po dej ście, przy go to -
wu jąc dy ser ta cję o zwie rzę ciu w wie rze niach sta ro żyt nych.

Wra ca jąc ze sty pen dium otrzy mał w Kra ko wie pro po zy cję
pra cy na uni wer sy te cie. Uznał jed nak, że nie mo że jej przy -

jąć, bo to by ło by nie fa ir wo bec rzą du ro syj skie go, z któ re go
sty pen dium ko rzy stał. Za tę fa ir play rząd ro syj ski od pła cił
mu po po wro cie do Ki jo wa za ka zem pra cy w szko le, a gdy
po 2 la tach uzy skał ka te drę na uni wer sy te cie ki jow skim mi -
ni ster stwo nie za twier dzi ło tej kan dy da tu ry. 

her ba ta w szczer ba tych fi li żan kach
Ale mi ła hi sto ria tak że się wy da rzy ła: na kur sach dla pa -

nien, gdzie do ra biał, uj rzał Ra isę Bak ka lin ską. Zo sta ła je go
żo ną. Pa mię tam bab cię ja ko oso bę barw ną – wspo mi nał
po la tach wnuk Wi tol da Klin ge ra. Pa ni Klin ge ro wa pro wa -
dzi ła dom lek ką rę ką, pa no wał w nim nie zły ba ła gan i tłu my
go ści pi ją cych her ba tę z fi li ża nek szczer ba tych, ale z cie niut -
kiej por ce la ny. Wi told Klin ger z czu ło ścią od no sił się do swej
mał żon ki, któ rej lu bił czy ty wać na glos po wie ści Kra szew -
skie go – za rów no w przed wo jen nym luk su so wym miesz ka -
niu z cen ną bi blio te ką przy obec nej ul. Gło gow skiej, jak
i w po wo jen nym dwu po ko jo wym miesz kan ku bez ła zien ki
ze wspól ną kuch nią przy ul. Ma tej ki. W do mu tym, gdzie po -
god nej at mos fe ry nie za kłó ca ło na wet gło do wa nie spo wo do -
wa ne roz rzut no ścią pa ni do mu, wy cho wał się syn Wi tol da
Je rzy Klin ger, wy bit ny teo log pra wo sław ny, wspo mi na ny tak -
że ja ko nie zwy kła oso bo wość. Bez tro ska Ra isy Klin ge ro wej
od bi ła się i na spu ściź nie: gru by plik do ku men tów ob ra zu je
wy sił ki zdo by cia od niej pa pie rów po pro fe so rze – p. Klin ge -
ro wa oka zu je nie jed no krot nie nie dbal stwo i nie do kład ność
w za ła twia niu tej spra wy, jak pi sze ów cze sny szef Ar chi wum. 

Bo po re wo lu cji paź dzier ni ko wej i woj nie 1920 ro ku Wi -
told Klin ger wy je chał do Pol ski, w dra ma tycz nych oko licz -
no ściach, wcią gnię ty do ostat nie go esze lo nu przez pol skich
żoł nie rzy w od wro cie. Od rzu cił pro po zy cję pra cy w Kra ko -
wie i War sza wie, przyj mu jąc ka te drę gre cy sty ki na Uni wer -
sy te cie Po znań skim. W nie mniej dra ma tycz nych
oko licz no ściach spro wa dzał do Po zna nia swo ją żo nę z ma -

y Po znań ski od dział ar chi wum PaN po sia da 176 ze spo łów – to spu ści -
zny wy bit nych uczo nych po znań skich. do ku men ty, li sty, fo to gra fie za -

wie ra ją in for ma cje waż ne, a cza sem za baw ne i wzru sza ją ce. Mó wią to, cze go
nie po wie krót ka not ka bio gra ficz na. w ko lej nych nu me rach Ży cia bę dzie my
po przez frag men ty tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo nych, aby w ten
spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być obec ni w ob cho dach 100-le cia na -
sze go uni wer sy te tu. 
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leń kim syn kiem w 1924 ro ku – okra dzio ny z pie nię dzy i do -
ku men tów nie mógł wró cić, do pie ro in ter wen cja dzie ka -
na w Mi ni ster stwie Oświe ce nia i Wy znań Re li gij nych
po zwo li ła Klin ge rów z Ki jo wa wy cią gnąć. 

