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Na na szej stro nie uni wer sy tec kie.pl udo -
stęp ni li śmy krót ki fil mik z uro czy sto ści
wrę cze nia pa ni ho no ro we go dok to ra tu
na uni wer sy te cie w Ma dry cie. Zdzi wi ła nas
opra wa te go świę ta – tak róż na od tej
na uaM. 

Nie tyl ko opra wa tej uro czy sto ści jest zna -
mien na, ale też fakt, że od by wa się ona raz
do ro ku w okre sie ob cho dów świę ta św. To -
ma sza z Akwi nu. W jej trak cie wrę cza ne są
ho no ro we dok to ra ty, zwy kle je den lub dwa
w ro ku. W tym sa mym cza sie od by wa ją się
też pro mo cje dok tor skie. War to pod kre ślić,
że UNED jest naj więk szym uni wer sy te tem
pań stwo wym w Hisz pa nii i ni ko mu nie prze -
szka dza, że pro mo cje dok tor skie wią że się ze
świę tem św. To ma sza z Akwi nu, któ ry jest
w gro nie naj więk szych dok to rów Ko ścio ła,
a tak że pa tro nem wspo mnia ne go uni wer sy -
te tu. Zwy cza jem jest, że w prze mó wie niu
dok to ra ho no ro we go znaj du je się od nie sie -
nie do je go fi lo zo fii. Ja rów nież ta kie od nie -
sie nie za war łam i po wią za łam mo ją dro gę
na uko wą i ba da nia w za kre sie ka ta li zy he te ro ge nicz nej na ze oli -
tach i in nych ma te ria łach z po dzia łem wie dzy, do ko na nym przez
św. To ma sza, na tę, któ ra wy ni ka z od kry cia prawd nie zna nych
i tę, któ ra ma źró dło w kon tem pla cji prawd zna nych.

po roz ma wiaj my o współ pra cy z uNEd-em. Jak się ona za -
czę ła, mo że od fa scy na cji kul tu rą hisz pań ską? 

Pew nie pa nią roz cza ru ję, ale nie od fa scy na cji kul tu rą hisz pań -
ską. Gru pa hisz pań skich na ukow ców z Ma dry tu (m.in.
z UNED – prof. Ro sa Mar tin -Aran da i In sty tu tu Pe tro che micz -
ne go – prof. Mi gu el Ba na res) w 2002 ro ku or ga ni zo wa ła w To le -
do cy klicz ną mię dzy na ro do wą kon fe ren cję po świę co ną
za sto so wa niu w ka ta li zie pier wiast ków gru py pią tej ukła du okre -
so we go, wśród któ rych znaj du je się niob. By ło to krót ko po opu -
bli ko wa niu przez nas prze glą do we go ar ty ku łu na te mat ka ta li zy
na „nio bie” w pre sti żo wym cza so pi śmie Che mi cal Re view. Or ga -
ni za to rzy kon fe ren cji, na pod sta wie te go ar ty ku łu, za pro si li mnie
do wy gło sze nia wy kła du ple nar ne go na te mat za sto so wa nia nio -
bu w ka ta li zie he te ro ge nicz nej. I tak to się za czę ło. Od tej kon fe -
ren cji za czę ła się na sza współ pra ca na uko wa za rów no z prof.
Mar tin -Aran dą, jak i prof. Ba na re sem. Dok to ran ci i ma gi stran ci
z UNED pro wa dzi li ba da nia w mo jej gru pie ba daw czej, a moi
współ pra cow ni cy, dok to ran ci i ma gi stran ci wy jeż dża li do Ma -
dry tu i tam pro wa dzi li pra ce ba daw cze. Owo cem tej współ pra cy
jest 20 wspól nych pu bli ka cji w pre sti żo wych cza so pi smach mię -
dzy na ro do wych, a dwie ko lej ne są w trak cie re cen zji, oraz wie le
pre zen ta cji na kon fe ren cjach. Efek tem współ pra cy są tak że przy -
ja ciel skie re la cje mię dzy człon ka mi na szych ze spo łów ba daw -
czych, po zna nie kul tu ry i zwy cza jów na szych kra jów. I tu
do cho dzi my do fa scy na cji kul tu rą hisz pań ską. Ona jest wy ni kiem
współ pra cy, ale nie by ła u źró deł na wią za nia współ pra cy.

Wspo mnia ła pa ni o ka ta li zie na ze oli tach. co to są ze oli ty?
Na zwa ze oli ty po cho dzi od grec kie go zeo li thos, czy li wrzą ce

ka mie nie. Ze oli ty to mi ne ra ły wy stę pu ją ce w na tu rze, któ re są
kry sta licz ny mi gli no krze mia na mi po sia da ją cy mi mi kro po ry 
(tj. po ry o śred ni cy po ni żej 2 nm) sta no wią ce znacz ną część ich
ob ję to ści, na wet do 50%. W wa run kach na tu ral nych w po rach
gro ma dzi się wo da, któ ra pod wpły wem ogrze wa nia, np. pro mie -
nia mi sło necz ny mi, od pa ro wu je, „wrze” po kry wa jąc po wierzch -
nie pę che rzy ka mi. Dla te go roz grza ne słoń cem mi ne ra ły
ze oli to we ro bią wra że nie ki pią cych, wrzą cych ka mie ni. Struk tu -
ry ze oli tów na tu ral nych po słu ży ły za wzor ce do wy twa rza nia ze -
oli tów syn te tycz nych. Póź niej syn te zo wa no tak że ze oli ty
o struk tu rach nie wy stę pu ją cych w na tu rze, a po zwa la ją cych
na ich za sto so wa nie w roz ma itych ce lach. 

Na czym po le ga za sto so wa nie ich w ka ta li zie he te ro ge nicz -
nej? 

Ich zna cze nie jest ogrom ne. Ok. 50 % pro ce sów ka ta li tycz nych
sto so wa nych w prze my śle che micz nym wy ko rzy stu je ka ta li za to -
ry ze oli to we. Ma ją one tak że do nio słe zna cze nie w pro ce sach ka -
ta li tycz nych wy ko rzy sty wa nych w ochro nie śro do wi ska. Jed nak,
aby po jąć zna cze nie ze oli tów w ka ta li zie trze ba naj pierw zro zu -

HoNoRiS cauSa
dla pRof. MaRii ZiółEK

z prof. marią ziółek z wydziału chemii uam rozmawia magdalena endler

y 31 stycznia na universidad nacional de educacion de
distancia (uned) w madrycie prof. maria ziółek

z wydziału chemii uam odebrała tytuł doktora honoris causa.
tytuł ten był wyrazem uznania za osiągnięcia naukowe, a także
za trwającą ponad 15 lat polsko-hiszpańską współpracę
naukową. 
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mieć, na czym po le ga sam pro ces ka ta li tycz ny. W ukła dzie he te -
ro ge nicz nym ka ta li za tor jest naj czę ściej cia łem sta łym, po ro wa -
tym, o bar dzo do brze roz wi nię tej po wierzch ni wła ści wej.
Sub stan cja prze twa rza na (sub strat) od dzia łu je z po wierzch nią
cia ła sta łe go (ka ta li za to ra) i przez to od dzia ły wa nie ła twiej jest
prze kształ ca na do in nej sub stan cji (pro duk tu). Ta kie prze kształ -
ce nie (re ak cja che micz na) za cho dzi znacz nie szyb ciej w obec no -
ści ka ta li za to ra niż bez nie go. Pro ces ka ta li tycz ny
moż na po rów nać do po ru sza nia się w gó rach. Je śli wy ru sza my
z punk tu A i chce my do trzeć do punk tu B po dru giej stro nie gó -
ry, to mo że my wy brać roż ne dro gi. Mo że my wspi nać się w gó rę
(dro ga trud na, wy ma ga ją ca du żej ener gii i cza sa mi nie moż li wa
do przej ścia) lub przejść (je chać sa mo cho dem) tu ne lem, co po -
zwa la na szyb sze, ła twiej sze i pew niej sze do tar cie do punk tu B.
Re ak cja ka ta li tycz na to ta ka dro ga przez tu nel.

Ma pa ni na swo im kon cie bli sko 270 pu bli ka cji w cza so pi -
smach mię dzy na ro do wych, licz ne pa ten ty. a co z wy ni ka mi
pa ni ba dań, czy znaj du ją rów nież za sto so wa nie w prze my śle? 

Z mo im ze spo łem pro wa dzi my ba da nia pod sta wo we. Zda rza
się, że od kry wa my me to dy syn tez bądź za sto so wa nia ka ta li za to -
rów w no wych re ak cjach, któ re póź niej zgła sza my do urzę du pa -
ten to we go. Jed nak w na szym do rob ku zde cy do wa nie prze wa ża ją
pu bli ka cje na uko we opar te na ba da niach pod sta wo wych. Za da -
niem tych ba dań jest zi den ty fi ko wa nie i zro zu mie nie zja wisk
na po zio mie mo le ku lar nym, okre śle nie dróg re ak cji ka ta li tycz -
nych i ich me cha ni zmów. Wszyst ko po to, aby opra co wać i za -
pro po no wać po ten cjal nym użyt kow ni kom no we ka ta li za to ry,
za wie ra ją ce no we, bądź udo sko na lo ne cen tra ak tyw ne w okre ślo -
nych re ak cjach, na któ re jest aku rat za po trze bo wa nie prze my sło -
we. Aby osią gnąć ta ki cel po trzeb na jest nie tyl ko sze ro ka wie dza
z wie lu za kre sów che mii, fi zy ki, za awan so wa nych me tod ana li -
tycz nych, ale tak że in tu icja i pe wien ro dzaj kon tem pla cji przed -
sta wia nej w fi lo zo fii św. To ma sza z Akwi nu. In tu icja
i kon tem pla cja le ża ły u pod staw mo je go za in te re so wa nia nio bem
ja ko pier wiast kiem, któ ry moż na za sto so wać w ka ta li zie he te ro -
ge nicz nej. W la tach 90. po przed nie go wie ku wraz z mo im ze spo -
łem ba daw czym do ko na li śmy wie lu pio nier skich ba dań i od kryć
w za kre sie ka ta li za to rów nio bo wych. Ma my sa tys fak cję, że te ba -
da nia sta ły się za ląż kiem in ten syw ne go roz wo ju świa to wych ba -
dań w za sto so wa niu nio bu ja ko skład ni ka ka ta li za to rów. Je stem
prze ko na na, że wciąż jesz cze jest wie le do od kry cia nie tyl ko w za -
kre sie ka ta li zy „nio bo wej”, ale ge ne ral nie ka ta li zy z uży ciem wie -
lu in nych ma te ria łów, a tak że ich sto so wa nia w już pro wa dzo nych
i cał ko wi cie no wych re ak cjach ka ta li tycz nych.

pra cu je pa ni bar dzo in ten syw nie, a co z cza sem wol nym? 
Nie wiem, co ozna cza sfor mu ło wa nie „czas wol ny”. Za wsze coś

ro bię, nie ko niecz nie za wo do wo. Ro zu miem, że cho dzi o czas wol -
ny od za jęć za wo do wych. Eme ry tu ra to ta ki pięk ny okres, kie dy
moż na, ale nie mu si się pro wa dzić ba dań na uko wych. W tym sen -
sie czu ję się wol na! Od pa da sze reg obo wiąz ków zwią za nych z dy -
dak ty ką, pro wa dze niem ze spo łu, uczest nic twem w roz ma itych
ko mi sjach, etc. Du żo wol ne go cza su… Na szczę ście na uka ma to
do sie bie, że moż na się nią zaj mo wać dłu go, na wet w okre sie eme -
ry tal nym – tak dłu go, do pó ki funk cjo nu je ro zum. Mo je dzia ła nia
na uko we bę dą „wy ga sza ne” po wo li. Nie ste ty to, na co kie dyś bra -
ko wa ło mi cza su, nie za wsze bę dzie moż li we do wy ko na nia
po przej ściu na eme ry tu rę. Mam na my śli jaz dę na nar tach czy grę
w te ni sa. Ale z pew no ścią ka wa łek wol ne go cza su bę dzie prze zna -
czo ny na te atr, kon cer ty czy zwie dza nie mu ze ów. 

Fot.  Adrian Wykrota,
graf. Zosia Komorowska
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nic o was bez was. Nie chce my ro bić no we go sys te mu
kształ ce nia dok to ran tów, bez dok to ran tów – ta ki mi sło -
wa mi prof. Ry szard Na skręc ki, pro rek tor ds. na uki

i współ pra cy mię dzy na ro do wej, za ini cjo wał spo tka nie w Col le -
gium Mi nus. Dys ku sja z udzia łem władz rek tor skich, dzie ka nów
i re pre zen tan tów sa mo rzą du dok to ran tów to czy ła się wo kół wy -
pra co wa nia pro ce dur za pew nia ją cych jak naj wyż szą ja kość na -
ucza nia.

– Przed uni wer sy te tem stoi po waż ne wy zwa nie, ja kim jest stwo -
rze nie zu peł nie no we go sys te mu kształ ce nia dok to ran tów i efek -
tyw ne wkom po no wa nie go w sys tem do tych czas ist nie ją cy –
kon ty nu ował prof. Na skręc ki – Po trze bu je my sku tecz nej struk tu ry
or ga ni za cyj nej. Szko ły dok tor skie, po wsta ją ce w ra mach usta wy 2.0,
ma ją stwo rzyć dok to ran tom opty mal ne wa run ki do pro wa dze nia
ba dań na naj wyż szym po zio mie. Na ucza nie bę dzie opie rać się
o pro gram kształ ce nia usta lo ny przez se nat oraz in dy wi du al ny plan
ba daw czy dok to ran ta. Ko lej ny no wy ele ment – oce na śród o kre so -
wa bę dzie trak to wa na ja ko in stru ment oce ny nie tyl ko dok to ran ta,
ale rów nież pro mo to ra i ca łej jed nost ki. 

Szko ła dok tor ska (w ty pie um brel la com pa ny) bę dzie mia ła za -
pew nio ną du żą au to no mię. Na cze le sta nie pro rek tor/dy rek tor
pod le gły rek to ro wi. Ra da na uko wa ja ko or gan opi nio daw czo -do -
rad czy dy rek to ra bę dzie od po wia dać przed se na tem. W jej skład
wej dą wy bit ni na ukow cy (dy rek tor szko ły, je go za stęp cy, człon -
ko wie no mi no wa ni przez se nat oraz oso by z ze wnątrz wy zna czo -
ne przez rek to ra). Ta ki mo del wy bra no ze wzglę du na czy tel ną
struk tu rę za rzą dza nia i od po wie dzial no ści.

W skład no wej jed nost ki wej dą czte ry sek cje o du żej au to no -
mii pro gra mo wej, wpa so wa ne w szko ły dzie dzi no we. Jed nak
szko ła dok tor ska nie bę dzie mie ści ła się w osob nym bu dyn -
ku – na dal dok to ran ci bę dą uczyć się na swo ich wy dzia łach. – Nie

wy klu cza my two rze nia w ra mach uni wer sy tec kiej szko ły dok tor -
skiej szkół śro do wi sko wych na za sa dzie umo wy z in ny mi uczel -
nia mi pol ski mi, za gra nicz ny mi i in ny mi jed nost ka mi
ba daw czy mi np. PAN – in for mo wa ła prof. Be ata Mi ko łaj czyk,
pro rek tor UAM ds. kształ ce nia – By ły czy nio ne wstęp ne roz mo -
wy, by w Po zna niu po wsta ła ta ka szko ła, któ ra by ła by wi zy tów ką
mia sta.

W dru giej czę ści kon fe ren cji uczest ni cy pra co wa li w gru pach
warsz ta to wych  nad te ma ta mi: pro gram stu diów oraz po trze by
dok to ran tów, or ga ni za cja stu diów a in ter dy scy pli nar ność,
okres przej ścio wy, przed i po zmia nach usta wo wych.

Usta lo no, że wkrót ce od bę dą się ko lej ne spo tka nia za cie śnia -
ją ce współ pra cę mię dzy dok to ran ta mi, wła dza mi rek tor ski mi
oraz oso ba mi od po wie dzial ny mi za kształ ce nie dok to ran tów.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

SZKo ła doK ToR SKa Wy ZWa NiEM dla uaM
niedługo szkoła doktorska zastąpi studia doktoranckie na uniwersytecie. 

samorząd doktorantów zorganizował seminarium „szkoła doktorska – nowa jakość i wyzwania dla uam”,

aby lepiej poznać potrzeby jej przyszłych uczestników.
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Krystian Florkowski
Przewodniczący Prezydium
Sejmiku Doktorantów UAM

po ję ciem, wo kół któ re go to czy ła się dys ku sja, by ła gra ni ca w jej
róż nych aspek tach – po li tycz nym, eko no micz nym, so cjal nym,
kul tu ro wym, hi sto rycz nym czy men tal no ścio wym. W kon fe -

ren cji wzię ło udział po nad 240 ba da czy pro ble ma ty ki eu ro pej skiej
z Pol ski, Cy pru, Es to nii, Fran cji, Hisz pa nii, Ka zach sta nu, Nie miec,
Por tu ga lii, Ro sji i Ukra iny. By li to na ukow cy re pre zen tu ją cy pol skie
i za gra nicz ne ośrod ki na uko wo -ba daw cze, po li ty cy oraz in ni za in -
te re so wa ni pro ble ma mi we wnętrz ny mi UE i jej re la cja mi z bliż -
szym, a tak że dal szym oto cze niem. – Cho dzi ło nam o to, że by
w Col le gium Po lo ni cum spo tka li się nie tyl ko po li to lo dzy, ale rów -
nież oso by, któ re upra wia ją in ne dys cy pli ny na uko we – mó wił prof.
Ta de usz Wal las, po my sło daw ca i or ga ni za tor cy klu kon fe ren -
cji – Za le ży nam na tym, aby okre ślić de ter mi nan ty i kon se kwen cje

trwa nia sta rych oraz po ja wia nia się no wych gra nic, a tak że moż li -
wo ści bu do wy mo stów po nad ni mi, co wa run ku je roz wój eu ro pej -
skiej współ pra cy.

Pod czas kon fe ren cji wrę czo no fun do wa ną przez WNPiD UAM
Na gro dę im. Pro fe so ra Cze sła wa Moj sie wi cza za naj lep szą pu bli -
ka cję po li to lo gicz ną. Przy zna na ona zo sta ła prof. Pa try cji Szo stak
z UŚ za mo no gra fię pt. „Po czu cie pod mio to wo ści ko mu ni ka cyj -
nej w sa mo rzą dzie te ry to rial nym w Pol sce”. Wy róż nie nia otrzy -
ma li dr To masz Pu ga ce wicz z UJ za: „Teo rie po li ty ki za gra nicz nej:
per spek ty wa ame ry kań skiej ana li zy po li ty ki za gra nicz nej” oraz
prof. Ję drzej Skrzyp czak z UAM za: „Re ak cja na kry ty kę me dial -
ną. Ochro na dóbr oso bi stych w erze no wych me diów”. 

Ja go da Ha losz ka

Eu Ro pa XXi WiE Ku i JEJ gRa Ni cE
w lutym już po raz dziewiętnasty w słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu

„europa XXi wieku”. w tym roku tematem przewodnim były „wewnętrzne i zewnętrzne granice unii europejskiej”. 
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z jej na zwi skiem zwią za ny jest
ko niec epo ki pod ręcz ni ków
Ry szar da Ma tu szew skie go

do na uki ję zy ka pol skie go. Za stą pi ła ją
epo ka no wo cze snych, bliż szych wy -
ma ga niom współ cze snej edu ka cji
pod ręcz ni ków Bo że ny Chrzą stow -
skiej. Słyn ny pod ręcz nik dla szkół
śred nich Śre dnio wie cze – Oświe ce nie
(na pi sa ny wraz z Jó ze fem To ma szem
Po krzyw nia kiem i Ma rią Adam czyk)
i wie le in nych pod ręcz ni ków po ka zy -
wa ło pol ską kul tu rę, li te ra tu rę i ję zyk
w ich peł nej róż no rod no ści oraz bo -
gac twie, bez cen zur ide olo gicz nych.
Lau re at ka jest tak że au tor ką wy da nej
w 1982 ro ku książ ki pre zen tu ją cej ma ło wów czas zna ne go no bli -
stę – Cze sła wa Mi ło sza. Pu bli ka cja na sze ro ką ska lę za zna jo mi ła pol -
skich czy tel ni ków z utwo ra mi za ka za ne go i po wszech nie nie zna ne go
wte dy pol skie go no bli sty. Obok ana liz li te ra tu ro znaw czych po ja wi -

ły się tam prze dru ki naj waż niej szych
wier szy Mi ło sza.