noc leg z mu mia mi
Na po znań skim uni wer sy te cie two rzy po waż ny ośro dek

ba dań nad li ry ką grec ką i wy cho wu je so bie zna ko mi tych
uczniów. I choć z po wo du licz nych obo wiąz ków je go za in te -
re so wa nia et no gra ficz ne zo sta ły nie co od su nię te na bok, to
po wró ci do nich póź niej, po zo sta jąc w po le mi ce z Teo do rem
Ben fey em i je go mod ną wów czas te zą, że wąt ki ba śnio we tra -
fi ły do Eu ro py z In dii i to po przez pod bo je arab skie w Hisz -
pa nii. „Naj mniej tra fi ło to do fi lo lo gów kla sycz nych, że ba śnie
po cho dzą z da le ka, jak gdy by nie by ło w po bli żu bo ga tej fan -
ta sty ki Hel le nów” – pi sze Klin ger. Znaj dzie u Gre ków i zło tą
ryb kę, mó wią cą ludz kim gło sem i ru sał ki i kult jaj ka. 

Wy bu cha II woj na świa to wa. Prof. Klin ge ra od wie dza ją je -
go ko le dzy, fi lo lo go wie kla sycz ni z Nie miec, ale tym ra zem
w mun du rach We hr mach tu. Do cie ra do nie go in for ma cja, że
jest na li ście do aresz to wa nia i ucie ka z ro dzi ną do War sza -
wy. Pra cu je w Ar chi wum i dzia ła w taj nym na ucza niu, ale nie
czu jąc się bez piecz nie w miesz ka niu, sy pia czę sto obok mu -
mii w ma ga zy nie mu zeum ar che olo gicz ne go. 

Mę czy ła go bol sze wia
Po woj nie wra ca do Po zna nia, jak pi sze „dźwi gać z ru in mój

uni wer sy tet”. Szyb ko ro bi się nie cie ka wie. Mę czy ła go bol sze -
wia – pi sze wnuk – i to, że lu dzie tak ła two się na nią zga dza -
ją. On, przed woj ną pro te stu ją cy prze ciw ko Brze ścio wi
tu dzież get tu ław ko we mu te raz od ma wia przej ścia do two -
rzo nej przez re żim PAN. Je stem człon kiem PAU – ar gu men -
tu je – i o żad nej no wej aka de mii sły szeć nie chcę. Krnąbr ność
zo sta je uka ra na – w 1951 ro ku znaj dzie się w gru pie pro fe so -

rów wy sła nych kar nie na przy mu so wą eme ry tu rę. Przy wró -
co ny na uni wer sy tet w 1956 ro ku jest już jed nak scho ro wa -
ny, z am pu to wa ną rę ką. Koń czy wte dy dzie ło swe go ży cia
tłu ma cze nie pi sma Ju lia na Apo sta ty. Za cho wał się list Wi tol -
da Klin ge ra z 1959 ro ku do pre ze sa PAN, po wo łu ją cy się
na wspól ną nie do lę „po zna ną za Hi tle ra”. Prze pra sza, że kło -
po cze i pro si o po moc w wy da niu Apo sta ty, bo w związ ku
z kry zy sem eko no micz nym za ka za no wy da wać prze kła dy
i wol no tyl ko pra ce na uko we. „Jak by prze kład Ju lia na Apo -
sta ty był igrasz ką, nie zaś zma ga niem z trud nym, nie raz ze -
psu tym tek stem – ża li się – czu ję wy raź nie, że spo tka łem się
z nie za słu żo ną krzyw dą.” Cóż, Apo sta ta też nie miał szczę -
ścia: mi ło śnik (jak Klin ger) an ty ku, choć wy cho wa ny
w chrze ści jań stwie, wró cił do wie rzeń w sta rych rzym skich
bo gów, a na wet wzbo ga cił tę wia rę w ele men ty za czerp nię te
od chrze ści jan. Ostat ni ce sarz po gań ski zo stał na zwa ny za to
wła śnie apo sta tą, śmierć je go uzna no za ka rę bo żą i przy pi -
sa no mu ja ko ostat nie sło wa słyn ne” Zwy cię ży łeś, Ga li lej czy -
ku”, któ rych… nie wy po wie dział.