– Do stą pi łam po dwój ne go za szczy -
tu. Pierw szy to fakt, że otrzy ma łam tak
wiel kie wy róż nie nie, ja kim jest przy -
zna nie Me da lu Ho mi ni Ve re Aca de mi -
co. Bar dzo dzię ku ję i je stem z te go
po wo du dum na. Dru gi fakt to ten, że
mo gę tym pierw szym za szczy tem
świa do mie się cie szyć. To wca le nie jest
ta kie oczy wi ste kie dy ma się lat 90,
a więc tyl ko 10 mniej niż Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza – pod kre śli ła
prof. Bo że na Chrzą stow ska, do da -
jąc: – Nie ma we mnie do sto jeń stwa.
Ucie kły mi wszyst kie sło wa. Na wet

swo je książ ki od kry wam  na no wo i ze zdzi wie niem stwier dzam, że
są do brze na pi sa ne. Zo sta ła po ko ra wo bec mą dro ści wszyst kich in -
nych lu dzi. Z po ko rą więc przyj mu ję ten za szczyt, ufa jąc, że na nie -
go za słu ży łam. JH

cZłoWiEK NauKi, cZłoWiEK SZKoły
prof. Bożena chrząstowska, zasłużona znawczyni edukacji i twórczyni tzw. poznańskiej szkoły dydaktyki

polonistycznej została wyróżniona medalem Homini Vere academico. uroczystość odbyła się 31 stycznia br. 
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re tycz ną, któ rą na stęp nie bę dzie my mo gli wy ko -
rzy sty wać przy na szych ini cja ty wach. 

co chcia ła byś zmie nić w dzia ła niu par la -
men tu?

Wszyst ko i nic. Nie lu bię zmian, je śli nie są
nie zbęd ne, ale sko ro i tak usta wa 2.0 je wy mu -
sza, to mo że czas na re wo lu cję? Naj więk szą bo -
lącz ką par la men tu jest cią gle zmie nia ją ca się
licz ba osób w nim pra cu ją cych (za zwy czaj
zmniej sza ją ca się) oraz cią gła zmia na ka dry. Na -
le ży po pra wić pro mo cję par la men tu, za in te re -
so wać stu den tów na szy mi dzia ła nia mi i za chę cić
do współ pra cy z ra da mi sa mo rzą du stu den tów
(RSS). W mo jej oce nie, to wła śnie te jed nost ki
są naj waż niej szym czyn ni kiem efek tyw nej pra -
cy par la men tu. Par la ment w mo jej oce nie ma
za za da nie wspie rać wszyst kie RSS-y oraz stwa -

rzać dla nich plat for mę do wspól nej dys ku sji, wy mia ny do świad -
czeń oraz być miej scem współ pra cy. 

Nie mia łaś obaw przed pod ję ciem de cy zji
o starcie w wyborach na prze wod ni czą cą par -
la men tu?

Oczy wi ście, że mia łam – mi lion! Mie wa łam
na wet „mo men ty schi zo fre nii”: raz chcia łam
star to wać na sta no wi sko prze wod ni czą ce go PSS,
by za chwi lę po wie dzieć, że nie zro bię te go. By ło
to zwią za ne ze świa do mo ścią licz nych zo bo wią -
zań, któ re we zmę na swo je bar ki. To by ło przy -
tła cza ją ce, ale wte dy zda łam so bie spra wę, że
par la ment to nie tyl ko je den czło wiek, to ze spół,
z któ rym chcę pra co wać, roz wi jać się i wal czyć
o wspól ne do bro. 

Ja ki jest twój plan na roz wój stu denc kie go
par la men tu?

Mój plan jest bar dzo pro sty – dzia łać! Je stem
oso bą, któ ra nie po tra fi sie dzieć z za ło żo ny mi rę -
ka mi czy opo wia dać go dzi na mi, co zro bi my. Ale do rze czy, plan
na roz wój? Wszyst ko za le ży, co w tym kon tek ście ozna cza sło wo
„par la ment”. Dla mnie par la ment to lu dzie. Bez nich na sza or ga -
ni za cja nie mia ła by ra cji by tu, nie mo gła by dzia łać, nie miał by kto
pra co wać. Głów ny cel ka den cji to po pra wa wi ze run ku, więc pla -
nu je my po ka zać stu den tom, po co jest par la ment oraz co ro bi my.
Chcia ła bym stwo rzyć miej sce do roz wo ju, za rów no no wym, jak
i do świad czo nym sa mo rzą dow com stu denc kim. Pla nu ję co naj -
mniej jed no szko le nie w mie sią cu, aby prze ka zy wać wie dzę teo -

faN Ka fc BaR cE lo Ny Na cZE lE paR la MEN Tu
o tym, jak widzi parlament podczas swojej kadencji, z Joanną maruszczak, nową przewodniczącą

parlamentu samorządu studentów, rozmawia Jagoda Haloszka. 

y Jo an na ma rusz czak zo sta ła no wą prze wod ni czą cą par la -
men tu sa mo rzą du stu den tów uam. Jest stu dent ką iii ro -

ku ko gni ty wist ki na wy dzia le na uk spo łecz nych. na co dzień
sza chist ka, od da ny ki bic fc Bar ce lo ny i – jak mó wi – to wa rzy ska
be stia. po cho dzi ze szcze ci na, jed nak od trzech lat jest po zna -
nian ką z wy bo ru.
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G łów ne uro czy sto ści zwią za ne ze 100-le ciem po znań -
skiej geo gra fii spra wi ły, że 28 stycz nia do Po zna nia
przy je cha li na ukow cy z ca łej Pol ski, aby móc wspól -

nie świę to wać. Ob cho dy ju bi le uszu 100-le cia po znań skiej
geo gra fii łą czą się z za koń cze niem ob cho dów 100-le cia Pol -
skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go oraz Ro ku Pol skiej Geo -
gra fii.

– Wszy scy ko cha my geo gra fię. Mi łość ta umoż li wi ła wy -
kształ ce nie się wspa nia łej wspól no ty. Ape lu ję do wszyst kich
o za cho wa nie tej jed no ści, bo tyl ko w niej tkwi na sza si ła. Dla
na sze go To wa rzy stwa to wiel kie wy róż nie nie, móc prze ka zać
ju bi le uszo wą pa łecz kę wy dzia ło wi z Po zna nia – mó wił prof.
An to ni Jac kow ski, prze wod ni czą cy PTG.  

Ko lej nym, bar dzo waż nym wy da rze niem by ły uro czy sto -
ści 35–le cia wy praw po lar nych UAM, któ re roz po czę to w la -
tach 70. XX wie ku. Do dzi siaj w 23 eks pe dy cjach udział
wzię ło po nad 200 pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów
uczel ni. Naj pierw by ły to wy jaz dy do Sta cji Na ro do wej
w Horn sun dzie w ra mach wy praw PAN. Na prze ło mie lat 70.
i 80. Po znań po szedł dro gą wska za ną przez wy pra wy eks plo -
ra cyj no -wspi nacz ko we prof. Ry szar da Schram ma do cen tral -
nej czę ści wy spy m.in. w Gó ry Ato mo we. To uczest ni cy tych
eks pe dy cji od kry li moż li wo ści obo zo wa nia w dom ku Skot te -
hyt ta i współ pra cy z Ro sja na mi z osa dy Py ra mi den. Swo imi
wspo mnie nia mi z pierw szej eks pe dy cji po dzie li li się jej

uczest ni cy: kie row nik wy pra wy prof. Woj ciech Stan kow ski, prof.
An drzej Ko strzew ski i prof. Le szek Ka sprzak, obec nie dzie kan
Wy dzia łu. – To, że w ser cach ma my kra je po lar ne, wy ni ka z fak -
tu, że 70% na sze go kra ju to tak na praw dę sche da po lo dow cach.
My ży je my na zie mi, któ rą nie tyl ko po krył lo do wiec, ale ją wy -
two rzył – mó wił prof. Ka sprzak pod czas uro czy sto ści.

Na wy dzia le obył się rów nież etap okrę go wy XLV Olim pia dy
Geo gra ficz nej. Zwy cięz cą eta pu okrę go we go zo stał To masz Bud -
ner z II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Dą brów ki w Gnieź nie.

Jagoda Haloszka

Ju Bi lE uSZ gEo gRa fii po po ZNań SKu
wydział nauk geograficznych i geologicznych uam obchodził 100-lecie poznańskiego ośrodka

geograficznego, utworzonego w 1919 r. to właśnie wtedy prof. stanisław pawłowski związał swoje życie

z wszechnicą piastowską, a poznań zyskał naukowca o światowym autorytecie.

W Muzeum Archidiecezjalnym można zobaczyć insygnia rektorskie
ośmiu uczelni w Poznaniu.  Wystawa została  zorganizowana
z okazji 500-lecia założenia Akademii Lubrańskiego oraz 100-lecia
szkolnictwa wyższego w Poznaniu.

pio nier skie przed się wzię cie, ja kim jest ze sta wie nie ośmiu
kom ple tów sym bo licz nych przed mio tów na le żą cych
do ko lej nych rek to rów po znań skich uczel ni zre ali zo wa -

no w bu dyn ku daw nej Aka de mii Lu brań skie go, bę dą cej
pierw szym zna czą cym ośrod kiem kształ ce nia w Wiel ko pol -
sce. – Więk szość przed mio tów obec nych na wy sta wie pre zen -
to wa nych jest w tria dach: łań cuch, ber ło oraz pier ścień, co
sta no wi pod sta wo wy ze staw in sy gniów rek tor skich. Każ dy
z ele men tów ma osob ne, sym bo licz ne zna cze nie. Zna kiem
gra ficz nym wy sta wy jest jed no z ogniw łań cu cha rek to ra
UAM. Jest to ele ment, któ ry, tak jak ge ny prze ka zy wa ne dzie -
ciom przez ich ro dzi ców, prze nik nął do in sy gniów uczel ni
wy od ręb nio nych ze struk tur naj star sze go po znań skie go uni -
wer sy te tu – pod kre ślał Mi chał Błasz czyń ski.

Wśród eks po na tów znaj du ją się  oczy wi ście tak że in sy gnia
na sze go uni wer sy te tu. – Mam świa do mość, że kon ty nu uję
dzie ło swo ich po przed ni ków. Cho ciaż by obec ność w mo im

ga bi ne cie por tre tów do tych cza so wych rek to rów po ka zu je, że
na każ dym rek to rze spo czy wa od po wie dzial ność za kon ty -
nu owa nie te go, co jest isto tą uni wer sy te tu – mó wił pod czas
wer ni sa żu wy sta wy rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki.

Wy sta wa czyn na jest do 2 mar ca. 
Ja go da Ha losz ka

iN Sy gNia ośMiu ucZEl Ni
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Na uka jest jed na i bar dzo szko dzą jej wy mu szo ne po dzia ły. Nie jest
po dat na na przy własz cza nie przez pań stwa czy na ro dy, bo jest świa to -
wa, i czer pie z wy mia ny my śli na ukow ców bez wzglę du na to skąd po -
cho dzą. Z tej mię dzy na ro do wej na tu ry na uki wy pły wa ją dwa pro ste
wnio ski: na uko wiec mu si mieć do stęp do na uki świa to wej oraz pro wa -
dzo ne przez nie go ba da nia mu szą być od no szo ne do osią gnięć na uki
świa to wej. Wy so ką ja kość ba dań osią gnąć moż na je dy nie po przez nie -
usta ją cą wy mia nę wy ni ków. Są na tu ral nie ob sza ry wie dzy spe cja li stycz -
nej o cha rak te rze czę ścio wo lo kal nym, zde ter mi no wa nym ję zy kiem,
hi sto rią czy ustro jem (np. fi lo lo gia na ro do wa, hi sto ria czy pra wo da ne -
go pań stwa). Jed nak i one ma ją uni wer sal ne, ogól ne pod sta wy epi ste -
mo lo gicz ne. 

po dział na dzie dzi ny czy dys cy pli ny rów nież wzbu dza kon tro wer -
sje i emo cje. Z jed nej stro ny po stęp na uko wy pro wa dzi do spe cja li za cji
i roz drob nie nia dys cy plin. Z dru giej, każ dy doj rza ły na uko wiec wie, że
je dy nie ho li stycz ne spoj rze nie na pro blem da je szan se na je go roz wią -
za nie. W sta ro żyt no ści dzie lo no na uki na teo re tycz ne, prak tycz ne i twór -
cze. W śre dnio wie czu, gdy za czę ły po wsta wać uni wer sy te ty (Bo lo nia,
Pa ryż, Oxford), roz róż nia no Tri vium: gra ma ty ka, re to ry ka, dia lek ty ka
i Qu adri vium: aryt me ty ka, geo me tria, astro no mia i mu zy ka. Stu dio wa -
no po ła ci nie, w ję zy ku ob cym dla stu den tów, za tem po zna wa nie i stu -
dio wa nie ję zy ka prze róż nych tek stów by ło pod sta wą wszel kich stu diów.
Ta ca ło ścio wa edu ka cja hu ma ni stycz na ofe ro wa ła i wpa ja ła rów nież sys -
tem war to ści spo łecz nych, ide ały de mo kra cji, spra wie dli wo ści, to le ran -
cji, po sta wy oby wa tel skiej. Na uki hu ma ni stycz ne to za tem nie tyl ko
część dzi siej sze go uni wer sy te tu, to je go po cho dze nie. W cza sach no wo -
żyt nych po dej mo wa no róż ne pró by kla sy fi ka cji, np. po dział na uk
na dzie dzi nę pa mię ci, dzie dzi nę wy obraź ni i dzie dzi nę ro zu mu. Pod ko -
niec XIX wie ku uni wer sy te ty za czę ły wpro wa dzać tzw. na uki przy rod -
ni cze (scien ces), a praw dzi wa dy wer sy fi ka cja dys cy plin na stą pi ła w XX w.
W 2004 Or ga ni za cja Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD)
przy ję ła sys te ma ty kę na uk obej mu ją cą sześć dzie dzin na uki oraz jed ną
dzie dzi nę sztu ki. Tą no wą sys te ma ty ką po słu gu je się usta wa 2.0.

Ma my za tem jed ną i ho li stycz ną na ukę i wie le dys cy plin na uko -
wych, któ re pod le gać bę dą oce nie. To dy so nans na pro gu zmian. Jak

go zre du ko wać? Uwa żam, że bez względ nie na le ży kie ro wać się pew ny -
mi sta ły mi za sa da mi słu żą cy mi uni wer sy te to wi: uni wer sy tet to jed ność
na uki i kształ ce nia; uni wer sy tet two rzy spo łecz ność współ de cy du ją ca
o je go toż sa mo ści; rek to rzy i dzie ka ni (dy rek to rzy, kie row ni cy) re pre -
zen tu ją ca łą jed nost kę, któ rą kie ru ją, a nie je dy nie swo ją dys cy pli nę
i iden ty fi ku ją się ze swo im uni wer sy te tem ja ko ca ło ścią; ze spo ły mło -
dych ba da czy pod opie ką do świad czo nych pro fe so rów two rzą awan gar -
dę uni wer sy te tu pro wa dząc ba da nia i zdo by wa jąc gran ty; uni wer sy tet
jest z na tu ry swej ba daw czy, co upraw nia go do pro wa dze nia dy dak ty ki
na po zio mie wyż szym. 

obec nie za sta na wia my się, w ja kiej struk tu rze nasz uni wer sy tet bę -
dzie naj le piej funk cjo no wał w ra mach usta wy 2.0. Za sta nów my się
ma jąc na uwa dze po wyż sze za sa dy. W dys ku sjach kształ tu ją się dwa wyj -
ścia: jed no za cho waw cze, bez piecz ne, z mi ni mum zmian. Dru gie od -
waż ne, ry zy kow ne, po cią ga ją ce za so bą zmia ny struk tu ral ne. Wy bór
na le ży do nas. Mo im zda niem po stęp nie jest moż li wy bez stra te gii za -
kła da ją cej sta łe do sko na le nie pro ce sów, któ re sta no wią na sze co dzien -
ne dzia ła nie: a to za wsze ozna cza wpro wa dza nie zmian. Zmia ny nie
mu si wy mu szać usta wa: to po win na być świa do ma de cy zja uni wer sy te -
tu o sa mo do sko na le niu. Czy szko ły dzie dzi no we, któ re ma ją sprzy jać
zbli że niu dys cy plin upra wia nych na wy dzia łach do nich na le żą cych, oraz
uła twić pro wa dze nie wie lo dy scy pli no wych stu diów, są spo so bem na po -
stęp, prze ko na my się je dy nie, je śli po dej mie my pró bę. Wa run kiem suk -
ce su jest jed nak prze strze ga nie wspo mnia nych wy żej za sad. Mo że każ dy
na UAM prze pro wa dzi we wła snym za kre sie ma łą ana li zę SWOT te go
roz wią za nia? 

Wy dział an gli sty ki dzie li się swo im mot tem ak tu al nym
przy wszyst kich roz wią za niach: Ne ver com pro mi se on excel len ce! czy li
nie usta waj my w za bie ga niu o do sko na łość. Chce my na dal zgod nie
współ two rzyć ję zy ko znaw stwo i li te ra tu ro znaw stwo na rów nych i spra -
wie dli wych za sa dach dla troj ga part ne rów w tym przed się wzię ciu (trzy
wy dzia ły fi lo lo gicz ne), bez wzglę du na to, czy bę dzie to szko ła czy fe de -
ra cja wy dzia łów z nad rzęd ny mi ra da mi dys cy plin. 

Le piej jest wal czyć o coś niż prze ciw cze muś, to kon struk tyw ne i za -
zwy czaj przy jem niej sze!

NE VER COM PRO MI SE ON EXCEL LEN CE:
MoT To Za WSZE aK Tu al NE

poproszono mnie o opinię na temat zmian związanych z wprowadzaniem

ustawy 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia szkół dziedzinowych

i roli oraz stanowiska wydziału anglistyki. to wyjątkowo trudne zadanie

zarówno ze względu na samo meritum jak i na czas, w którym przychodzi mi

tę opinię formułować – gdy społeczność naszego uniwersytetu przygląda się

projektowi nowego statutu uam, czyli naszej własnej uczelnianej „konstytucji”.

rozpocznę od ogólnych refleksji oddających w skrócie moje poglądy

na naukę – jej naturę i uprawianie, po czym przejdę do uwag bardziej

szczegółowych dotyczących struktury uniwersytetu i organizacji badań

i kształcenia.pRof. Ka Ta RZy Na dZiu Bal SKa -Ko ła cZyK
dZiE KaN Wy dZia łu aN gli STy Ki uaM
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Mo no gra fie w na ukach spo łecz nych i hu ma ni stycz nych od gry wa ją du -
żą i nie słab ną cą ro lę, jak po ka zu ją da ne Pol skiej Bi blio gra fii Na uko wej
(PBN) – dla te go wy róż nie nie po zio mu pierw sze go (z ta ki mi tu za mi wy -
daw ni czy mi jak Oxford Uni ver si ty Press, Cam brid ge Uni ver si ty Press,
MIT Press, Prin ce ton Uni ver si ty Press czy Ha rvard Uni ver si ty Press) uwa -
żam za bar dzo do bre po su nię cie. Te go wy ma ga lo gi ka zmian sys te mo -
wych za pro po no wa na w usta wie 2.0.

Uwa żam jed nak, że wy daw nic twa z po zio mu pierw sze go po win ny być
ra dy kal nie wy żej wy ce nia ne punk to wo – i obej mo wać wy łącz nie świa to -
wą czo łów kę. Na 36 miej scach wi dzę za rów no wy daw nic twa glo bal nie
naj bar dziej pre sti żo we – i wy daw nic twa dru go li go we. Moż na by w pro sty
spo sób usta lić, ilu pol skich na ukow ców wy da ło swo je mo no gra fie w przy -
kła do wych po wyż szych pię ciu glo bal nych wy daw nic twach aka de mic kich
w ostat niej de ka dzie – jed nak nie przy pusz czam, aby by ło ich wię cej
niż 10 – 20.

Du żym pro ble mem ogło szo ne go wy ka zu jest rów nież zde cy do wa nie
zbyt po jem ny po ziom dru gi (li czą cy 500 po zy cji). Już na pierw szy rzut
oka wi dać, że zna la zły się na nim wy daw nic twa o nie po rów ny wal nej ze
so bą re no mie. Uwa żam, że po win ny po ja wić się czte ry po zio my wy daw -
nictw. Jak na tym sa mym po zio mie moż na umie ścić ma łe, lo kal ne, pol -
skie wy daw nic twa (z Sie dlec, Czę sto cho wy czy Go rzo wa Wiel ko pol skie go)
i glo bal ne wy daw nic twa na uko we ty pu El se vier, Pal gra ve Mac mil lan, Po -
li ty Press czy Sprin ger? Z jed nej stro ny ma my na dru gim po zio mie wy -
daw nic two Aka de mii im. Ja ku ba z Pa ra dy ża w Go rzo wie Wiel ko pol skim,
a z dru giej glo bal ne wy daw nic two Pal gra ve Mac mil lan; z jed nej ma my
wy daw nic twa In sty tu tu Od lew nic twa czy In sty tu tu Po jaz dów Szy no wych
TABOR – a z dru giej Po li ty Press. To ra żą ca nie spój ność, prze czą ca idei
wspie ra nia umię dzy na ro do wie nia w ba da niach na uko wych przez no wy
spo sób ewa lu acji dys cy plin upra wia nych w jed nost kach aka de mic kich.
Wy kaz, któ ry uj mu je na jed nej li ście tak skraj nie nie po rów ny wal ne obie -
gi na uko we, od bie ra so bie po wa gę – nie da się go trak to wać po waż nie, co
kła dzie się cie niem na przy szłej ewa lu acji na uki.

Ro zu miem za tem, że wy kaz na le ży trak to wać ja ko pierw szy krok
w ewo lu ują cej w ra mach usta wy 2.0 po li ty ce ewa lu acyj nej pań stwa, po -
nie waż war to za uwa żyć, że część świet nych wy daw nictw mię dzy na ro do -
wych zo sta ła jed nak wy szcze gól nio na i zna la zła się na po zio mie
pierw szym. 

Do tąd w ra mach pa ra me try za cji, jak po wszech nie wia do mo, mo no -
gra fia wy da na w nie re cen zo wa nych wa run kach wy daw nictw ga ra żo -
wych – de fac to ma ku la tu ra na uko wa, a nie na uka – by ła rów nie cen na dla
wy dzia łu jak książ ka wy da na na Ha rvar dzie. To się te raz zmie nia, jed -
nak – mo im zda niem – trze ba my śleć o ko lej nym kro ku, zgod nie z ideą,
że re for my szkol nic twa wyż sze go to pro ces nie prze rwa ny, wy ma ga ją cy
per ma nent nych ko rekt. 

Do tych cza so wa po li ty ka w za kre sie oce ny punk to wej mo no gra fii by ła
skraj nie de mo ra li zu ją ca dla au to rów ksią żek wy da wa nych w do brych za -
gra nicz nych wy daw nic twach i no wy wy kaz ro bi pierw szy krok w do brym
kie run ku. Jest jed nak wy ni kiem da le ko idą cych kom pro mi sów, któ re są
nie do utrzy ma nia, o ile lo gi ka re for my (i jej rdzeń, umię dzy na ro do wie -
nie na uki) ma zo stać za cho wa na.

Dal szym cią giem re form ewa lu acji osią gnięć na uko wych po win no być
zróż ni co wa nie wy daw ców na 4 po zio my: glo bal nie naj bar dziej pre sti żo -
wych (ty pu Ha rvard Uni ver si ty Press); glo bal nie bar dzo do brych (ty pu
Pal gra ve Mac mil lan czy Ro utled ge); naj waż niej szych w Pol sce (ty pu wy -
daw nic twa na uko we UW, UJ czy UAM) i do brych, cho ciaż nie naj lep -
szych w Pol sce. 

Po dział wy daw nictw na czte ry po zio my wspie rał by sil nie umię dzy na -
ro do wie nie pol skiej na uki (w dzie dzi nie hu ma ni sty ki i na uk spo łecz nych,
bo przede wszyst kim tam książ ki na uko we ma ją zna cze nie) pod wa run -
kiem, że róż ni ce mię dzy po zio ma mi by ły by ra dy kal nie więk sze. W tej
chwi li trzy mo no gra fie wy da ne w Sie dl cach są ty le sa mo war te dla dys cy -
pli ny upra wia nej na da nej uczel ni co jed na mo no gra fia wy da na na Ha -
rvar dzie czy w Prin ce ton. Róż ni ca po win na być co naj mniej
dzie się cio krot na, aby wy raź nie wska zy wać na roż ne obie gi w na uce i róż -
ne zwią za ne z ni mi wy ma ga nia sta wia ne mo no gra fiom! 

Na szczę ście na ukow cy nie my ślą o na uce w ka te go riach punk tów i do -
sko na le zna ją hie rar chię pre sti żu wy daw nictw na uko wych w świe cie (po -
dob nie jak hie rar chie pre sti żu cza so pism mię dzy na ro do wych). Na to miast
gra o punk ty w sys te mie, któ ry nie róż ni cu je do sta tecz nie wy daw ców mo -
że do pro wa dzić do za bu rzeń w roz sąd nym ewa lu owa niu dys cy plin i po -
śred nio w ich fi nan so wa niu. Dłu go ter mi no wy mi kon se kwen cja mi ta kie go
nie zróż ni co wa nia wy daw nictw (a tym sa mym ksią żek) w ewa lu acji i po -
śred nio w fi nan so wa niu dys cy plin mo że być po wrót tzw. gry o punk -
ty – za miast upra wia nia glo bal nej na uki. 

Jed nak w sys te mie ewa lu acji dys cy plin, któ ry zo stał ści śle po wią za ny
z upraw nie nia mi do nada wa nia stop ni i ty tu łów przez ca łe uczel nie, a nie
ich wy dzia ły, po ten cjal na gra o punk ty nie sie z so bą więk sze kon se kwen -
cje niż wcze śniej sza gra o punk ty w sys te mie pa ra me try za cji jed no stek.
Mo że się oka zać, że bar dzo sła be dys cy pli ny w nie któ rych uczel niach
otrzy ma ją wy so kie upraw nie nia (na przy kład ha bi li ta cyj ne) tyl ko dla te -
go, że sys te ma tycz nie pro du ku ją wię cej ma ku la tu ro po dob nych pol skich
mo no gra fii wy da wa nych przez wy daw nic twa dru gie go po zio mu. W ta -
kiej sy tu acji nie spra wie dli we mu po dzia ło wi czę ści środ ków fi nan so wych
w sys te mie mo że to wa rzy szyć nie spra wie dli wy po dział upraw nień uza -
leż nio ny od ka te go rii przy zna wa nych dys cy pli nom. Sko ro w na ukach spo -
łecz nych i hu ma ni stycz nych ze wzglę du na oba po dzia ły mu si my się
po rów ny wać, to czte ry po zio my od nie sie nia dla wy daw nictw zmniej sza -
ły by po ten cjał za gro żeń na przy szłość.

Wy KaZ Wy daW NicTW
a uMię dZy Na Ro do WiE NiE Ba dań Na uKo WycH

co do zasady, zgadzam się z ideą ministerialnego wyróżniania

najlepszych wydawnictw międzynarodowych, ponieważ cała ustawa 2.0

stawia na umiędzynarodowienie badań naukowych, w tym

na widzialność polskiej nauki w świecie. rozpoznawalność polskich

książek zagranicą – to rozpoznawalność dzięki publikowaniu monografii

w prestiżowych wydawnictwach. reguła dziedziczenia prestiżu

monografii po prestiżu wydawcy jest prosta i w świecie dosyć oczywista. 
pRof. Ma REK KWiEK
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p ięć lat te mu po wsta ła „gla cjo blo gia”, mój in ter ne to wy blog, któ -
re go nad rzęd nym ce lem jest pod no sze nie po zio mu me ry to -
rycz ne go tych dys ku sji, któ re ocie ra ją się o te ma ty kę

zlo do wa ceń, fluk tu acji lo dow ców zwią za nych ze zmia na mi kli ma tu
i ich kon se kwen cji – mó wi dr Ja kub ma łec ki – sta ram się pu bli ko wać
tam tek sty pi sa ne przy stęp nym ję zy kiem, któ re wpro wa dza ją w niu -
an se gla cjo lo gii, oma wia ją wy ni ki gło śnych lub mo ich wła snych ba -
dań, a tak że cie ka wost ki. ale sam blog do tarł by tyl ko do nie wiel kiej
licz by osób, gdy by nie por ta le spo łecz no ścio we, ta kie jak fa ce bo ok,
in sta gram itwit ter, któ re są do sko na ły mi plat for ma mi do pro mo cji na -
uki i za ra ża nia lu dzi w pol sce mi ło ścią do przy ro dy. w tym ce lu udo -
stęp niam na pro fi lach „gla cjo blo gii” fo to gra fie spek ta ku lar nych
gla cjal nych kra jo bra zów oraz dzie lę się aneg do ta mi i oso bi sty mi re -
flek sja mi z wy praw ba daw czych. 

dr ma łec ki nie boi się opi sy wać i po ka zy wać na uko wej kuch ni. tym
sa mym jest w spo rze z ty mi na ukow ca mi, któ rzy uwa ża ją, że tych in -
for ma cji nie na le ży udo stęp niać pro fa nom. wtó ru je mu prof. ema -
nu el kul czyc ki z wy dzia łu na uk spo łecz nych. 

– Blog peł ni dla mnie funk cję dwo ja ką – mó wi prof. kul czyc -
ki – przede wszyst kim pro mu ję tam swo je wy ni ki na uko we i do cie ram
do sze ro kie go gro na od bior ców. po dru gie jed nak blog jest dla mnie
miej scem te sto wa nia i dys ku to -
wa nia po my słów na ko lej ne ba -
da nia – kon takt z czy tel ni ka mi
po zwa la mi ulep szyć to, co pla -
nu ję zro bić.

Jed nym z naj ak tyw niej szych
uni wer sy tec kich blo ge rów jest dr krzysz tof za wie ru cha z wy dzia -
łu Bio lo gii, któ ry, jak sam mó wi, ma za so bą przy go dę choć by
z por ta lem „cra zy na uka”, a na wet ku li nar nym kukBuk. – kie dy po -
ja wi łem się na wy dzia le Bio lo gii w 2008 ro ku, nie do koń ca wie -
dzia łem, czym chcę się zaj mo wać, po za tym, że ma to być
bio lo gia – opo wia da dr krzysz tof za wie ru cha – na ii ro ku stu diów
za czą łem ak tyw nie dzia łać w ko le na uko wym przy rod ni ków
i po raz pierw szy spo tka łem się z czymś ta kim, jak po pu la ry za cja
na uki. po kil ku wy kła dach i warsz ta tach zor ga ni zo wa nych wspól -
nie z ko le ga mi i ko le żan ka mi z knp zro zu mia łem, że po pu la ry za -
cja wie dzy to za chę ca nie naj młod szych do za da wa nia py tań
i szu ka nia od po wie dzi, ale też uświa da mia nie ich ro dzi ców, jak wy -
ko rzy stu je my po dat ki, czy li część ich cięż ko za ro bio nych pie nię -
dzy. spodo ba ło mi się to i po pu la ry za cja sta ła się dla mnie
pew ne go ro dza ju współ eg zy stu ją cą z pro wa dze niem ba dań mi -

sją. mia łem kil ka przy gód z pi sa niem ar ty ku łów dla m.in. cra zy
na uka, sa la man dra, Bio lo gia w szko le czy na wet ku li nar ne go
kukBuk. Blog ma jed nak pew ną prze wa gę: pi szę, kie dy mam
na to ocho tę, mo gę pi sać o rze czach, któ ry mi me dia nie za wsze
są za in te re so wa ne i opo wia dać hi sto rię swo ich wy bra nych ba -
dań. ma to też in ne za le ty. przy znam szcze rze, że m.in. dzię ki pi -
sa niu od cza su do cza su po stów na blo ga, na wią za łem owoc ną
współ pra cę z na ukow ca mi z włoch. po za tym jest to mi łe, kie dy
wła ści wie nie pro mu ję ani nie pro wa dzę re gu lar nie blo ga i na -
gle wi dzę wej ścia z no wej ze lan dii, ala ski czy zjed no czo nych
emi ra tów arab skich.

z ko lei dr. an drze ja mar ca mo że my spo tkać na plat for mie
youtube. aka de mic ki vlo ger tak mó wi o swo im po my śle na po -
pu la ry za cję na uki: – Vlog jest dla mnie po łą cze niem pry wat no -
ści i sfe ry pu blicz nej. py tam o to, czy na uka mo że być ład na; czy
mó wiąc o teo rii fi lo zo ficz nej mo gę to zro bić w spo sób es te tycz -
ny? czy fi lo zo fia mu si być trud na, znie chę ca ją ca i oschła? czy
mo że spra wiać przy jem ność?

dr ma rzec py ta, ale i od po wia da, tym sa mym pro mu jąc na ukę
i nasz uni wer sy tet. za chęt do sko rzy sta nia z moż li wo ści in ter ne -
to wych ni gdy dość, od daj my więc na ko niec jesz cze raz głos 

dr. za wie ru sze. 
– za chę cam wszyst kich

do opi sy wa nia wy ni ków ba -
dań swo ich lub współ pra cow -
ni ków – mó wi blo ger – Bez
róż ni cy, czy ro bi my to mniej

czy bar dziej re gu lar nie. im wię cej lu dzi prze czy ta to, o czym pi -
sze my, tym wię cej zro zu mie, po co to ro bi my. wła ści wie po pu la -
ry za cja na uki to obo wią zek na ukow ca, zwłasz cza te raz, w do bie
upad ku au to ry te tów, kie dy każ dy mo że na pi sać w sie ci, co mu
się tyl ko po do ba i chy trze prze ko nać, że ma ra cję, na wet je śli do -
brze wie, że jej nie ma. dla mnie naj bliż szym te go przy kła dem
są te ma ty na cza sie, ta kie jak zmia ny kli ma tu czy pro ble my
z ochro ną bio róż no rod no ści. in ter net za sy pa ny jest fak ta mi, nie -
ste ty tak że mi ta mi, czy też ma ło wier nie prze pi sa ny mi wy ni ka -
mi ba dań. dla te go w tej na szej peł nej przy gód na uko wej
go ni twie za wy ni ka mi po win ni śmy zna leźć czas, że by przy bli żyć
lu dziom na szą pra cę i spy chać mi ty gdzieś da le ko – w ot chłań
in ter ne tu.

Spy chaj my mi ty w ot chłań

Już 12 lat temu Piotr Cieśliński z Gazety Wyborczej pisał, że uczeni opuszczają wieżę z kości

słoniowej. Sprawić to miał internet kipiący od naukowych dyskusji i sporów. Minęło trochę czasu

i internet wciąż kipi, tylko nadal nie wszyscy potrafią z tego skorzystać. Jednym ze świetnych

narzędzi do promowania nauki są blogi. Korzystają z nich również nasi naukowcy. 

Nazwiska Małecki, Zawierucha, Marzec czy Kulczycki nie brzmią w internecie obco. To nasi blogerzy.

Krzysz tof Smu ra

y Im więcej ludzi przeczyta to, o czym piszemy,
tym więcej zrozumie, po co to robimy
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Na zwa pa na vlo ga ko ja rzy mi się bar dziej z ezo te ry ką niż fi -
lo zo fią. Dla cze go wy brał pan ta ki ty tuł?

na zwa wid ma mar ca jest tro chę prze wrot na – der ri da na pi sał
książ kę „wid ma mark sa”. ty tuł wziął się też stąd, że przez dłu gi czas
zaj mo wa łem się wid ma mi – no stal gią, me lan cho lią we współ cze -
snej kul tu rze. utar ło się, że współ cze sna hu ma ni sty ka nie pro du -
ku je ni cze go no we go, że boi się przy szło ści, jest za ko rze nio na
w bez piecz nej prze szło ści. no stal gią za ra że ni są mło dzi lu dzie. za -
fa scy no wa ło mnie, dla cze go nie chcą two rzyć przy szło ści, tyl ko są
ku ra to ra mi ar chi wal nych zbio rów. wid ma prze szło ści oka zu ją się
jed no cze śnie wid ma mi przy szło ści, te go, co nas nur tu je, cze go się
spo dzie wa my. Bar dzo do brze opi su ją też to, co się dzie je mię dzy
hu ma ni sty ką i na uka mi ści sły mi. Ży je my w cza sach, w któ rych
sztyw ne ka te go rie prze sta ły obo wią zy wać, nie ma czy stej na uki
ści słej, hu ma ni sty ki czy kul tu ry po pu lar nej. wid ma w mo im blo gu
idą w stro nę nie roz róż nial no ści mię dzy kul tu rą po pu lar ną i kul tu -
rą wy so kiej na uki. ten styk bar dzo mnie in te re su je. mam wra że -
nie, że hu ma ni ści są za nu rze ni w teo rii, któ ra nie ma związ ku
z ma te rial no ścią i prak ty ką. Bar dzo mi za le ża ło, że by we vlo gu
nadać cia ło ide om, po ka zać, że ma ją one od zwier cie dle nie w na -
szym ży ciu. mam na dzie ję, że to się uda ło. 

To cie ka we, co pan mó wi o po łą cze niu na uki z ży ciem co -
dzien nym. Pew nie to nie przy pa dek, że naj bar dziej po do ba ły
mi się te od cin ki pa na vlo ga, w któ rych wy po wia da ły się oso -
by re pre zen tu ją ce no we zja wi ska.

też uwa żam, że od cin ki, w któ rych wy stę pu je wię cej osób, są
bar dziej cie ka we. Vlog ewo lu ował. od sa me go po cząt ku chcie li -
śmy ze rwać z ideą ga da ją cej gło wy. zwy kle na uko we blo gi wy glą -
da ją tak, że na uko wiec sie dzi za bi blio tecz ką, któ ra świad czy o tym,
że prze czy tał du żo ksią żek. oka za ło się, że bar dzo trud no pra cu je
mi się w ta kiej za mknię tej prze strze ni. Jak za czę li śmy wy cho dzić
z do mu i ro bić zdję cia na ze wnątrz uwal nia ła się ener gia. na po -
cząt ku wy da wa ło mi się, że mu szę być w każ dym od cin ku głów -
nym bo ha te rem, te raz do cho dzę do te go, że ra czej mo gę być
pre zen te rem róż nych tre ści, tren dów, po zwo lić lu dziom po ka zać
ich prze strze nie. oka za ło się, że nie tyl ko lu dzie są waż ni, ale rów -
nież śro do wi sko, w któ rym pra cu ją. gdy my ślę o no wym od cin ku
mu szę mieć miej sce, któ re bę dzie gra ło głów ną ro lę np. ogród bo -
ta nicz ny w od cin ku o ro śli nach. fa scy nu ją cy są dla mnie lu dzie
z na uk ści słych, ja ko prze ciw wa ga dla hu ma ni stycz nej per spek ty -

wy. naj le piej współ pra cu je mi się z rze mieśl ni ka mi, oso ba mi, któ -
re zwią za ne są z ma te rią al bo pra cu ją w la bo ra to rium, coś wy twa -
rza ją, bo te go mi naj bar dziej bra ku je. 