Z 1955 ro ku po cho dzi te sta ment Wi tol da Klin ge ra, któ ry
na zjeź dzie Pol skie go To wa rzy stwa Fi lo lo gicz ne go War sza wie
wy gło sił „ja ko czło wiek 80-let ni, któ ry to wiek So lon Ateń -
czyk uznał za osta tecz ny kres ży cia ludz kie go, kie dy się jest
doj rza łym do śmier ci” – tak brzmia ła pre am bu ła. Pro si w nim
przy szłe po ko le nia „kla sy ków” o two rze nie po rząd nej bi blio -
te ki prze kła dów i utrzy ma nie na uki ła ci ny i gre ki w szko -
łach…. Na ko niec cy tu je Owi diu sza „principiis obsta” czy li
złe mu w po cząt kach się broń (bo za póź no le kar stwo szy ko -
wać, kie dy zwle ka jąc dzień w dzień, da łeś się złe mu zmóc). 

Zmarł w kwiet niu 1962 ro ku, pra cu jąc nad prze kła da mi
do ostat nich dni. Hel la da by ła je go du cho wą oj czy zną. Je go
wnuk, Mi chał Klin ger był am ba sa do rem Pol ski w Gre cji, wy -
peł nia jąc w pew nym sen sie tę de wi zę dziad ka… 

Ma ria ry bic ka

Portrety witolda klingera i jego syna Jerzego, namalowane przez eugeniusza Briańskiego w 1937 r.

Ten zdolny malarz miał pracownię przy ul. Chełmońskiego i prawie na pewno bywał gościem nieopodal mieszkających

klingerów. zawierucha wojenna rzuciła go do rosji i do 1976 roku rodzina nic nie wiedziała o jego losach. dopiero wtedy,

na ostatnie lata życia, wrócił do Poznania. Pozostało po nim zaledwie kilka obrazów, choć jego „odkrywczyni” 

Helena Głogowska wciąż wierzy, że w domach „dawnych” poznaniaków jeszcze jakieś obrazy są… 
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yAu gu stin Ha de lich – 34-let ni
skrzy pek, Nie miec uro dzo ny

we Wło szech, wy kształ co ny i osia dły
w USA, ob sy pa ny dzie siąt ka mi lau -
rów i ty tu łów na obu kon ty nen -
tach – był bo ha te rem wie czo ru (5. X)
otwie ra ją ce go 72. se zon Fil har mo nii
Po znań skiej. I wy wo łał po dziw in ter -
pre ta cją Kon cer tu a -moll A. Dvo ra ka,
ale w pa mię ci po zo sta nie z ka pi tal nie
za gra nym bi sem – 24. Ka pry sem N.
Pa ga ni nie go. Fil har mo ni cy pod dyr. Mar ka Pi ja row skie go przy po -
mnie li Sym fo nię „Po lo nia” I. J. Pa de rew skie go, dzie ło po wsta łe
za oce anem i pra wy ko na ne w 1909 r. w Bo sto nie dla uczcze nia 40.
rocz ni cy Po wsta nia Stycz nio we go. Ko men to wał prof. Ry szard D.
Go lia nek. 

y50. uro dzi ny ob cho dzi Or kie stra Ka me ral na P. R. „Ama deus”,
za ło żo na i do tąd kie ro wa na przez Agniesz kę Ducz mal. Ze -

spół zna ny w bli sko 40 kra jach po znań scy me lo ma ni mie li oka zję
uczcić pod czas trzech paź dzier ni ko wych spo tkań. Pierw sze (7. X)
zdo mi no wał Mi scha Ma isky – „oby wa tel świa ta”– jak sie bie okre -
śla ge nial ny mu zyk, któ ry już 25 lat te mu grał na tej es tra dzie
z „Ama deu sem”. Te raz roz po czął Noc tur nem P. Czaj kow skie go, by
po przez Kol Ni drei M. Bru cha sku pić uwa gę słu cha czy na po pi so -
wych Wa ria cjach na te mat ro ko ko Czaj kow skie go. Dłu ga, sto ją ca
owa cja, skło ni ła ar ty stę do bi su – jesz cze jed ne go opu su Czaj kow -
skie go: An dan te can ta bi le z I Kwar te tu smycz ko we go. Pięk nie
współ brz mią cy z so li stą „Ama deus” pod dy rek cją je go twór czy ni
otwo rzył wie czór Mo zar tow skim Di ver ti men to F -dur, a po prze -
rwie za pre zen to wał Wa ria cje B. Brit te na na te mat Fran ka Brid ge’a,
rów nież z bi sem – Arii ila lia na.

y„Ros si ni i Ros si nia na” za ty tu ło wa li fil har mo ni cy (12. X)
kon cert pod ba tu tą Pau la McCreesha, zna ne go już nam, wy -

bit ne go dy ry gen ta bry tyj skie go. Nim jed nak za brzmia ła mu zy ka
twór cy 39 oper, po słu cha li śmy pa ra fra zy je go me lo dii w – po wsta -
łej 100 lat póź niej – or kie stro wej su icie Ma ti ne es mu si ca les B. Brit -
te na. Ory gi nal ny Ros si ni przed sta wił się w wir tu ozow skim
utwo rze na klar net i or kie strę, bra wu ro wo za gra nym przez Ja ku ba
Dry ga sa, so li stę na szej Fil har mo nii. O wiel kim kunsz cie ar ty sty
za świad czył też bis: „Sa lu te, si gno re Ros si ni” Be li Co vac sa. Wie -
czór za mknę ła I Sym fo nia E. El ga ra, jed ne go z naj więk szych kom -
po zy to rów bry tyj skich na prze ło mie XIX i XX w. Wpro wa dze nie
do pro gra mu: Mi ko łaj Ry kow ski.

yDru gim ju bi le uszo wym kon cer tem „Ama deu sa” (14. X) dy -
ry go wa ła An na Ducz mal -Mróz. W 100-le cie uro dzin i przy -

pa da ją cą w tym dniu 18. rocz ni cę śmier ci Le onar da Bern ste ina je go
Se re na dę wg „Uczty” Pla to na za grał z or kie strą, wszech stron nie
uta len to wa ny nie miec ki skrzy pek Da niel Ho pe, a na bis do dał „Ka -

dysz pa mię ci” dla słyn ne go kom po -
zy to ra i dy ry gen ta. Po nad to usły sze -
li śmy: Kon cert na or ga ny i or kie strę
smycz ko wą Ju lie na Bre ta – współ -
cze sne go twór cy fran cu skie go z so -
li stą Ro ma nem Pe ruc kim – jed nym
z czo ło wych pol skich or ga ni stów
oraz Kwar tet smycz ko wy g -moll Cl.
De bus sy’ego w aran ża cji A. Ducz -
mal. 

ySzy mon Neh ring – je dy ny
pol ski fi na li sta Kon kur su

Cho pi now skie go w 2015 r. i zwy cięz ca ubie gło rocz ne go Kon -
kur su Ru bin ste ina w Tel Awi wie – zna ko mi cie wy ko nał (19. X)
Kon cert for te pia no wy I. J. Pa de rew skie go – ar ty sty, mę ża sta nu
i dok to ra h. c. na sze go Uni wer sy te tu. Jesz cze więk szy po dziw
wzbu dził bi sa mi: Tań cem ro syj skim I. Stra wiń skie go i Ma zur -
kiem K. Szy ma now skie go. Fil har mo ni cy pod dyr. Mar ka Pi ja -
row skie go wy ko na li Uwer tu rę „Zur Na mens fe ier” L. van
Beetho ve na, de dy ko wa ną księ ciu A. Ra dzi wił ło wi, Su itę sym fo -
nicz ną „Wio sna” Cl. De bus sy’ego i prze bój W. Ki la ra „Krze sa -
ny”. X Mal tań ski Kon cert Cha ry ta tyw ny po prze dzi ło wrę cze nie
To ma szo wi Bu dzyń skie mu – kom po zy to ro wi, ma la rzo wi, po -
ecie, „ide ali ście w świe cie prag ma ty ków” – do rocz nej Na gro dy
Fe nik sa Mal tań skie go.