Przy pusz czam, że dzię ki vlo go wi po zna je pan no we, cie ka -
we oso by. Czy tak jest?

Vlog jest pre tek stem do stwo rze nia wię zi lub współ pra cy. Bar -
dzo czę sto in spi ra cją są zna jo mi lub oso by, któ re za ra ża ją mnie
swo imi fa scy na cja mi. tak by ło w przy pad ku no wych rze mieśl ni -
ków. lu dzie współ two rzą od cin ki i to chy ba naj lep sza część po -
wsta wa nia vlo ga. za każ dym fil mem kry je się wie le osób. z jed nej
stro ny my ślę, że to za le ta, z dru giej – że to prze cią że nie. gdy bym
sam na gry wał te le fo nem, mo że fil my by ły by bar dziej oso bi ste. od -
cin ki, któ re do tej po ry się uka za ły, są mi ni pro gra ma mi, mi ni do ku -
men ta mi.

Za uwa ży łam, że pa na vlog jest wy sma ko wa ny.
Być mo że jest to ele ment dy stan su ją cy – nie moż na na wią zać

oso bi ste go kon tak tu ze mną, tyl ko obej rzeć vlog. ludz ką twa rzą
vlo ga jest in sta gram, gdzie krę cę krót kie fil my, wrzu cam zdję cia.
fil my na youtubie są ma ły mi, za koń czo ny mi pra ca mi, na to miast
in sta gram jest prze strze nią, w któ rej mo gę dys ku to wać, dzie lić się
pry wat ny mi rze cza mi, re ago wać na bie żą co. ta for ma ko mu ni ka -
cyj na jest o wie le bar dziej bez po śred nia. 

Jak wi dzo wie re agu ją na pa na fil my? Czy stu den ci je oglą -
da ją?

mo imi wi dza mi są głów nie stu den ci. Bar dzo czę sto mó wią, że
wi dzie li od cin ki, ko men tu ją, py ta ją w for mie żar tu, czy je śli za sub -
skry bu ją mój ka nał, to do sta ną wyż szą oce nę. zda rza się, że re agu -
ją na ukow cy, chcą coś prze dys ku to wać. mam du żo fe ed bac ków,
ale są to in te rak cje w prze strze ni pu blicz no -re al nej. rzad ko dys -
ku sja wy wią zu je się pod fil mem. we vlo gu wy cho dzę z punk tu wi -
dze nia czło wie ka, któ ry wie o czym mó wi, nie za da ję wi dzom
py tań. mo że to jest coś, co po wi nie nem zmie nić. na in sta gra mie
po le do in te gra cji jest o wie le więk sze, co mo ty wu je. usta li li śmy,
że od cin ki bę dą się po ja wia ły mniej wię cej raz na dwa ty go dnie.
wcze śniej by ło to ra czej pu bli ko wa nie po je dyn czych fil mów, za -
miast sta łej współ pra cy z pu blicz no ścią. te raz chcę po ka zać na -
ukow ców, któ rzy wpi su ją się w no we tren dy. Bę dzie to czę ścio wo
po le ga ło na po pu la ry za cji na uki, któ rej czę sto od ma wia się war -
to ści aka de mic kiej. mó wi się, że są bo go wie na uki, któ rzy wy twa -
rza ją wie dzę i po pu la ry za to rzy, któ rzy uła twia ją stra wie nie tych

Po pu la ry za tor
jest jak bak te ria

z dr. andrzejem marcem, filozofem 

z wydziału nauk społecznych uam, 

o kulisach vloga widma marca 

rozmawia ewa konarzewska-michalak

z dr. andrzejem marcem, filozofem 

z wydziału nauk społecznych uam, 

o kulisach vloga widma marca 

rozmawia ewa konarzewska-michalak
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To nie tyl ko teo ria
Łukasz Sakowski, młody biolog z Poznania, od 2014 roku prowadzi

bloga totylkoteoria.pl. Nazwa wzięła się od oponentów teorii

ewolucji, którzy obniżają jej rangę mówiąc, że… „to tylko teoria”. 

tre ści. po rów nu jąc do or ga ni zmu – w prze wo dzie po kar mo wym
ta ki mi po pu la ry za to ra mi są bak te rie, o któ rych w to wa rzy stwie le -
piej nie mó wić.

Nie ko niecz nie, co raz wię cej mó wi się o bak te riach, że to dru -
gi mózg!

ca łe szczę ście, więc mo że to też do bry czas dla vlo ge rów. dla
mnie upra wia nie na uki dla sa mej na uki, bez roz mo wy z in ny mi,
któ rzy zmie nia ją tok my śle nia, wy da je się po zba wio ne ra do ści i pa -
sji. w dzi siej szych cza sach zmie ni ła się sa ma po stać na ukow ca. nie
mo że my już mó wić o oświe ce nio wym uczo nym, któ ry jest eks per -
tem tłu ma czą cym nie zro zu mia ły świat. te raz wszy scy są rów ni
i na swój spo sób ro zu mie ją róż ne rze czy. Być mo że ja kiś na sto la -
tek jest bar dziej twór czy i obe zna ny we współ cze sno ści ode mnie,

np. mik su je mu zy kę za po śred nic twem apli ka cji al bo two rzy vi de -
oar ty. Już nie je stem de po zy ta riu szem wie dzy, każ dy ma do niej
do stęp. Bar dziej li czy się to, jak wy ko rzy stu je my tę wie dzę. 

O czym bę dą ko lej ne od cin ki?
naj bliż szy bę dzie o an tro po ce nie, ko lej ny chcę po świę cić ro bo -

tom. od cin ki bę dą zwią za ne z dwie ma róż ny mi wi zja mi przy szło -
ści. po ję cie an tro po ce nu sta ło się bar dzo po pu lar ne. łą czy się
z nim du ży ka ta stro fizm, po czu cie, że za raz wy gi nie my. chciał bym
po ka zać lu dzi, któ rzy kry ty ku ją to po ję cie. dru gi od ci nek bę dzie
zwią za ny z ro bo ta mi. nie chcę ba dać te go te ma tu w spo sób lę ko -
wy, ra czej po ka zać, że no we tech no lo gie są czę ścią na szej co dzien -
no ści. py ta nie – jak ro bo ty zmie nia ją na szą prze strzeń spo łecz ną,
co dzien ność. to bę dzie bar dziej opty mi stycz ny od ci nek. 

OGLĄDAJ:„Widma Marca” na Youtube

WIęCEJ: https://www.totylkoteoria.pl/
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d zi siaj je go stro nę po pu la ry zu ją cą na ukę od wie dza do 200
ty się cy użyt kow ni ków mie sięcz nie. ma 111 ty się cy fa nów
na fa ce bo oku a je go twe ety ob ser wu je po nad 10 ty się cy

osób. to da je mi lio ny wy świe tleń w ska li mie sią ca. do dat ko wo po -
pu lar no nau ko we tek sty au to ra moż na czy tać choć by na ła mach ty -
go dni ka po wszech ne go, okopress czy new swe eka.

– dziś mój blog po pu lar no nau ko wy ma naj więk szy za sięg w pol -
sce – mó wi sa kow ski – z mie sią ca na mie siąc sta je się też co raz bar -
dziej in te rak tyw ny. ko re spon du ję z na ukow ca mi w pol sce i za gra ni cą.
od zew jest bar dzo du ży. na zwi sko sa kow skie go ści śle wią że się
z „mar szem dla na uki”, któ re go jest jed nym z or ga ni za to rów. w roz -
mo wie z ty go dni kiem Po li ty ka tak mó wił o po trze bie je go or ga ni za -
cji i sa mej idei mar szu: – naj więk szym za gro że niem dla na uki są
pseu do nau kow cy, czy li róż ne go ro dza ju na tu ro pa ci, ener go te ra peu -
ci, zna cho rzy i an tysz cze pion kow cy i to nie ta cy, któ rzy prak ty ku ją
po ma łych wio skach, ale ci ak tyw ni w me diach spo łecz no ścio wych
i po ja wia ją cy się w me diach kon wen cjo nal nych. an tysz cze pion kow -
cy i spe cja li ści od me dy cy ny al ter na tyw nej sta ją się nie tyl ko gwiaz -
da mi in ter ne tu, ale są za pra sza ni do pro gra mów te le wi zyj nych,
naj czę ściej w ro li eks per tów. ma ją du żą gru pę fa nów, któ rzy są w sta -
nie uwie rzyć im we wszyst ko. od le cze nia ra ka wi ta mi ną c po ogól -
no świa to wy spi sek pro du cen tów szcze pio nek, któ rzy chcą prze jąć
kon tro lę nad świa tem. więk szy roz głos za pew nia więk szą licz bę wy -
znaw ców i – co za tym idzie – więk szy wpływ na spo łe czeń stwo.

wal cząc z ty mi za gro że nia mi stwo rzył na blo gu ran king, któ ry zdo -
by wa co raz więk szą po pu lar ność. od kil ku lat in ter nau ci wy bie ra ją
„Bio lo gicz ną bzdu rę ro ku”. w tym ro ku w gło so wa niu wzię ło udział
ty sią ce osób. od da no po nad 30 ty się cy gło sów. – pierw sze miej sce
z 8428 gło sa mi za ję ła wy po wiedź Je rze go zię by o tym, że prze cho -
dze nie od ry przez dzie ci czy ni je zdrow szy mi. Biz nes men pro mu ją -
cy dro gie pa ra far ma ceu ty ki i an tysz cze pion ko wy ce le bry ta na grał te
sło wa na swo im ka na le w in ter ne cie – mó wi sa kow ski – miej sce dru -
gie za ję ła zaś fir ma san te, pro du ku ją ca tzw. zdro wą żyw ność, za wpis
na swo jej stro nie o je dze niu fo to nów. we dług te go pro du cen ta żyw -

ność z bio fo to na mi (fo to na mi emi to wa ny mi przez or ga ni zmy ży we),
rze ko mo znaj du ją cy mi się w pro duk tach san te, ma ja kieś szcze gól -
ne wła ści wo ści.

po zna niak mie rzy też si łę na uko wych blo gów, o któ rych ma jak
naj lep sze zda nie. któ re we dług nie go są naj lep sze? w 2018 by ły to
na uka o kli ma cie, mi to lo gia współ cze sna i gmoobiektywnie. nie ste -
ty, w ran kin gu nie wi dać po zna nia ków. a prze cież są… – z za in te re -
so wa niem czy tam gla cjo blo gię Ja ku ba ma łec kie go z wging czy
Bar to sza kraw czy ka – mó wi – ab sol wen ta wnpid, pro wa dzą ce go
blo ga wul ka ny świa ta. mógł bym wy mie nić jesz cze kil ka osób.

– sta ran nie do bie ram te ma ty swo je go blo ga – po od kre śla sa kow -
ski – przy kła do wo ar ty ku ły o ewo lu cji czy ge ne ty ce spo ty ka ją się
z mniej szym od ze wem niż np. o ży wie niu czy te, w któ rych oba lam
pew ne mi ty. Bio lo gia wciąż jest jed nak mo ją pa sją. 

zda niem łu ka sza sa kow skie go obec nie blo gi po pu lar no nau ko -
we re pre zen tu ją znacz nie wyż szy po ziom niż fo cus, na tio nal geo -
gra phic, son da czy di sco ve ry. – dziś ma my sy tu ację, w któ rej
po pu la ry za cja na uki jest znacz nie le piej od bie ra na ze stron blo gów
na uko wych, niż z tra dy cyj nych me diów. Krzysz tof Smu ra
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Ba da niem tych stref mo re no wych zaj mu je się geo mor fo lo gia
gla cjal na, któ ra da je bez cen ny wgląd w to, co dzia ło się z lo -
dow ca mi daw niej oraz w to, co nor mal nie jest ukry te pod lo -

dem przed na szy mi ocza mi. ob ser wu jąc cha rak ter i układ mo ren
czo ło wych mo że my na przy kład roz po znać daw ne awan se czo ła oraz
okre sy szyb kie go top nie nia, co cza sem jest je dy ną do ku men ta cją
mi nio ne go kli ma tu. ana li zu jąc ukształ to wa nie i osa dy pod ło ża lo -
dow ca zy sku je my in for ma cję m.in. o je go daw nej dy na mi ce ru chu.
to coś jak lo dow co wa ar che olo gia.

kra jo bra zy po lo dow co we zo sta ły do tej po ry roz po zna ne dla wie -
lu ro dza jów lo dow ców wy so kich i śred nich sze ro ko ści geo gra ficz -
nych. Bio rąc pod uwa gę sza lo ny po stęp, ja ki do ko nał się w na ukach
lo dow co wych w ostat nich 20 la tach, za ska ku je jak nie wie le wie my
o geo mor fo lo gii gla cjal nej w sze ro -
ko ściach ni skich (w tro pi kach), któ -
re do nie daw na po zo sta wa ły
w za sa dzie nie tknię te przez ba da -
czy. Bra ku je nam in for ma cji o prze -
szło ści tam tej szych lo dow ców, ich
in te rak cjach z kli ma tem i pro ce sach
dzia ła ją cych na ich przed po lach,
a wie dza ta jest co raz bar dziej po -
trzeb na miesz kań com tych ob sza -
rów, w szcze gól no ści mi lio nom
lu dzi w an dach. w pe ru i Bo li wii zlo -
ka li zo wa na jest bo wiem zde cy do -

wa na więk szość tro pi kal ne go lo du świa ta, któ ry w su chych pół ro -
czach z tru dem ra tu je miesz kań ców przed bra ka mi wo dy w kra nie.
do te go opusz czo ne przez lód przed po la lo dow ców by wa ją bar dzo
nie bez piecz ne, bo czę sto roz wi ja ją się tam nie sta bil ne je zio ra mo gą -
ce wy wo ły wać ka ta stro fal ne po wo dzie.

w od po wie dzi na tę lu kę w wie dzy na wy dzia le na uk geo gra -
ficz nych i geo lo gicz nych uam po wstał pro jekt ba daw czy, któ re -
go ce lem by ła szcze gó ło wa ana li za świe że go kra jo bra zu
po lo dow co we go lo dow ca tro pi kal ne go oraz in ter pre ta cja pro ce -
sów, któ re je kształ to wa ły. co waż ne, pro jekt po wstał w ści słej
współ pra cy z dzia ła ją cym na wngig uam stu denc kim ko łem na -
uko wym geo gra fów. pod pa ra so lem wła sne go cy klicz ne go pro -
jek tu geopraktyki stu den ci zor ga ni zo wa li eks pe dy cję na po ło żo ny

na wy so ko ści 5 000 m lo do wiec
cha rqu ini sur w bo li wij skich an -
dach i prze pro wa dzi li ba da nia te -
re no we pod kie row nic twem
gla cjo lo ga dr. Ja ku ba ma łec kie go.
wy ni ki ba dań, do pro wa dze nia
któ rych do łą czy li też spe cja li ści
z wiel kiej Bry ta nii i fran cji, zo sta ły
wła śnie opu bli ko wa ne w bry tyj -
skim cza so pi śmie Earth Sur fa ce
Pro ces ses and Land forms i sta no -
wią pierw sze na świe cie opra co -
wa nie geo mor fo lo gii tro pi kal nej

Zmu mi fi ko wa ne mo re ny
każdy lodowiec jest inny. niektóre mają kilkadziesiąt kilometrów długości i przypominają rozgałęzione

systemy rzeczne. inne to jednokilometrowe misy, skryte w cieniu skał przed ciepłem słońca. Jeszcze inne

wyglądają jak kapelusze grzyba, z których wysuwają się lodowe macki wciskające się w obniżenia terenu.

do tego dochodzą jeszcze różnorodne odmiany klimatu, specyfika lokalnej geologii i rzeźby otoczenia.

wszystko to sprawia, że krajobraz miejsc uwolnionych spod lodu jest w każdym regionie unikalny.
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JAKUB MAŁECKI 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

– mo je za in te re so wa nia ba daw cze sku pia ją się wo kół in te rak cji lo dow -
ców z kli ma tem i kra jo bra zem. to te mat bar dzo „go rą cy”, bo w związ -
ku z glo bal nym ocie ple niem tra ci my lo dow ce gór skie nie mal na ca łym
świe cie, a co gor sze, na wa dze tra cą rów nież po tęż ne lą do lo dy gren -
lan dii i an tark ty dy – mó wi dr Ja kub ma łec ki. – sam te mat ocie ple nia
kli ma tu i je go sze ro ko ro zu mia nych skut ków jest dla pew nej gru py
osób kon tro wer syj ny, a dys ku sje nad nim wzbu dza ją czę sto du że emo -
cje. przy czy ną te go są naj czę ściej zna czą ce lu ki w wie dzy uczest ni ków
roz mo wy i... zwy kłe mi ty.
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stre fy mo re no wej oraz jed no z nie licz nych dla ma łych lo dow ców cyr -
ko wych.

oka za ło się, że po lo dow co we kra jo bra zy Bo li wii są wy jąt ko we, bo
łą czą w so bie ce chy, któ re chy ba ni gdzie in dziej na świe cie nie idą ze
so bą w pa rze. po pierw sze, for my rzeź by te re nu są do sko na le kon ser -
wo wa ne przez spe cy ficz ny kli mat re gio nu, spra wia ją cy, że wo dy, któ -
ra gdzie in dziej kon se kwent nie zrów nu je te ren, jest w tym
wy so ko gór skim śro do wi sku nie wie le. to coś jak mu mi fi ka cja. po dru -
gie, lo kal ne lo dow ce, wy co fu jąc się już od cza su po to pu szwedz kie go
(po ło wa XVii wie ku), ro bią trzy kro ki do ty łu, ale je den do przo du. okres
od wro tu i nie wiel ki awans, od wrót i po now ny awans. dzię ki te mu zbu -
do wa ły na swo ich przed po lach im po nu ją ce wie lo krot ne łań cu chy mo -
ren czo ło wych róż ne go ty pu, i to na wet tak ma łe lo dow ce cyr ko we jak
cha rqu ini sur. po trze cie, w kra jo bra zie po lo dow co wym bo li wij skich
an dów (a przy naj mniej w pa śmie cor dil le ra re al, gdzie pro wa dzo ne
by ły ba da nia) do mi nu je drob ny osad ze względ nie nie wiel ką licz bą ka -
mie ni, a nie kok tajl ru mo szo wo -błot ny, jak ma to miej sce w wie lu in -
nych ob sza rach zlo do wa co nych. wszyst ko to na da je tym kra jo bra zom
pod ręcz ni ko wy wy gląd, przez co pre zen to wa ne ma te ria ły na da ją się
do sko na le dla ce lów dy dak tycz nych.

lo do wiec cha rqu ini sur nie jest wy jąt kiem w swo im re gio nie i ma
na praw dę spek ta ku lar ne, choć kom pak to we, przed po le. na od cin -
ku za le d wie jed ne go ki lo me tra zi den ty fi ko wa no aż 11 ge ne ra cji mo -
ren, w więk szo ści bar dzo do brze roz wi nię tych cią gów mo ren
czo ło wych prze cho dzą cych w mo re ny bocz ne na sto kach do li ny. po -
za pierw szą, wy zna cza ją cą mak sy mal ny za sięg lo dow ca z koń -
ca XVii wie ku, trzy ge ne ra cje póź niej szych mo ren po cho dzą
z istot nych awan sów czo ła, z któ rych ostat ni miał miej sce praw do -
po dob nie na po cząt ku XiX wie ku. od te go cza su lo do wiec two rzył
no we mo re ny już nie wsku tek awan sów, a ra czej w trak cie krót kich
po sto jów, lub na wet… ogól nej re ce sji. tzw. mo re ny rocz ne mo gą
po wsta wać w sy tu acji, gdy lo do wiec jest ak tyw ny i nie przy mar z nię -
ty do pod ło ża. wów czas, w cza sie chłod niej szej po ry ro ku, gdy top -
nie nie ha mu je, spły wa ją cy lód pcha czo ło i le żą cy przed nim osad
o kil ka me trów do przo du aż do na dej ścia ko lej ne go se zo nu top nie -
nia, pod czas któ re go lód się znów szyb ko wy co fu je. ta kie rocz ne mo -
ren ki po wsta wa ły przede wszyst kim w wie kach XiX i XX, a ostat nia
grup ka za le d wie pół me tro wych lub mniej szych wa łów po cho dzi
z po cząt ku lat 2000.