ySłu cha cze ostat nie go (21. X) wie czo ru „Ama deu sa”, za -
chę ce ni przez je go go spo da rza Krzysz to fa Ma ter nę stojącą

owa cją przy wi ta li ju bi la tów. Ka me ra li ści otwo rzy li pro gram de -
dy ka cją Pio tra Mos sa (pol skie go kom po zy to ra, za miesz ka łe go
w Pa ry żu, obec ne go na sa li) „Agniesz ce i Ama de uszo wi
na ich 50. uro dzi ny”, czy li żar to bli wy mi „Wa ria tions sur un the -
me de Mo zart”. Chwi lę póź niej za brzmiał ory gi nal ny Mo zart
w IX Kon cer cie for te pia no wym, ale tyl ko w par tiach or kie stry
i wspól nych z so li stą. Na to miast ka den cje so li stycz ne Ma ko to
Ozo ne – fe no me nal ny ja poń ski pia ni sta i jazz man – wy peł nił
wła sny mi im pro wi za cja mi. Po prze rwie je dy na na świe cie or kie -
stra kie ro wa na przez dwie ko bie ty pod ba tu ta mi (na prze mian)
Agniesz ki Ducz mal i cór ki An ny Ducz mal -Mróz, za gra ła kil ka
swo ich słyn nych bi sów, wy bra nych przez me lo ma nów. Łań cuch
te go „że la zne go re per tu aru” prze rwa ła pre mie ra utwo ru Na var -
ra P. Sa ra sa te z dwo ma so li sta mi – skrzyp ka mi Ja ro sła wem Żoł -
nier czy kiem i Ma te uszem Gi da szew skim.

y470. Kon cert Po znań ski (27. X) wy peł ni ła „Mis sa pro pa -
ce” W. Ki la ra, wy ko na na przez: Ma rze nę Mi cha łow ską

(so pran), Agniesz kę Reh lis (mez zo so pran), Ra fa ła Bart miń skie -
go (te nor) i Ro ber ta Ger la cha (bas), Chór „Po znań skie sło wi ki”
oraz Or kie strę Fil har mo nii Po mor skiej. Dy ry go wał Ma ciej Wie -
loch. Sło wo wpro wa dza ją ce: Krzysz tof Sza niec ki. (rp)
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S P O r T

S zyb kość, zwin ność i spryt to głów ne ce chy do bre go szer -
mie rza. Tra fić i unik nąć tra fie nia to w naj więk szym skró -
cie cel wal ki szer mier czej. Pod czas współ za wod nic twa

umac nia się po czu cie wła snej war to ści. Sport ten wy ma ga wie -
le cier pli wo ści oraz po świę ce nia. Te ce chy Ju lia Wal czyk z pew -
no ścią po sia da. Świad czy o tym m.in. pierw sze miej sce
w ran kin gu Pol skie go Związ ku Szer mier cze go. 

Ju lia Wal czyk na co dzień stu diu je che mię ma te ria ło wą.
Obec nie jest na trze cim ro ku i – jak mó wi – sta ra łą czyć się sport
ze stu dia mi. Swo ją pa sję do flo re tu za czę ła roz wi jać w wie ku
dzie wię ciu lat. – Po cho dzę z Pa bia nic i tam by ły do wy bo ru tyl -
ko szer mier ka i ko szy ków ka. Gdy by łam młod sza, bar dzo lu bi -
łam oglą dać Gwiezd ne Woj ny. By łam bar dziej chłop czy cą
i wy cho dząc na dwór, dość czę sto bi łam się z chło pa ka mi np.
na pa ty ki. Mój ta ta stwier dził, że już ma do syć mo ich wy bry -
ków i coś mu si my z tym zro bić.