Brak istot nych awan sów od 200 lat oraz stop nio wo co raz rzad sze
i mniej sze łań cu chy mo ren do ku men tu ją spa da ją cą przez wie ki ak tyw -
ność lo dow ca. Jak by tra cił swój od dech, nie miał już si ły do bu do wa -
nia ko lej nych wa łów ze wzglę du na swój co raz mniej szy roz miar. wie le
lo dow ców cyr ko wych w Bo li wii już cał ko wi cie znik nę ło, po zo sta wia jąc
po so bie po dob ne śla dy w kra jo bra zie, włącz nie ze słyn nym lo dow cem
cha cal taya ko ło la paz, któ ry jesz cze kil ka na ście lat te mu był naj wy żej
po ło żo nym sto kiem nar ciar skim na świe cie (5 200 m n.p.m.!). ta ka sa -
ma przy szłość cze ka cha rqu ini sur, bo jest już bar dzo cien ki i każ de go
ro ku tra ci ko lej ny metr gru bo ści. Je go osta tecz ny za nik jesz cze bar dziej
uszczu pli wod ny bu dżet re gio nu, któ ry już te raz po waż nie szwan ku je
przez ma le ją ce za so by lo do we, a po więk sza ją ce się je zio ro, któ re
w ostat nich la tach po wsta ło przed czo łem w pe sy mi stycz nym sce na -
riu szu mo gło by sta no wić pew ne za gro że nie po wo dzio we dla po bli -
skich ob sza rów ni żej po ło żo nych. Jest to ra czej ma ło praw do po dob ne,
bo roz wi ja się wśród skał, a nie nie sta bil nych mo ren.

wy ni ki ba dań za war te są w peł nej wer sji ar ty ku łu na stro nie wy daw -
cy Earth Sur fa ce Pro ces ses and Land forms (za pay wal lem) oraz na ży cze -
nie bez po śred nio od au to rów. 

pro jekt ba dań na lo dow cu cha rqu ini zwy cię żył w ka te go rii wy pra -
wa ro ku 2016 w ogól no pol skim kon kur sie stu denc kie go ru chu na -
uko we go (struna). Ja kub Ma łec kiWIęCEJ: https://glacjoblogia.wordpress.com

Blokdiagram przedstawiający rzeźbę przedpola lodowca charquini sur, Boliwia.

symbole m1, m2 itd. oznaczają kolejne generacje moren czołowych. symbolika

najważniejszych kolorów (w granicach strefy morenowej): brąz – moreny

czołowe; beż – strefy międzymorenowe; jasny brąz – rumosz skalny, dawniej

na powierzchni lodowca; ciemny brąz – wychodnie skalne; żółty – osady

deponowane przez strumienie wody roztopowej; biały – lód i śnieg;

niebieski – woda. czarne kreski – waliki na płaskich strefach międzymorenowych.

dłuższa oś blokdiagramu ma ok. 2000 m długości, oś pionowa – ok. 600 m.

Źródło: małecki i in., 2018, earth surface processes and landforms, zmienione

i uproszczone.

zachodnia część lodowca charquini sur. w lewym dolnym rogu – czoło lodowca

z jeziorem proglacjalnym. fot. michał miara.

grupa badawcza uam w drodze na lodowiec charquini sur, Boliwia. 

w tle – szczyt Huayna potosi (6 088 m n.p.m.). fot. tomasz kurczaba.
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Wy zwa nie 1
dla przy po mnie nia: ncn pi sze, że „kie dy z ca łą pew no ścią uda

się usta lić, że ar ty kuł fi nan so wa ny ze środ ków ncn zo stał opu bli -
ko wa ny w cza so pi śmie nie prze strze ga ją cym stan dar dów oce ny
eks perc kiej, bę dzie my wy ma gać od kie row ni ka pro jek tu usu nię -
cia nu me ru pro jek tu z pu bli ka cji, a w kon se kwen cji wy klu cze nia
jej z ra por tu i zwro tu kosz tów po nie sio nych na opu bli ko wa nie ta -
kiej pra cy”.

pierw sza spra wa po le ga na zde fi nio wa niu stan dar dów oce ny
eks perc kiej. czym są ta kie stan dar dy? do uble -blind re view? sin -
gle -blind re view? open -re view? a mo że cho dzi o ak cep to wa nie
w oce nie eks perc kiej po praw nych wy ni ków ba dań, lecz nie wno -
szą cych żad nej no wo ści do wie dzy na uko wej?

po wyż sze py ta nia są bar dzo istot ne, po nie waż na li ście Be al la
zna la zły się pew ne go cza su cza so pi sma wy da wa ne m.in. przez gru -
pę fron tiers, któ re ma ją wy li czo ny im pact fac tor. od kil ku wy bit -
nych pol skich psy cho lo gów sły sza łem wie lo krot nie, że pu bli ka cje
w psy cho lo gicz nych cza so pi smach wy da wa nych przez fron tiers są
„ob cia chem”, któ ry psu je pol ską na ukę, po zwa la jąc na ogry wa nie
sys te mu pa ra me try za cyj ne go (wy so ka licz ba punk tów). Jed no cze -
śnie od in nych pol skich psy cho lo gów sły sza łem, że fron tiers trzy -
ma wy so ki po ziom re cen zji na uko wych, lecz po pro stu po zwa la
na pu bli ka cję ba dań nie prze ło mo wych. w śro do wi sku ba da czy ko -
mu ni ka cji na uko wej spra wa jest po wszech nie nie zna na i tak jak jest
zna na, tak nie ma kon sen su su, jak na ta kie cza so pi sma pa trzeć. Je -
śli bo wiem uzna my, że te cza so pi sma są dra pież ne, to od te go jest
bar dzo bli sko do uzna nia, że dra pież ne jest rów nież „plos one” oraz
„scien ti fic re ports”: dwa me ga cza so pi sma, któ re – pu bli ku jąc
w otwar tym zło tym do stę pie – rów nież po zwa la ją na pu bli ka cje ar -
ty ku łów, któ re są rze tel ne, a nie ko niecz nie prze ło mo we.

Je śli uzna my, że za dra pież ne bę dzie my wła śnie uzna wać
wszyst kie cza so pi sma, któ re nie prze strze ga ją ry go ry stycz nych za -
sad (ja kich?) oce ny eks perc kiej, to je stem prze ko na ny, że pu bli ka -
cje w wie lu pol skich cza so pi smach (na po przed niej li ście B
„wy ka zu cza so pism punk to wa nych”) rów nież po win ny zo stać po -
trak to wa ne w ten sam spo sób, a au to rzy zwra cać pie nią dze
do ncn-u. pi szę to z peł nym prze ko na niem po prze pro wa dze niu
ba dań nad pol ski mi cza so pi sma mi i tym, jak ogry wa ją sys tem i po -
zor nie speł nia ją kry te ria „stan dar dów oce ny eks perc kiej” 

Wy zwa nie 2
oprócz dra pież nych cza so pism są rów nież dra pież ne kon fe ren -

cje i dra pież ne wy daw nic twa mo no gra fii na uko wych. wie lo krot -
nie wi dzia łem pol skich na ukow ców i na ukow czy nie chwa lą ce się

Grantu NCN 
nie rozliczysz publikacją

w drapieżnym
czasopiśmie

w pi śmie ncn-u znaj dzie my, co istot ne, przy ję tą przez
agen cję de fi ni cję dra pież ne go cza so pi sma: „pre da to ry
jo ur nals, czy li cza so pi sma, w któ rych pu bli ko wa ne pra -

ce na uko we nie pod le ga ją oce nie eks perc kiej lub wy ko na na jest
ona w opar ciu o bar dzo ni skie stan dar dy. cza so pi sma te ma ją cha -
rak ter wy daw nictw pu bli ku ją cych w tzw. otwar tym do stę pie (open
ac cess), czę sto ofe ru ją swe usłu gi po wy gó ro wa nych ce nach,
z krót kim pro ce sem pu bli ka cyj nym”.

ncn chce „uczu lić szcze gól nie mło dych na ukow ców, dok to ran -
tów i post do ków na zja wi sko pre da to ry jo ur nals. i jest to na pew -
no po trzeb ne, gdyż wciąż bar dzo wie le uczel ni wy sy ła swo im
pra cow ni kom i stu den tom za pro sze nia na róż no ra kie kon fe ren cje
„mło dych na uko wych eru dy tów”, czy też za pro sze nia do pu bli ka -
cji w cza so pi smach ty pu „in ter na tio nal world of scien ce and kon -
fi tu ry pro duc tion”.

Jed nak ncn idzie jesz cze da lej. na ro do we cen trum na uki nie
po pie ra te go ty pu prak tyk, a w sy tu acjach, kie dy z ca łą pew no ścią
uda się usta lić, że ar ty kuł fi nan so wa ny ze środ ków ncn zo stał opu -
bli ko wa ny w cza so pi śmie nie prze strze ga ją cym stan dar dów oce -
ny eks perc kiej, bę dzie my wy ma gać od kie row ni ka pro jek tu
usu nię cia nu me ru pro jek tu z pu bli ka cji, a w kon se kwen cji wy klu -
cze nia jej z ra por tu i zwro tu kosz tów po nie sio nych na opu bli ko -
wa nie ta kiej pra cy. do dat ko wo w sa mym li ście przy wo ła na jest
li sta Be al la, a do kład niej: jej ar chi wal na wer sja.

Wy zwa nia re ali za cji sta no wi ska NCN-u
ncn przy wo łu je ar chi wal ną li stę Be al la (od dłuż sze go cza su nie

ak tu ali zo wa ną), nie moż na za tem za ło żyć, że jest to wy star cza ją -
cy punkt wyj ścia do wstęp ne go spraw dze nia, czy da ne cza so pi -
smo jest dra pież ne. od cza su za mknię cia tej li sty po wsta ła Ca bell’s
blac klist – zde cy do wa nie bar dziej pro fe sjo nal na li sta cza so pism,
któ ra jed nak jest do stęp na je dy nie po przez sub skryp cję. 

Jak za tem bę dzie re ali zo wa ne sta no wi sko ncn-u? zgod nie
z wy po wie dzią ncn-u na fa ce bo oku: „nie pla nu je my pu bli ka cji
żad nej li sty, z po wo dów wy mie nio nych w pi śmie. de cy zje w wąt -
pli wych przy pad kach bę dą po dej mo wa ne in dy wi du al nie przez ze -
spół eks per tów oce nia ją cy ra por ty z pro jek tów (…) eks per ci ci są
po wo ły wa ni przez ra dę na okres ro ku do oce ny ra por tów w ra -
mach tzw. ze spo łów sta łych. skła dy ze spo łów nie są jaw ne, do pu -
blicz nej wia do mo ści po da wa ne są na to miast na zwi ska
prze wod ni czą cych tych ze spo łów.”

po wyż sze sta no wi sko ncn-u jest zro zu mia łe i nie wy obra żam so -
bie, aby mo gło być in ne. czy za tem jest to ta kie pro ste i nie ma żad -
nych pro ble mów? otóż mo im zda niem są i to dwa cał kiem du że.

narodowe centrum nauki opublikowało list dyrektora ncn

w sprawie drapieżnych czasopism. Jest to bardzo ważny

i potrzebny ruch kluczowej dla polskiej nauki agencji

finansującej badania – pisze prof. emanuel kulczycki

z wydziału nauk społecznych. fo
t.
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w iatr mo że trans por to wać róż ne czą stecz ki na bar dzo du -
że od le gło ści od miej sca ich pro duk cji i do star czać je
w re gio ny po lar ne oraz gór skie. więk szość za nie czysz -

czeń jest sku tecz nie usu wa na z at mos fe ry ra zem z pa da ją cym śnie -
giem lub ae ro zo la mi, tra fia jąc na lo dow ce oraz tun drę. Jed nym
z przy kła dów ta kich za nie czysz czeń są in sek ty cy dy po wszech nie
uży wa ne w rol nic twie, któ re wcze śniej czy póź niej, ra zem z wia -
trem tra fia ją w wy so kie gó ry i do od le głych re gio nów po lar nych. 

gru pa na ukow ców z włoch zwró ci ła uwa gę na obec ność in sek -
ty cy dów w wło skich al pach. spraw dzi li oni, czy ku mu lo wa ne
na lo dow cach es try fos fo ra no we
uży wa ne do za bi ja nia owa dów
w rol nic twie mo gą być de gra do -
wa ne przez bak te rie za sie dla ją ce
lo dow ce. Jak do tąd eks pe ry men -
ty do ty czą ce roz kła du za nie czysz -
czeń przez bak te rie z zim nych
re gio nów pro wa dzo no wy łącz nie
w la bo ra to riach. na ukow cy
z włoch ja ko pierw si prze pro wa -
dzi li eks pe ry ment w te re nie,
na jed nym z naj więk szych lo dow -

ców w al pach wło skich, mia no wi cie na lo dow cu for ni. na ukow -
cy uży li 18 bu te lek, do któ rych prze ło ży li osa dy z po wierzch ni lo -
dow ca, a tak że wla li wo dę lo dow co wą. do każ dej bu tel ki do da li
ta ką sa mą ilość in sek ty cy du. na stęp nie uży wa jąc ana liz mo le ku -
lar nych oraz che micz nych spraw dzi li, co się sta ło z pe sty cy dem
w osa dzie z lo dow ców. 

wy ni ki ba dań opu bli ko wa no w pre sti żo wym cza so pi śmie Envi -
ron men tal Pol lu tion. osa dy krio ko ni to we to głów nie pył po cho -
dze nia or ga nicz ne go, mi ne ral ne go oraz mi kro or ga ni zmy
za sie dla ją ce lo dow ce. au to rzy pra cy od kry li, że ak tyw ność me ta -

bo licz na or ga ni zmów w osa dzie
krio ko ni to wym wpły wa na de gra -
da cję pe sty cy dów. za tem osa dy
ra zem z bak te ria mi dzia ła ją jak bio -
filtr po przez aku mu la cję i bio de -
gra da cję osa dów. Bio de gra da cja
osa dów mo że istot nie zmniej szać
ilość za nie czysz czeń trans por to -
wa nych z lo dow ców do eko sys te -
mów zlo ka li zo wa nych w do li nach
gór skich. Krzysz tof Za wie ru cha

na pierwszy rzut oka lodowce oraz wysokie

pasma górskie wydają się być miejscami

pozbawionymi zanieczyszczeń i wolnymi

od szkodliwej działalności człowieka. niestety,

wizja tych pięknych miejsc jako wolnych

od zanieczyszczeń już dawno została

obalona przez naukowców. 

wy stą pie niem na kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez ty po we dra -
pież ne fir my, ta kie jak omics lub waset. czy środ ki wy da ne
na wy jaz dy na ta kie kon fe ren cje po win ny być rów nież zwra ca ne
przez kie row ni ków pro jek tu?

a co z mo no gra fia mi na uko wy mi? w tym biz ne sie jest rów nież wie -
lu wy daw ców, któ rzy okre śla ni są ja ko wy daw cy dra pież ni (lub va ni ty
press/pu bli shers). wy star czy tyl ko przy wo łać na zwy dwóch wy daw ców,
aby wy wo łać dys ku sję i bu rzę na te mat te go, czy jest to wy daw ca dra -
pież ny. dla przy kła du: cam brid ge scho lars pu bli shers i pe ter lang. mo -
no gra fie wy da ne przez tych wy daw ców na le ży za kwe stio no wać

w spra woz da niach kie row ni ków pro jek tu czy też nie? Jak wi dać, spra -
wa nie jest ta ka pro sta, a w wie lu wy pad kach mo gą po ja wić się ogrom -
ne kon tro wer sje, gdy w grę ma ją wejść zwro ty środ ków fi nan so wych.

te wy zwa nia nie prze kre śla ją jed nak te go, że sta no wi sko ncn-
u by ło bar dzo po trzeb ne i do brze się sta ło, że zo sta ło opu bli ko wa -
ne. co wię cej, uwa żam, że ncn po ra dził so bie świet nie ze
zde fi nio wa niem dra pież no ści (i nie obar czył ca łą wi ną otwar te go
do stę pu do pu bli ka cji). efek tyw na re ali za cja te go po stu la tu le ży
za tem na bar kach (oby od po wied nio do bra nych) eks per tów.

Ema nu el Kul czyc ki

Bakterie
na lodowcach 

mogą degradować
pestycydy

WIęCEJ: http://ekulczycki.pl/
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KRZYSZTOF ZAWIERUCHA
Wydział Biologii

– czy istnieją jeszcze gatunki czekające na odkrycie? co kryje
lodowiec poza zamarzniętą wodą? Jakie są najmniejsze zwierzęta?
te i wiele innych pytań zadawaliśmy sobie nie raz. czy zaskakuje nas
to, co wiemy? – pyta i jednocześnie daje odpowiedź dr krzysztof
zawierucha z wydziału Biologii – pewnie nie… ale zaskakuje nas to,
czego się dowiadujemy. dlatego jako społeczność akademicka
powinniśmy dzielić się wiedzą i pozwolić innym czuć tę wyjątkową
nutkę ekscytacji odkrywcy.
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d o brym przy kła dem jest cał kiem mło da, bo ma ją ca
nie co po nad 20 mln lat is lan dia, któ ra jest jed nym
z naj młod szych ob sza rów eu ro py. na zy wa na wy spą

wi kin gów jest nie zwy kła, po nie waż w jed nym miej scu znaj du -
ją się tun dra, cza py lo do we oraz ak tyw ne wul ka ny i go rą ce po -
la geo ter mal ne. wła ści wie ca ły ob szar is lan dii jest ak tyw ny
geo ter mal nie, po nie waż wy spa po ło żo na jest na tzw. go rą cym
punk cie, któ ry re gu lar nie do star cza la wę na po wierzch nię wy -
spy. dla te go też, prze mie rza jąc wy spę, mo że my zo ba czyć sta -
re po la la wo we po ro śnię te zie lo ny mi msza ka mi, ale też te
ak tyw ne, któ re pa ru ją, śmier dzi w ich są siedz twie siar ką i jest
znacz nie cie plej niż w in nych miej scach na wy spie. 

Jed nym z ta kich ob sza rów jest kra fla, po ło żo na na pół no cy
wy spy. kie dy zo ba czy łem to miej sce po raz pierw szy by łem
zdu mio ny, że la wę, zwłasz cza w po bli żu pa ru ją cych szcze lin,
po ra sta ły msza ki. Bez więk sze go na my słu ze bra łem ro śli ny, że -
by na stęp nie przyj rzeć się pod mi kro sko pem, co ży je w tak go -
rą cych miej scach. wspól nie z aka ro lo giem prof. zie mo wi tem
ol sza now skim, mło dym nie spor cza ko lo giem ku bą Bu dą oraz
bo ta ni kiem ma riu szem wierz go niem, roz po czę li śmy ana li zy
pró bek. ma te riał oka zał się nie zwy kle cie ka wy. 

msza ki w prób kach sta no wi ły aż 12 róż nych ga tun ków po -
ra sta ją cych go rą ce miej sca na za sty głej już daw no la wie (wciąż
osią ga ją cej tem pe ra tu rę na wet ok. 60 °c), w któ rych ży ły wrot -
ki, nie spor cza ki, ni cie nie i roz to cze. Ba da nia dna oraz do kład -
ne ana li zy mor fo lo gii zwie rząt do pro wa dzi ły do od kry cia
no we go dla wie dzy ga tun ku nie spor cza ka, któ ry na zwa li śmy
pi la to bius is lan di cus. 

zwie rzę ta od kry te w prób kach na le żą do róż nych grup tro -
ficz nych, co su ge ru je, że na wet w tak eks tre mal nych miej scach
za leż no ści mię dzy or ga ni zma mi są zło żo ne. po mi mo te go, że
geo ter mal nie ak tyw ne eko sys te my sta no wią spo rą część na -
szej pla ne ty, ist nie je za le d wie kil ka prac, któ re są po świę co ne
fau nie tych go rą cych miejsc. szcze gól nie ma ło da nych na te -
mat zwie rząt ist nie je dla geo ter mów w re gio nach po lar nych.
na sze da ne, wraz z wcze śniej opu bli ko wa ny mi in for ma cja mi,
wska zu ją, że bio róż no rod ność w miej scach cha rak te ry zu ją -
cych się sil ną pre sją se lek cyj ną zwią za ną z eks tre mal ny mi wa -
run ka mi (np. wy so ka tem pe ra tu ra) i na gły mi wy da rze nia mi
geo lo gicz ny mi (np. erup cje wul ka nów) jest wciąż nie zna na.
po za msza ka mi, ist nie ją in ne miej sca na po lach la wo wych
gdzie po win ni śmy spo dzie wać się zwie rza ków; są to m.in.
oczka wod ne w za głę bie niach za sty głej la wy czy gle ba na dnie
szcze lin. cie ka wym wy ni kiem na szych ba dań jest opis, mor fo -
lo gicz nie bar dzo po dob ne go nie spor cza ka, do ga tun ku, któ -
ry ży je w tun drze na sval bar dzie. Jest to nie wąt pli wie sy gnał,
że mor fo lo gicz nie po dob ne osob ni ki, za sie dla ją ce in ne ni sze
ter mal ne, mo gą być w rze czy wi sto ści in ny mi ga tun ka mi.

dzię ki po stę po wi w sze ro ko ro zu mia nych ba da niach astro bio -
lo gicz nych zna le zio no wie le ana lo gii na zie mi do in nych pla net
czy też księ ży ców w na szym ukła dzie sło necz nym. dzię ki uni kal -

no ści pól la wo wych (ak tyw ność geo ter mal na, wy bu chy wul ka -
nów, to po gra fia te re nu) znaj du ją się one w ob rę bie za in te re so wa -
nia astro bio lo gów. zwie rzę ta ży ją ce w ta kich miej scach mo gą być
do sko na ły mi obiek ta mi do ba dań pod ką tem prze trwa nia or ga -
ni zmów wie lo ko mór ko wych na in nych pla ne tach. dla te go też opi -
sa nie ich róż no rod no ści to pierw szy i pod sta wo wy krok
do dal szych dzia łań.

Krzysz tof Za wie ru cha

Ter mal ny „outlier” w sub ark ty ce – 
zwie rzę ta z ak tyw nych geo ter mal nie pól la wo wych

WIęCEJ: https://glacierandpolarlife.wordpress.com

regiony polarne i subpolarne to nie tylko rozległe tundrowiska, majestatyczne lodowce czy zimne,

ciemnobłękitne morza. zdarzają się też miejsca ciepłe, a nawet bardzo ciepłe. 
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pra cow nia dr Aga ty Szcze szak znaj du je się w Za kła dzie Ziem
Rzad kich na Wy dzia le Che mii UAM. Dr Szcze szak zaj mu -
je się lan ta now ca mi. Jak pod kre śla, pier wiast ki te czę sto są

po mi ja ne w edu ka cji lub oma wia ne bar dzo ogól nie, ale we dług
niej są fa scy nu ją ce. 

– Lan ta now ce to pier wiast ki f -elek tro no we, któ re z uwa gi
na przej ścia f -f elek tro no we w ob rę bie pod pow ło ki f wy ka zu ją
zja wi sko lu mi ne scen cji – mó wi dr Szcze szak – czy li, po tocz -
nie mó wiąc, emi tu ją świa tło wi dzial ne. Mo że ono być
ak ty wo wa ne pro mie nio wa niem z za kre su ul tra fio -
le tu lub pod czer wie ni. W mo men cie, kie dy
zwią zek che micz ny, w któ rym bę dą od po wied -
nio do bra ne lan ta now ce, na świe tli my lam pą
ul tra fio le to wą lub la se rem ge ne ru ją cym
świa tło pod czer wo ne, to za ob ser wu je my
barw ną emi sję.

Włók na, któ re świe cą
Oprócz ba dań nad lan ta now ca mi, dr

Aga ta Szcze szek za ję ła się pro jek to wa niem
spe cjal nych, eko lo gicz nych włó kien ce lu lo zo -
wych,  w któ rych struk tu rę wbu do wa ne bę dą
zsyn te ty zo wa ne mo dy fi ka to ry lu mi ne scen cyj ne.
Pro jekt re ali zo wa ny jest we współ pra cy z Po li tech ni -
ką Łódz ką. 

– Dzię ki mo dy fi ka to rom, czy li nie orga nicz nym mi kro - lub na -
no ma te ria łom za wie ra ją cym pier wiast ki ziem rzad kich, otrzy ma -
ne włók na, pa pier oraz tusz bę dą emi to wa ły świa tło wi dzial ne
o po żą da nej bar wie. Emi sja świa tła bę dzie ak ty wo wa na pro mie -
nio wa niem ul tra fio le to wym, pod czer wo nym lub jed no cze śnie
pro mie nio wa niem z obu tych za kre sów – wy ja śnia. 

Dr Szcze szak naj pierw pro jek tu je mo dy fi ka to ry, któ re naj czę -
ściej opar te są o flu or ki i wa na da ny oraz bo ra ny, pier wiast ki ziem
rzad kich. Na stęp nie syn te ty zu je ma te ria ły do miesz ko wa ne jo na -
mi lan ta now ców tak, aby uzy skać ocze ki wa ny ko lor emi sji.

– Po przez do bór od po wied nie go stę że nia do mie szek sta ram
się uzy skać jak naj bar dziej in ten syw ną lu mi ne scen cję. Po nad to
lan ta now ce wy bie ram w ta ki spo sób, aby wzbu dzać je wy bra ną
dłu go ścią fa li – do da je. 

W tych ba da niach naj istot niej szą in no wa cją jest eko lo gicz ność
otrzy ma nych ma te ria łów, a tak że ak ty wo wa nie ich lu mi ne scen -
cji w spo sób dwu za kre so wy. Co wię cej, w pla nach na ukow ców
jest uzy ska nie lu mi ne scen cji, dzię ki któ rej włók na bę dą cha rak -

te ry zo wać się od mien ny mi ko lo ra mi pod czas na świe tla nia róż -
ny mi dłu go ścia mi fal pro mie nio wa nia wzbu dza ją ce go. Dzię ki te -
mu jesz cze trud niej bę dzie pod ro bić do ku men ty lub pa pie ry
war to ścio we. Dr Aga ta Szcze szak zaj mu je się nie tyl ko mo dy fi -
ko wa ny mi włók na mi ce lu lo zo wy mi, ale rów nież spe cjal nym tu -
szem, któ ry nie bę dzie wi docz ny go łym okiem. Lu mi ne scen cyj ny
na druk bę dzie moż na od czy tać do pie ro po na świe tle niu lam pą

UV. 
Efek ty ba dań mo gą mieć za sto so wa nie w ży ciu co -
dzien nym. Dzię ki nim uni ka to wy pa pier bę dzie

mógł być np. uży ty do pro duk cji ory gi nal nych
świe cą cych opa ko wań lub dru ków re kla mo -

wych. Na to miast nie pod ra bial ne włók na ce -
lu lo zo we bę dzie moż na wy ko rzy stać
do pro duk cji tzw. pa pie ru za bez pie czo ne go
np. w pa pie rach war to ścio wych. 

Na uko wiec przy szło ści
Fun du sze na ba da nia po cho dzą z Na ro do -

we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Kwo ta prze -
zna czo na na ten pro jekt wy no si 1 112 250 zł.

Dr Aga ta Szcze szak zo sta ła tak że no mi no wa -
na do Pol skiej Na gro dy In te li gent ne go Roz wo -

ju 2019 w ka te go rii „Na uko wiec przy szło ści”.
Lau re ata mi te go wy róż nie nia zo sta ją oso by i pod mio ty,

któ re w swo jej pra cy wy ka zu ją się „nie ustan nym ukie run ko wa -
niem na przy szłość, sta no wią cym pod sta wę zrów no wa żo ne go roz -
wo ju go spo dar cze go kra ju”. 

– Dzię ki te mu gran to wi przez trzy la ta mo gę sku pić się na pro -
wa dzo nych prze ze mnie ba da niach, ale w uję ciu apli ka cyj -
nym – pod kre śla dr Szcze szak – Po nad to pro jekt po mógł mi
stwo rzyć ze spół ba daw czy, któ ry bę dzie spe cja li zo wać się w pro -
duk cji lu mi ne scen cyj nych włó kien, pa pie ru i tu szu. Wy pro du ko -
wa ne w ra mach pro jek tu ma te ria ły wzbu dzi ły rów nież
za in te re so wa nie bez po śred nich od bior ców w prze my śle, tj. Pol -
skiej Wy twór ni Pa pie rów War to ścio wych oraz Sto ra En so
NAREW – jed ne go ze świa to wych li de rów w pro duk cji pa pie ru
i opa ko wań kon su menc kich. Dzię ki uzy ska ne mu fi nan so wa niu
nie mu szę mar twić się rów nież o za kup ma te ria łów i apa ra tu ry,
któ re są nie zbęd ne do re ali za cji za dań ba daw czych w gran cie.
A co naj waż niej sze, speł ni łam swo je ma rze nie, że by ba da nia pod -
sta wo we po sze rzyć o wdro że nia.

Ja go da Ha losz ka

dr agata szczeszak z wydziału chemii uam prowadzi badania nad włóknami, papierem oraz tuszem, które

mają emitować światło widzialne o pożądanej barwie. wyprodukowane włókna znajdą zastosowanie

w przemyśle do produkcji tzw. papieru zabezpieczonego i świetlnej personalizacji kart identyfikacyjnych,

a unikatowy papier i tusz do uzyskania oryginalnych opakowań i druków reklamowych.

śWia Tło cEN NE go pa piE Ru

fot. 2X adrian wykrota
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gdy przy go to wy wa łem się do na sze go spo tka nia, na szła mnie
re flek sja, że czas mię dzy XXi wie kiem p.n.e., a po cząt -
kiem XXi wie ku w po zna niu za my ka swe go ro dza ju klam ra: por -
tal „The ga te to Me so po ta mia” to 42 wie ki spię te za spra wą
no wa tor skie go po my słu...

Klam ra cza su spi na więk szość mo je go za wo do we go ży cia, do -
świad cze nia ba da cza, au to ra, wresz cie czy tel ni ka błą ka ją ce go się
po bi blio te kach te go świa ta. Po dró żu ję rów nie chęt nie jak lu dzie
ży ją cy 4 ty sią ce lat te mu, tyl ko że szyb ciej się prze miesz czam. Za -
pusz czam się też w wir tu al ne wy pra wy, bio rąc w ten spo sób udział
w wy da rze niach wiel kich i ma łych. Dość by ło po wią zać te do -
świad cze nia: by zy skać in for ma cję, nie ma dziś po trze by uda nia
się na dru gi ko niec świa ta. In for ma cja mo że na mnie cze kać w kie -
sze ni, w mo im te le fo nie czy lap to pie. Mo że być wia ry god na, wy -
god nie po da na, ła twa do od na le zie nia. Wia ry god ność gwa ran tu je
jej ran ga UAM, za ufa nie rek to ra, wresz cie mój do ro bek na uko -
wy. I znów war to mi za ufać, je śli cho dzi o wy go dę ko rzy sta nia
z tych in for ma cji – tu taj prze ma wia ją za mną do świad cze nia oso -
by usta wicz nie szu ka ją cej in for ma cji. Z tej po zy cji my śla łem o ca -
łym przed się wzię ciu i, mam na dzie ję, że otwo rzy łem wła ści we
ścież ki do stę pu. Ar che olo ga zie mia uczy po ko ry. Dla te go kie dy
za czę ła się mo ja przy go da z Tell Ar bid, po tra fi łem ro zu mieć, co
cie ka we go ma to miej sce do po wie dze nia. Po raz pierw szy po je -
cha łem tam z mi sją pro fe so ra Bie liń skie go z UW w 1998 ro ku.
Trzy la ta póź niej zwró ci łem uwa gę na coś, co po prze ba da niu oka -
za ło się naj star szym od kry tym ka ra wan se ra jem na świe cie. To był,
w sen sie re zul ta tów, osza ła mia ją cy pro jekt. I je den z ostat nich ta -
kich w Sy rii. Wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce wio sną 2011 ro ku,
po ło ży ły kres ba da niom. Na stą pił exo dus ar che olo gów – do Ira -
ku. Tam cze ka ła na nas ar che olo gia zu peł nie in ne go ro dza ju: za -
miast ko pa nia ty go dnia mi w tym sa mym miej scu two rze nie ma py
ar che olo gicz nej te re nu o po wierzch ni po nad 3000 km2, gdzie tyl -
ko spo ra dycz nie od wie dza li śmy jed no miej sce dwa ra zy. Ar che -
olo gia w naj bar dziej no wo cze snym wy da niu, wy ko rzy stu ją ca
no we in stru men ty ba daw cze: zdję cia sa te li tar ne, sys te my in for -
ma cji geo gra ficz nej, róż no rod ne opro gra mo wa nie kom pu te ro we.
Bez nich re ali za cja pro jek tu „The Ga te to Me so po ta mia” nie by ła -
by moż li wa.

czym jest „The ga te to Me so po ta mia”?
De fac to pu bli ka cją na uko wą, tyl ko w no wo cze snej for mie. Słu -

ży udo stęp nie niu da nych ze bra nych przez kie ro wa ne prze ze mnie
ze spo ły w cią gu de ka dy prac te re no wych: 3 lat ba dań wy ko pa li sko -
wych w Sy rii na sta no wi sku Tell Ar bid oraz 6 lat spę dzo nych na two -
rze niu ar che olo gicz nej ma py w Kur dy sta nie. Ce lem pro jek tu „The
Ga te to Me so po ta mia” jest udo stęp nie nie jak naj więk szej licz by po -
zy ska nych da nych w spo sób nie li mi to wa ny. Pod kre ślam ten nie li -
mi to wa ny do stęp – uwa żam, że wy ni ki ba dań fi nan so wa nych przez
pu blicz ne pie nią dze (KBN w wy pad ku Sy rii, NCN w wy pad ku Kur -
dy sta nu) po win ny być po wszech nie do stęp ne. W in ter ne cie nie

ogra ni cza nas pa pier, a co za tym idzie, kosz ty dru ku. Pro ble mem
jest ra czej ilość da nych do za miesz cze nia. W 18 mie się cy uda ło nam
się przy go to wać do pu bli ka cji oko ło 50 pro cent ca ło ści. Pro jekt oka -
zał się bar dzo zło żo ny, po nie waż ar che olo gia, po dob nie jak hi sto -
ria sztu ki, opie ra się na pa mię cio wym opa no wa niu wie lu
ob ra zów – za tem nie wy star czy coś opi sać, ale trze ba to zwi zu ali -
zo wać. Uczą cy się lub szu ka ją cy in for ma cji mu si każ dy obiekt zo -
ba czyć. Te go ty pu opra co wa nie do ku men ta cji jest strasz nie
cza so chłon ne. Mu szę do dać, że od stro ny in for ma tycz nej pro jekt
oka zał się bar dziej skom pli ko wa ny niż ocze ki wa łem. Do ce lo wo
„The Ga te to Me so po ta mia” ma być in ter ne to wą plat for mą słu żą cą
nie tyl ko pu bli ka cji, ale też i wy mia nie in for ma cji mię dzy na ukow -
ca mi. Z punk tu wi dze nia fi nan su ją ce go, czy li mi ni stra na uki ma
być jed ną z wi zy tó wek pol skiej hu ma ni sty ki – dla te go jest plat for -
mą an glo ję zycz ną. Do stęp do in for ma cji użyt kow nik ma po przez
tzw. bra my – za in te re so wa ni II ty siąc le ciem w Me zo po ta mii Pół -
noc nej wy bie ra ją bra mę Amaz – tak po dob no na zy wa ła się miej -
sco wość Tell Ar bid w sta ro żyt no ści. Za in te re so wa ni XXI w p.n.e.
wcho dzą przez bra mę ka ra wan se ra ju. A zde cy do wa ni rzu cić się
na głę bo ką wo dę, w bra mie „Irak” szu ka ją sta no wisk z da nych okre -
sów bądź idą za gło sem ser ca. 

Każ da z bram jest od ręb ną pu bli ka cją ma te ria łu po zy ska ne go
w trak cie wy ko pa lisk lub ba dań po wierzch nio wych. Bra my umoż -
li wia ją od wie dza ją ce mu por tal zna le zie nie po trzeb nych in for ma -
cji – moż na je prze szu ki wać np. pod wzglę dem ro dza ju zna le zisk,
su row ców uży tych do ich wy ko na nia, okre su hi sto rycz ne go, kon -
tek stu ar chi tek to nicz ne go itp. W wy pad ku ma py ar che olo gicz nej
w bra mie do ty czą cej irac kie go Kur dy sta nu mo gą zna leźć lo ka li za -
cję sta no wisk, ma py war stwi co we, zdję cia, in wen tarz ce ra mi ki, na -
zwy wła sne oraz bi blio gra fię. Por tal wy świe tla tyl ko to, co in te re su je
użyt kow ni ka, czy ste da ne bez in ter pre ta cji, choć oczy wi ście bę dą
też do stęp ne da ne syn te tycz ne – ale te za miesz cza ne bę dą suk ce -
syw nie. Wie dza za miesz czo na na stro nie in ter ne to wej z pew no ścią
za in te re su je nie tyl ko ar che olo gów, ale tak że hi sto ry ków sta ro żyt -
no ści, geo gra fów i orien ta li stów. 

Jest pan jed nym z nie licz nych na ukow ców na świe cie, któ rzy
zaj mu ją się tzw. okre sem po sta ka dyj skim w Me zo po ta mii. czy
to tak ma ło in te re su ją cy okres w hi sto rii?

Okres po sta ka dyj ski w hi sto rii Me zo po ta mii trwał ok 200
lat – czy li ty le co mgnie nie oka. To okres kry zy su, prze ja wia ją ce -
go się spad kiem licz by i wiel ko ści osad, co po wo du je, że trud no
zna leźć je go po zo sta ło ści. Oto po wód, dla któ re go w ostat nich
dzie się cio le ciach tak nie wie lu ar che olo gów po zna ło ten okres. Ja
do ko na łem od kryć da to wa nych na ten czas, po nie waż zwró ci łem
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uwa gę i zro zu mia łem wła ści wie
skrom ne po zo sta ło ści, na któ re na -
tkną łem się na Tell Ar bid w trak cie
ba dań w 2001 ro ku. W sy tu acji, kie dy
ma te riał jest skrom ny, li czy się na wet
naj drob niej szy frag ment ce ra mi ki,
któ ry trze ba obej rzeć, opi sać i na ry so -
wać. Tyl ko dzie ląc się ta kim ze spo łem
do świad czeń dzie li my się fak tycz ną
wie dzą. Mam na dzie ję, że nasz por tal po zwo li le piej po znać i zro -
zu mieć ten sła bo po zna ny, a bar dzo in te re su ją cy okres. 

Sześć lat w Kur dy sta nie irac kim to po nad trzy sta zlo ka li zo wa -
nych sta no wisk. Jak to moż li we w re gio nie, któ re go ma py po ka -
zy wa ły wiel ką bia łą pla mę? pa na po przed ni cy, w tym mąż aga thy
chri stie, po my li li się?