Spor t smen ka do sko na le pa mię ta swo je pierw sze za wo dy i pu -
cha ry, któ re de dy ko wa ła człon kom ro dzi ny: – Swój pierw szy
pu char zdo by łam w dzień uro dzin mo je go ta ty. To był 4 paź -
dzier ni ka. Pa mię tam rów nież, jak na pierw szych za wo dach by -
łam…ostat nia – śmie je się Ju lia.

Mi łość do flo re tu spra wi ła, że flo re cist ka przy je cha ła do Po -
zna nia na stu dia. – W Po zna niu po wstał ośro dek dla flo re ci stek.
Uni wer sy tet mógł nam za pro po no wać aka de mi ki, sty pen dia i to
wła śnie by ła oka zja do roz wo ju – opo wia da.

Ju lia uwa ża się za spo koj ną oso bę. Nie prze ra ża ją to, że pod -
czas walk gru po wych mu si od dać ostat nie tra fie nie. – Od po -
wie dzial ność ca łej dru ży ny spo czy wa wte dy na mnie. Sku piam
się tyl ko na tym, aby tra fić i nie my ślę o żad nych kon se kwen -
cjach. Wia do mo, że za wsze jest obok mnie tre ner. Mu zy ka bar -
dzo po ma ga mi w za wo dach. Mo gę się wte dy jesz cze bar dziej
sku pić i od izo lo wać – mó wi. 

Pod czas tłu ma cze nia zasad rywalizacji we florecie Ju lia ca ły
czas się uśmie cha: – W szer mier ce spor to wej wy róż nia się trzy
kon ku ren cje: flo ret, sza bla i szpa da. Kon ku ren cje te róż nią się
mię dzy so bą waż nym po lem tra fie nia, wy glą dem bro ni i za sa -
da mi sę dzio wa nia. Tra fie nia za da je się pchnię ciem umiesz cza -
jąc ko niec bro ni (tzw. pun tę) na po lu tra fie nia. 

Sek cja szer mier cza KU AZS UAM zrze sza głów nie stu den -
tów UAM. Dzię ki współ pra cy ze SWFiS UAM szer mier ka zo -
sta ła włą czo na do gru py dys cy plin spor to wych do wy bo ru przez
stu den tów UAM w ra mach obo wiąz ko wych za jęć z wy cho wa -
nia fi zycz ne go. Kie row ni kiem sek cji od sa me go po cząt ku jej ist -
nie nia jest prof. Zyg munt Ve tu la ni, tre ne ra mi sek cji są: dr
Ma te usz Wit kow ski, An drzej Wit kow ski, Pa weł Kan tor ski oraz
Je rzy Ko siń ski. Do naj waż niej szych osią gnięć ze spo łu w ostat -
nich la tach moż na za li czyć m.in. brąz dru ży no wy na Mi strzo -
stwach Eu ro py do lat 23 w Buł ga rii (2016); zło to dru ży no we
na Mi strzo stwach Pol ski do lat 23 w War sza wie; zło to dru ży no -
we na Mi strzo stwach Świa ta Ju nio rek w Buł ga rii (2017) oraz
zło to dru ży no we na Mi strzo stwach Pol ski Se nio rek w War sza -
wie (2018). 

Ja go da Ha losz ka

bi łaM się z chło pa ka Mi na pa ty ki
hobby ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. z doświadczenia wiemy, że posiadanie

odskoczni od codzienności daje dużo radości i pozwala się zrelaksować. taką odskocznią z pewnością dla

julii walczyk jest floret, któremu poświęca cały swój czas. 

y Byłam bardziej chłopczycą
i wychodząc na dwór, dość
często biłam się z chłopakami
np. na patyki
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Wydział filologii polskiej i klasycznej ma maskotkę. 
od kilku tygodni z aleksandrem fredrą nie rozstaje się dziekan prof. tomasz Mizerkiewicz 
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