Max Mal lo wan to był nie praw do po dob nie am bit ny i bły sko tli -
wy na uko wiec, któ ry na dał ar che olo gii Me zo po ta mii, szcze gól -
nie ba da niom nad pre hi sto rią re gio nu, zu peł nie no wy kształt.
In te re so wa ły go od kry cia prze ło mo we, któ re za pew nią mu miej -
sce w hi sto rii na uki. Dla Mal lo wa na pro wa dze nie ba dań w la -
tach 30-tych na sy ryj skiej Dża zi rze by ło po dob nym wy zwa niem,
jak dla mnie pra ca w Kur dy sta nie: świa do mość, że jest się pierw -
szym, że od kry wa się zie mię nie zna ną. Irac ki Kur dy stan był przez
dzie się cio le cia nie do stęp ny dla pro jek tów ba daw czych. Przy naj -
mniej od lat 60. co chwi lę wy bu cha ły tam wal ki mię dzy Kur da -
mi a woj ska mi rzą do wy mi. Nor ma li za cja, któ ra na stą pi ła
do pie ro 10 lat te mu, spo wo do wa ła, że moż na by ło roz po cząć ba -
da nia. Sko rzy sta li z te go też ko le dzy, któ rzy, tak jak ja, do tej po -
ry pra co wa li w Sy rii. Irac ki Kur dy stan to wschod nia flan ka
Ży zne go Pół księ ży ca, a ja ski nia Sza ni dar czy osa da w Dżar mo,
od kry te w po ło wie XX wie ku, świad czą, że lu dzie miesz ka li tu
od nie pa mięt nych cza sów i że mię dzy in ny mi tu taj opa no wa li rol -
nic two i udo mo wi li zwie rzę ta. Moż na się by ło spo dzie wać, że tra -
fi my na bo ga te śla dy daw ne go osad nic twa, co się po twier dzi ło.

Tra fi li ście też na mia sto sprzed po nad 4000 lat. Zna my już je -
go na zwę?

Nie. Do tej po ry nie wiem, jak się na zy wa ło. Chciał bym tam
po pro wa dzić wy ko pa li ska, przy go to wu ję obec nie pro jekt ba daw -
czy, któ re go ce lem bę dzie do wie dze nie się, dla cze go na te re nie,
gdzie przez ty siąc le cia lu dzie za miesz ki wa li wy łącz nie w ma łych
wio skach, po wsta je na gle mia sto o po wierzch ni 30 hek ta rów. To
ozna cza 5 do 6 tys. miesz kań ców, któ rzy praw do po dob nie przy -
by li na ten te ren. Py ta nia: kie dy, dla cze go i skąd, sa me ci sną się
na usta. Do dat ko wym po wo dem za in te re so wa nia jest fakt,

że 25 km na pół noc od no wo od -
kry te go mia sta, na sto kach gór Akre
wy ku to naj star sze zna ne me zo po -
tam skie re lie fy na skal ne, da to wa ne
mię dzy 2500 a 2200 p.n.e. Nie mam
wąt pli wo ści, że ich obec ność w tym
miej scu wią że się z po wsta niem te -
go mia sta i z dzia łal no ścią je go
wład ców.

po noć póź niej te re ny te za sie dla li w znacz nej mie rze chrze ści -
ja nie?

Od po ło wy V wie ku na szej ery osie dli li się tu taj ne sto ria nie. Gdy
na so bo rze efe skim w 431 ro ku dok try na bi sku pa Ne sto riu sza zo -
sta ła ogło szo na w Bi zan cjum he re zją, je go wy znaw cy sta nę li
przed wy bo rem: po rzu cić swą wia rę lub uciec do Per sji. Za ło ży li
tam set ki wio sek, w któ rych po wsta wa ły szko ły, klasz to ry, ko ścio ły,
a w mia stach ka te dry. Dzie ci uczo no np. mu zy ki, a na wet ma łe
wspól no ty za ma wia ły na wła sne po trze by psał te rze i ko dek sy. Wie -
le z bu dow li po wsta łych w tym okre sie stoi tam do dzi siaj. Nie ste ty,
chrze ści jan dziś pra wie tu nie ma. Spo łecz ność, to le ro wa na przez
Im pe rium Osmań skie, w cza sie kon flik tów irac ko -kur dyj skich ucie -
kła do więk szych miast jak Ir bil czy Mo sul, a po tem do Eu ro py lub
Ame ry ki. Ma te rial ne śla dy ich obec no ści nisz cze ją bez opie ki i jest
to ostat ni mo ment, że by je za re je stro wać.

Wróć my jesz cze na chwi lę do pro jek tu „The ga te to Me so po -
ta mia”. po dob no przy go to wu je pan nie tyl ko por tal?

Rze czy wi ście, pra cu je my też nad wy da niem pa pie ro wym pu bli -
ka cji ba dań w Kur dy sta nie. To bę dzie mo nu men tal ne dzie ło. Za -
kła da my, że przed sta wie nie wy ni ków na szych ba dań zaj mie 11
to mów. Dziś ma my prak tycz nie go to wy je den tom i ko lej ne czte ry
moc no za awan so wa ne. To oczy wi ście pra ca w ze spo le, zło żo nym
m.in. z osób, któ re bra ły udział w ba da niach te re no wych, rów nież
spo za Pol ski. Od po cząt ku trzy ma li śmy się wy so kich stan dar dów
za rów no do ku men ta cyj nych, tek sto wych, jak i fo to gra ficz nych,
dzię ki cze mu ma my te raz do dys po zy cji nie po wta rzal ny ma te riał.
To bo gac two, nad któ rym trze ba umieć za pa no wać. Na pew no bę -
dzie my nad nim pra co wać jesz cze przez ca ły obec ny rok. Cie szę się,
że dzię ki do ta cji mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go na dzia łal -
ność upo wszech nia ją cą na ukę, przy zna ną UAM w 2017 ro ku, mo -
że my udo stęp nić wy ni ki na szej pra cy w in ter ne cie. Za pra szam
na the ga te to me so po ta mia.amu.edu.pl 
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y por tal in ter ne to wy „the ga te to me so po ta mia”, o któ -
rym pi sa li śmy na www.uni wer sy tec kie.pl, jest już ak -

tyw ny. po kon fe ren cji pra so wej in for mo wa li śmy o stro nie,
któ ra w no wa tor ski spo sób uka zy wać mia ła wy ni ki ba dań
ar che olo gicz nych. spi ri tus mo vens ca łe go przed się wzię cia
jest wła śnie prof. ra fał ko liń ski, kie row nik za kła du ar che -
olo gii cy wi li za cji Śród ziem no mor skich uam.

uniwersyteckie.pl
z pasją o Życiu

Cała rozmowa z prof. Kolińskim na:

http://uniwersyteckie.pl/


gra tu lu ję pa nu na gro dy pre mie ra. Nie wszy scy na ukow cy
mo gą li czyć na ta kie wy róż nie nie. czym się pan za słu żył?

Za cznę od te go, że je stem che mi kiem syn te ty kiem czy li two rzę
no we związ ki w la bo ra to rium. Ba dam che mię su pra mo le ku lar ną,
któ ra jest tro chę ta ką che mia kloc ków Le go, wie my ja kie są pra wi -
dła, któ re po zwa la ją za pro jek to wać zwią zek che micz ny i ob ser wu -
je my, czy to, co so bie za pla no wa li śmy, mo że my rze czy wi ście
uzy skać. Ale że by to nie by ła tyl ko sztu ka dla sztu ki, ba da my róż -
ne wła ści wo ści związ ków – bio lo gicz ne, ka ta li tycz ne, sen so rycz ne,
ma gne tycz ne. W swo jej pra cy dok tor skiej, za któ rą do sta łem na -
gro dę, za ją łem się syn te zą związ ków ko or dy na cyj nych (ty tu ło wych
sie ci me ta lo su pra mo le ku lar nych) a tak że okre śle niem za leż no ści
po mię dzy ich bu do wą a wy ni ka ją cy mi z te go wła ści wo ścia mi. Ba -
da li śmy m.in. ich wła ści wo ści ma gne tycz ne pod ką tem wy ko rzy -
sta nia do roz wią za nia pro ble mu big da ta. Ob ser wo wa li śmy, czy
moż na za sto so wać po je dyn cze czą stecz ki ja ko no śni ki in for ma cji.
W kla sycz nych ukła dach sca lo nych ma my krze mo wy mi kro pro -
ce sor, któ re go wy daj ność jest wy pad ko wą licz by bra mek lo gicz -
nych od po wie dzial nych za za pis in for ma cji. Im jest ich wię cej, tym
wię cej in for ma cji mo że my za pi sać. Me cha nicz ne zmniej sza nie bra -
mek do bar dzo ma łych jed no stek wiel ko ści rzę du dzie sią tej do mi -
nus siód mej/ósmej me tra (pro ces ten na zy wa się na no li to gra fią)
oka zu je się bar dzo trud ne do wy ko na nia w spo sób kon tro lo wa ny.
Je że li mo gli by śmy wy ko rzy stać po je dyn cze czą stecz ki o roz mia rze
dzie sią tej do mi nus dzie wią tej lub dzie sią tej me tra ja ko bram kę lo -
gicz ną, wte dy wy ge ne ro wa li by śmy na wet i ty siąc krot nie więk szą
gę stość za pi su. Część związ ków prze ba da li śmy w tym kie run ku,
ale jesz cze nie mo że my sto so wać ich prak tycz nie, po nie waż dzia -
ła ją w bar dzo ni skich tem pe ra tu rach (dwa stop nie Ke lvi na). Ide al -
nie, że by dzia ła ły w tem pe ra tu rze po ko jo wej, wte dy mo gli by śmy

zre wo lu cjo ni zo wać tech no lo gię. Do te go jesz cze dłu ga dro -
ga – na ra zie wy ko nu je my ba da nia pod sta wo we. Dzie dzi na na no -
ma gne ty ków mo le ku lar nych jest mło da i ma ło po zna na, po wsta ła
do pie ro w la tach 90. Che mia jest wy jąt ko wą na uką, bo po zwa la ze -
spo lić in ne dzie dzi ny wie dzy, jest in ter dy scy pli nar na. Je śli chce my
po znać, jak dzia ła ją pro ce sy ży cio we, to mu si my od nieść się
do związ ków che micz nych, w in ży nie rii ma te ria ło wej che mia rów -
nież sta no wi ka mień wę giel ny, po dob nie jest w in for ma ty ce i gro -
ma dze niu da nych. Tę in ter dy scy pli nar ność sta ra łem się
wy ko rzy stać w pra cy dok tor skiej np. ba da jąc ukła dy bio lo gicz nie
ak tyw ne. Ba da nia, wspól nie z dr Mar tą Fik, pro wa dzi li śmy we
współ pra cy z prof. Mał go rza tą Giel -Pie tra szuk z PAN w kie run ku
wy ko rzy sta nia tych ukła dów w le cze niu cho rób no wo two ro wych.
Prof. Vio let ta Pa tro niak na uczy ła mnie, że by sta wiać na współ pra -
cę. Sa mi nie je ste śmy w sta nie wszyst kie go zro bić. Po wiedz my, że
chce my spraw dzić, czy zsyn te zo wa ne związ ki mo gły by le czyć ra -
ka al bo cho ro by neu ro de ge ne ra cyj ne ta kie jak Al zhe imer lub Par -
kin son. Że by to zro bić, po trzeb na jest nam współ pra ca z kimś, kto
ma do świad cze nie w te go ty pu ba da niach. 

Big da ta pro blem, wy kry wa nie i le cze nie cho rób neu ro de ge -
ne ra cyj nych oraz no wo two ro wych – sie ci su pra mo le ku lar ne są
le kar stwem na wszyst ko?

Oczy wi ście związ ki ma ją od mien ne wła ści wo ści, któ re moż -
na wy ko rzy sty wać do roz wią zy wa nia róż nych pro ble mów. Z prof.
Giel -Pie tra szuk ob ser wo wa li śmy, czy zwią zek z jo na mi sre bra, któ -
ry miał struk tu rę he li kal ną jak DNA, bę dzie z nim od dzia ły wał. Ja -
ko, że jesz cze nie był opi sa ny w li te ra tu rze, po kon sul ta cjach
uzna li śmy, że war to spró bo wać. Cho dzi ło o spraw dze nie, czy moż -
na wy ko rzy stać go do le cze nia cho rób no wo two ro wych. W tym
mo men cie nie jest to jesz cze moż li we, ale za uwa ży li śmy pe wien
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cHE Mia Kloc KóW lE go
o nie zwy kłych wła ści wo ściach che mii su pra mo le ku lar nej z dr. ada mem gor czyń skim 

z za kła du che mii Bio nie or ga nicz nej uam, lau re atem na gro dy pre ze sa ra dy mi ni strów 

za roz pra wę dok tor ską, roz ma wia ewa ko na rzew ska -mi cha lak

fot. adrian wykrota



ro dzaj se lek tyw ne go dzia ła nia. W le cze niu ra ka pro ble mem jest
eli mi no wa nie cho rych ko mó rek przy za cho wa niu zdro wych. Nasz
zwią zek, co praw da, wy bi jał zdro we ko mór ki, ale du żo efek tyw niej
nisz czył te cho re. Te raz ma my wska zów ki, jak za pro jek to wać zwią -
zek, że by w ko lej nym eta pie był efek tyw niej szy. Na to miast we
współ pra cy z elek tro che mi kiem prof. Te re są Łu czak prze ba da li -
śmy związ ki kom plek so we z jo na mi man ga nu al bo że la za, któ re
osa dzo ne na elek tro dzie ze zło ta wy kry wa ją neu ro prze kaź ni ki
w roz two rze na po zio mie ppb (parts per bil lion). To bar dzo czu ła
me to da. Przy wpro wa dze niu pew nych mo dy fi ka cji moż na by ło by
ją wy ko rzy stać do wcze sne go wy kry wa nia Par kin so na al bo Al zhe -
ime ra. Na gro da pre ze sa ra dy mi ni strów jest zwień cze niem mo jej
do tych cza so wej pra cy. Prof. Pa tro niak zna la zła mnie na I ro ku stu -
diów, na la bo ra to riach. Ma ta ki zwy czaj, że za pra sza do gru py ba -
daw czej stu den tów i stu dent ki, w któ rych do strze ga po ten cjał.
Za czy na się od przy sło wio we go pu cy bu ta czy li my cia pro bó wek
i sprzę tu la bo ra to ryj ne go. Stop nio wo po łą czy łem re gu lar ne stu dia
z za ję cia mi w gru pie. Dzię ki sta żo wi na uczel ni w Stras bur gu i pra -
cy w la bo ra to rium, jesz cze ja ko stu dent współ two rzy łem pu bli ka -
cje i mo głem apli ko wać o Dia men to wy Grant, któ ry umoż li wił mi
roz po czę cie dok to ra tu. Mia łem środ ki na od czyn ni ki, ale też na -
uczy łem się za rzą dza nia pro jek tem. Wy da je mi się, że mi ni ster stwo
pod ję ło do brą de cy zję przy zna jąc mi grant, sko ro pra ca dok tor ska
zo sta ła zwień czo na na gro dą pre mie ra.

Jed nym sło wem cze ka pa na pięk na ka rie ra na uko wa.
Po sta ram się zro bić jak naj wię cej. W lu tym wy jeż dżam na staż

po dok tor ski do Car ne gie Mel lon Uni ver si ty w Pit ts bur gu w Pen -
syl wa nii, do prof. Krzysz to fa Ma ty ja szew skie go. Zaj mu ję się on
che mią po li me rów.

po li me ry to go rą cy te mat w na uce.
Wła śnie, po li me ry są tren dy. W Sta nach bę dę się zaj mo wał szu -

ka niem no wych ka ta li za to rów czy li związ ków, któ re uła twia ją prze -
pro wa dza nie pro ce sów che micz nych. Czę ścio wo bę dzie to zbli żo ne
do te go, co już ro bi łem, ale zaj mę się też zu peł nie no wą dla mnie

n au K a

M a r z e c 2 0 1 9  | ŻyciE uNiWERSyTEcKiE | 2 1

dzie dzi ną czy li po li me ra mi i ma te ria ła mi in te li gent ny mi. Re agu ją
one na bodź ce ze wnętrz ne np. na świa tło, pH, fa le elek tro ma gne -
tycz ne. Po dam przy kład – po li me ro we szyb ki w smart fo nach
po zbi ciu mo gły by się sa me na pra wiać pod wpły wem świa tła. To
atrak cyj na dzie dzi na, któ ra mo gła by mi po móc po my śleć o rze -
czy wi stych za sto so wa niach. W pra cy na uko wej chciał bym stop -
nio wo prze su wać śro dek cięż ko ści z ba dań pod sta wo wych
na apli ka cyj ne, mo że też na współ pra cę z prze my słem. Prof. Ma -
ty ja szew ski jest pio nie rem i spe cja li stą w swo jej dzie dzi nie, w la -
tach 90-tych wy na lazł ka ta li zo wa ną jo na mi mie dzi po li me ry za cję
rod ni ko wą z prze nie sie niem ato mu, jest to ro dzaj po li me ry za cji
ży ją cej. Obec nie na pro ces ten mo że my wpły wać tak że czyn ni ka -
mi ze wnętrz ny mi – np. włą cza my świa tło i po wsta je po li mer, wy -
łą cza my – prze sta je to dzia łać. W ten spo sób mo że my wy two rzyć
po li mer o okre ślo nych wła ści wo ściach, któ re mo że my kon tro lo -
wać. Wy bra łem tę te ma ty kę, że by na uczyć się cze goś no we go, trze -
ba wy cho dzić ze swo jej stre fy kom for tu. Uda ło mi się po zy skać
do fi nan so wa nie z Na ro do wej Agen cji Wy mia ny Aka de mic kiej
i sty pen dium Ful l bri gh ta Pol sko -Ame ry kań skiej Ko mi sji na pra -
wie dwa la ta.

gdy my śli pan o swo jej na uko wej przy szło ści, to w ja kim kie -
run ku chciał by pan po dą żyć?

Chciał bym pra co wać na uko wo, na tu ral na ko lej rze czy to ha bi -
li ta cja i pro fe su ra. My ślę, że by wy ko rzy stać wie dzę o po li me rach
i w Pol sce two rzyć no we związ ki te go ty pu, ale już o bar dziej rze -
czy wi stym za sto so wa niu. Pa mię tam, jak no bli sta Je an -Ma rie Lehn,
u któ re go prof. Pa tro niak by ła na sta żu po dok tor skim w Stras bur -
gu, po wie dział na wy kła dzie, że ro bił po li me ry dla cie ka wo ści na -
uko wej. Pew ne go dnia za dzwo nił do nie go kar dio chi rurg
i po pro sił, że by z te go ma te ria łu wy ko na no sztucz ne na czy nia
krwio no śne. Tak się sta ło – prze szcze pio no je i pa cjent ży je do dzi -
siaj. No bli sta po wie dział wprost, że two rząc aku rat te związ ki nie
miał po ję cia, że ktoś je kie dyś wy ko rzy sta w me dy cy nie. My ślę, że
to jest pięk ne w na uce.

W eks tre mal nych wa run kach zi mo wych ze spół dr. Paw ła M.
Owsian ne go z Nad no tec kie go In sty tu tu UAM w Pi le pro wa dził po -
szu ki wa nia bruzd nic w sta wach Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go. 

Ze spół ba daw czy z Nad no tec kie go In sty tu tu UAM w Pi le pro wa -
dził w dniach 11-14 lu te go b.r. ba da nia bruzd nic (Di no fla gel la ta)
w Ta trzań skim Par ku Na ro do wym w Czar nym Sta wie pod Ry sa mi,
Mor skim Oku oraz Sta wach To po ro wych – Wy żnim i Niż nim. Ba -
da cze po raz ko lej ny po je cha li w Ta try, by po znać róż no rod ność

bio lo gicz ną plank to nu i po brać po wierzch nio we osa dy den ne z wy -
ko rzy sta niem nur ko wa nia. Tym ra zem wa run ki po go do we by ły
bar dzo trud ne, ca ło dnio wym opa dom śnie gu to wa rzy szył bar dzo
sil ny wiatr. Po kry wa lo do wa i śnież na w Czar nym Sta wie pod Ry -
sa mi wy no si ła 165 cm. Ba da nia były trud ne lo gi stycz nie, bo trze ba
było trans por to wać spo ro sprzę tu. Na ukow cy sta ra li się po brać
i prze nieść do ho dow li la bo ra to ryj nych ży we bruzd ni ce i cy sty prze -
trwal ne z osa dów. Dr Pa weł M. Owsian ny, kie row nik ba dań, wraz
z nie miec ki mi ko le ga mi z uni wer sy te tów w Mo na chium
i Osnabrück, od kry li i opi sa li w ubie głym ro ku w Ta trach no we ga -
tun ki i od mia ny bruzd nic z ro dza ju Pa rvo di nium – o czym pi sa li -
śmy w Ży ciu Uni wer sy tec kim (IV 2018). red

SZu Ka li BRuZd Nic pod lo dEM Ta TRZań SKicH STa WóW
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Mó wi się, że dzien ni karz to nie za wód,
tyl ko cha rak ter. czy ta za sa da spraw dzi ła
się w pa ni ży ciu i np. już ja ko dziew czyn ka
pla no wa ła pa ni, że zo sta nie dzien ni kar ką?

Po wie dzia ła bym ra czej, że dzien ni kar stwo
to styl ży cia. Za le ży oczy wi ście ja kie dzien -
ni kar stwo, bo to sze ro kie po ję cie, ale ta kie
dzien ni kar stwo, do któ re go ja je stem przy -
zwy cza jo na, to by cie wciąż w go to wo ści, cią -
gle na bie żą co. To nie spo dzie wa ne wy jaz dy,
prze dłu ża ją ce się de le ga cje, od wo ły wa nie
wy jaz dów na uro dzi ny czy we se la ro dzi ny
i przy ja ciół. To po czu cie stra co nej szan sy,
kie dy aku rat nie mo żesz je chać i być bli sko
waż nych wy da rzeń. To sie dze nie do póź nej
no cy przed te le wi zo rem czy przy kom pu te -
rze, kie dy dzie je się coś waż ne go. To trze ba
po pro stu lu bić, mieć to w so bie. Czy ja ko
dziew czyn ka ma rzy łam o ta kim ży ciu? Nie.
Naj pierw ma rzy łam o szkla nym ekra nie
(śmiech), a do pie ro po tem o dzien ni kar stwie.

a co pa nią ku tej pro fe sji cią gnę ło? czy
mo że wy da rzy ło się coś, co prze są dzi ło
o tym kie run ku? choć by szkol ne ga zet ki?
Mo że ktoś z krew nych lub zna jo mych pra co wał w me diach?

Nie mia łam i nie mam żad nych krew nych w me diach – wbrew
te mu, co pi szą cza sem in ter ne to we trol le. Ale rze czy wi ście
na pew no du ży wpływ na to, co chcia łam ro bić w ży ciu, mia ła ga -
zet ka szkol na w pod sta wów ce. Pro wa dzi łam ją od szó stej kla sy.
By łam z te go bar dzo dum na i po świę ca łam tej pra cy du żo cza su.
O mo jej de ter mi na cji, by zo stać dzien ni kar ką niech świad czy to,
że po szłam w li ceum do kla sy hu ma ni stycz nej, mi mo że do sta -
łam się do nie go ja ko lau re at ka olim pia dy z bio lo gii.

czy był ja kiś plan B? Na wy pa dek, gdy by po ma tu rze z po li -
to lo gią lub dzien ni kar stwem pa ni nie wy szło?

Nie wiem, czy my śla łam o tym, ja ko o pla nie B, ale po olim -
pia dzie z bio lo gii krą ży ła mi po gło wie me dy cy na. W mo im li -
ceum po dru giej kla sie jesz cze moż na by ło zmie nić pro fil i to by ły
dla mnie trud ne wa ka cje, ale po sta no wi łam być kon se kwent na.
Już pra cu jąc ja ko dzien ni kar ka, stu dio wa łam pra wo. I tu tro chę
my śla łam o tym, że mo że w przy szło ści mo gła bym po łą czyć te
stu dia z do świad cze niem pra cy w te le wi zji i za jąć się w ja kimś
wy mia rze pra wa mi au tor ski mi. Jak do tej po ry jed nak nie star -
czy ło mi cza su, a ra czej sa mo za par cia, że by na pi sać pra cę ma gi -
ster ską z pra wa. Choć ostat nie go sło wa jesz cze nie
po wie dzia łam... 

Ja ka by ła ar le ta Boj ke ja ko stu dent ka uaM? 
Chcia łam stu dio wać po li to lo gię. Chcia łam stu dio wać na uni -

wer sy te cie z re no mą. W Po zna niu bar dzo po do ba ło mi się to, że
moż na by ło stu dio wać po li to lo gię i dzien ni kar stwo nie ja ko od -
dziel ny kie ru nek, a ja ko spe cja li za cję, ale zda wa łam też do War -
sza wy. Mo je ży cie w Po zna niu by ło bar dzo in ten syw ne. Stu dia,
prak ty ki dzien ni kar skie w TVP3 Po znań, dzia łal ność w Eu ro pej -
skim Fo rum Stu den tów AEGEE i w Uni wer sy tec kim Klu bie Eu -
ro pej skim, po dró żo wa nie au to sto pem po Eu ro pie, wy jaz dy
na szko le nia czy zjaz dy AEGEE na wet 2 ra zy w mie sią cu, a do te -

go jesz cze noc ne ży cie stu denc kie. Po tra fi łam spać po 3-4 go dzi -
ny na do bę i funk cjo no wać. Te raz już so bie te go nie wy obra żam.
Ja ka by łam? Pra co wi ta, za pra co wa na, ale i bez tro ska.

Któ rzy z wy kła dow ców za pa dli pa ni szcze gól nie w pa mięć?
Prof. Ja cek Sob czak jest chy ba do tej po ry le gen dą na wy dzia -

le i je go na zwi ska ra czej ni gdy nie za po mni nikt z mo ich ko le ża -
nek i ko le gów z ro ku. Za pa mię ta łam wy kła dy dr. Gil la, któ ry
z na uki o pań stwie pra wie ro bił show, ja kie go nikt nie chciał opu -
ścić, mi mo wcze snej po ry wy kła du. Bar dzo lu bi łam za ję cia z Ada -
mem Szy ma nia kiem, ery sty kę z Bart kiem Hor dec kim, po do ba ły
mi się wy kła dy z fi lo zo fii chrze ści jań stwa z abp. Ję dra szew skim.
Po dzi wia łam pa sję dr. Zbi gnie wa Cza chó ra, gdy mó wił o trud -
nym do pa sjo no wa nia się pra wie eu ro pej skim. Za pa mię ta łam też
z wiel ką życz li wo ścią te raz już pro rek to ra, a wte dy dzie ka na Ta -
de usza Wal la sa. Choć ni gdy nie pra co wa łam w ra diu, moc no wbi -
ła mi się w pa mięć pra cow nia ra dio wa. Mo gła bym tak jesz cze
dłu go, ale na pew no ma pa ni jesz cze in ne py ta nia.

o tak, choć by o pa ni stu dia w Ber li nie, na uW w ra mach
pro gra mu MoST i o pra wo na SWpS…

Mo gę z czy stym su mie niem po wie dzieć, że dla mnie naj bar -
dziej wy ma ga ją ce by ły stu dia w Po zna niu. Ber lin był trud ny, bo
trze ba by ło się uczyć w ob cym ję zy ku, na UW sa ma wy bie ra łam
przed mio ty i do pa so wy wa łam je do cza su pra cy w Wia do mo -
ściach, w któ rych już wte dy pra co wa łam. Pra wo by ło za ocz ne.
Na po znań skiej po li to lo gii po pro stu nie by ło ta ry fy ulgo wej, a in -
spi ro wa li nie tyl ko wy kła dow cy. Tak że ko le dzy i ko le żan ki z ro -
ku, bo nie mal każ dy miał wy jąt ko we pla ny, pa sje i am bi cje.

od 2010 do 2013 ro ku, by ła pa ni ko re spon dent ką TVp
w Mo skwie. po dej rze wam, że to eks cy tu ją ca pra ca. 

Pra wie 4 la ta w Mo skwie to by ła dla mnie praw dzi wa szko ła
ży cia. Mia łam 24 go dzi ny na de cy zję, czy chcę je chać – po cząt -
ko wo na 4 mie sią ce. Tra fi łam na gle sa ma do ob ce go kra ju i mu -

o WoJNiE i „SZaMaRZEWiE”
z ar le tą Boj ke, dzien ni kar ką, ab sol went ką uam, roz ma wia alek san dra po lew ska
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sia łam się szyb ko od na leźć w pra -
cy ko re spon den ta, któ ry jest sam
so bie ste rem, że gla rzem, okrę tem.
Pol scy ko re spon den ci pra cu ją
w po je dyn kę. To zna czy – w przy -
pad ku te le wi zji – z ope ra to rem, ale
w po je dyn kę ja ko dzien ni ka rze. Co
za tym idzie – nikt cię nie za stą pi, ani gdy je steś cho ra, ani kie dy
po pro stu chcesz po zwie dzać. Dzie siąt ki ra zy wy bie ga łam ze spo -
tkań to wa rzy skich al bo za wra ca łam z dro gi, kie dy na przy kład
chcia łam w week end zo ba czyć pod mo skiew skie miej sco wo ści
z tak zwa ne go „zło te go pier ście nia”. Set ki ra zy za czy na łam pra cę
o 6 ra no jesz cze w pi ża mie (bo biu ro i miesz ka nie to jed no), na -
wet kil ka ra zy w mie sią cu wy jeż dża łam gdzieś na wa riac kich pa -
pie rach i ści ga łam się z cza sem, że by zdą żyć na sa mo lot.
Zmę cze nie by wa ło ogrom ne, ale sa tys fak cja też, bo po dró że, pra -
ca w te re nie i przy go dy to mój ży wioł. Wiem, że to wszyst ko dla
zwy kłe go czło wie ka, któ ry ce ni swo ją pra cę od 8 do 16, mo że się
wy da wać ko smo sem. 

Re la cjo no wa ła pa ni rów nież wyj ście z wię zie nia ale go ag -
cy, za trzy ma nie Ro ma na po lań skie go w Szwaj ca rii, pro ces Jo -
se pha frit zla w au strii, wy da rze nia na ukra inie, czy te
zwią za ne z ka ta stro fą smo leń ską. prze pro wa dza ła pa ni wy -
wiad z pre zy den tem łu ka szen ką czy pre zy den tem Sa akasz wi -
lim. do ty ka ła pa ni fak tów, któ re sta ły się hi sto rią. Któ re z nich
są dziś dla pa ni naj istot niej sze?

Ro sja by ła dla mnie bar dzo waż na, ale do świad cze nia z Ukra -
iny by ły jed nak dla mnie istot niej sze. Tam rze czy wi ście mia łam
po czu cie, że uczest ni czę w hi sto rycz nych wy da rze niach i że tak -
że ode mnie, od mo jej pra cy i te go, jak du żo uda mi się po ka zać,
bę dzie za le ża ło to, jak te wy da rze nia bę dą póź niej opi sy wa ne
w pod ręcz ni kach hi sto rii. Wia do mo, że mo je ma te ria ły to by ła
kro pla w mo rzu wszyst kich dzien ni kar skich re la cji, ale dzię ki od -
ze wo wi lu dzi i na gro dach, ja kie do sta łam, wiem, że nie prze szły
bez echa. Ja wi dzia łam dzień po dniu, go dzi na po go dzi nie, jak
Ro sja za bra ła Ukra inie Krym i jak roz pę ta ła woj nę w Don ba sie.
Cza sem uda wa ło mi się do trzeć do miejsc i lu dzi, do któ rych nie

uda wa ło się do trzeć in nym. To sól
pra cy dzien ni kar skiej, choć by wa -
ło nie bez piecz nie.

Stu den ci po znań skiej po li to lo -
gii ma rzą dziś o ta kich ma te ria -
łach, ja kie sta ły się pa ni
do świad cze niem. Na pew no wie -

lu chcia ło by za py tać pa nią, co na le ży ro bić, by nie prze grać
swo ich dzien ni kar skich ma rzeń?

Przede wszyst kim trze ba te ma rze nia mieć, nie bać się ich
i w nie wie rzyć. Naj go rzej, kie dy czło wiek nie wie, cze go chce.
Kie dy ma się cel, to trze ba kon se kwent nie do nie go dą żyć. Los
cza sem sam po da je rę kę. Ja za wsze sta ra łam się tę rę kę chwy tać
i nie my śleć o tym, co mo że się nie udać, ja kie mo gą być pro ble -
my, tyl ko po dej mo wać wy zwa nie. Wy da je mi się, że trze ba też
być otwar tym na in nych lu dzi, bo mo że oni wła śnie chcą ci po -
wie dzieć coś waż ne go, i – to usły sza łam od star sze go ko le gi z za -
wo du – nie uwa żać się za naj mą drzej sze go ze wszyst kich.

Za py tam jesz cze o pa ni mi strzów za wo du…
Sło wo „mistrz” nie do koń ca od po wia da te mu, jak my ślę

o dzien ni ka rzach, któ rych po dzi wiam i któ rzy mnie in spi ru ją, ale
nie o na zew nic two tu cho dzi, tyl ko o na zwi ska. Wszyst kich nie
wy mie nię, bo au to ry tet nie któ rych osób, któ re chcia łam na śla -
do wać kie dyś ja ko na sto lat ka, daw no ule ciał. Za wsze fa scy no wa -
ły mnie ko bie ty, któ re w pra cy re por ter ki zo sta wia ły męż czyzn
w ty le: Oria na Fal la ci czy Chri stia ne Aman po ur. Ale to nie zna -
czy, że nie ce ni łam i nie ce nię pra cy męż czyzn. Książ ki Ry szar da
Ka pu ściń skie go czy Woj cie cha Ja giel skie go to dla mnie nie kwe -
stio no wa na kla sy ka. To nie jest li sta za mknię ta i ona ewo lu uje.
W wa run kach ogrom ne go po dzia łu w śro do wi sku dzien ni kar -
skim, z któ rym ma my te raz do czy nie nia, bar dzo ce nię dzien ni -
ka rzy, któ rzy po tra fią za cho wać zdro wy roz są dek, ro bić swo je
i nie za my kać się na ża den głos. Ce nię Ju sty nę Ko piń ską i Mag -
da le nę Ri ga mon ti. Z ogrom ną uwa gą śle dzę pra cę Paw ła Pie niąż -
ka i Mar ka Sy ga cza, któ rzy z pierw szej rę ki re la cjo nu ją woj nę
w Sy rii, mi mo że nie jest to te mat naj le piej sprze da ją cy się w pol -
skich me diach. Po pro stu wie dzą, że to waż ne.

y kie dy ar le ta Boj ke, sła wa pol skiej ko re spon den cji pra so -
wej, lau re at ka te le wi zyj ne go wik to ra i au tor ka świet nej

książ ki „wła di mir pu tin. wy wiad, któ re go nie by ło”, opo wia da mi
o swo ich stu diach, raz po raz rzu ca jąc zwrot „na sza ma rze wie”, nie
mo gę po wstrzy mać się od uśmie chu…
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uro dził się w 1884 ro ku w Bo rzu cho wie na Wo ły niu
w ro dzi nie zie miań skiej, bar dzo roz ga łę zio nej, peł nej
zna czą cych, ale i barw nych po sta ci. Pra bab ka je go

przy jaź ni ła się z mat ką Sło wac kie go, a je den z krew nych
na ba lach wsła wił się ro bie niem w ma zu rze sal ta przez okno.
Ot, Kre sy. An to ni Pe re tiat ko wicz, bo o nim mo wa, ukoń czył
gim na zjum w Ka mień cu. Na stu dia praw ni cze wy je chał
do War sza wy, tam jed nak za udział w ma ni fe sta cji pa trio tycz -
nej w pa mięt nym 1905 ro ku zo stał pra wie za raz wy da lo ny.

Stu dia kon ty nu ował w Ber li nie, Lwo wie i Kra ko wie,
a po dok to ra cie do sko na lił w naj lep szych uni wer sy te tach Eu -
ro py: w Pa ry żu, He idel ber gu i w Ge ne wie, gdzie spę dził pra -
wie dwa la ta w Ar chi wum J. J. Ro us se au. To za owo co wa ło nie
tyl ko tłu ma cze nia mi, ha bi li ta cją, ale i mo no gra fią o Ro us se -
au, wni kli wą, ory gi nal ną, na świa to wym po zio mie. Z za gra -
ni cy przy wo zi wie le na uko wych przy jaź ni i świe ży nurt
fi lo zo fii pra wa, wów czas dy na micz nie się roz wi ja ją cej. 

pra wo or ga ni za cyj nie i to wa rzy sko…
Po krót kich epi zo dach za trud nie nia na KUL i Uni wer sy te -

cie Ja na Ka zi mie rza przy jeż dża do Po zna nia w gru pie mło -
dych pro fe so rów ma ją cych stwo rzyć no wy uni wer sy tet. Ma
ku te mu ta lent or ga ni za cyj ny i…to wa rzy ski. Za cho wa ny
w spu ściź nie je go no tes z ad re sa mi przy ja ciół i zna jo mych za -
wie ra do słow nie set ki macz kiem za pi sa nych na zwisk. Dom
Pe re tiat ko wi czów przy Fo cha (póź niej Ro kos sow skie go, póź -
niej Gło gow skiej) był otwar ty i go ścin ny. Za cho wa ne w spu -
ściź nie kon do len cje po na głej śmier ci to opa sła tecz ka
ser decz nych li stów z ca łej Pol ski (co za baw ne, nadaw cy po -
da ją wszyst kie trzy róż ne na zwy tej sa mej uli cy, w za leż no ści
pew nie od te go, w ja kiej epo ce na ro dzi ła się zna jo mość…).

Czy był życz li wy po nad spo ra mi? W spu ściź nie za cho wa -
ła się dru zgo cą ca re cen zja pra cy ha bi li ta cyj nej Al fon sa Klaf -
kow skie go (pod trzy ma na przez 3 in nych tu zów pra wa).
W ra por cie do mi ni ster stwa Pe re tiat ko wicz nie zmie nia są -
du, do da jąc, że z Klaf kow skim łą czą go życz li we sto sun ki i że
Klaf kow ski z ta len tem dy dak tycz nym pro wa dzi za ję cia ze
stu den ta mi. Ten że Klaf kow ski już ja ko rek tor UAM do pro -
wa dzi w cza sie od wil ży do re ak ty wo wa nia za ło żo ne go przez
Pe re tiat ko wi cza „Ru chu Praw ni cze go i Eko no micz ne go”. Ale
to już po woj nie.

Z cza sów or ga ni za cji uni wer sy te tu za cho wał się ma szy no -
pis re guł i for mal no ści przy bra niu udzia łu w po grze -
bach. I tak w po grze bach urzęd ni ków i funk cjo na riu szy
udział bez in sy gniów, w po grze bie asy sten ta udział bie rze
dzie kan, przy po grze bie pro fe so ra za wie sza się wy kła dy, gro -
no uni wer sy tec kie idzie tuż za ro dzi ną, a pe dle nio są ber ła

okry te ki rem – gło si re gu la min z 1923 ro ku, po wsta ły za pew ne
z po wo du śmier ci Świę cic kie go.

Pe re tiat ko wicz współ or ga ni zo wał nie tyl ko wy dział praw no -
-eko no micz ny, ale tak że Wyż szą Szko łę Han dlo wą, za ło żo ną wraz
z Izbą Prze my sło wo -Han dlo wą. Stop nio wo Izbę od su wa, dba
o po ziom pro gra mu i wy kła dow ców. W spu ściź nie jest dla wzo -
ru kil ka pro gra mów po dob nych szkół z Pol ski i za gra ni cy, am -
bit nych: w Kra ko wie uczą m.in. pra wa, roz wo ju go spo dar cze go
An glii, fi lo zo fii, to wa ro znaw stwa, ję zy ka tu rec kie go, arab skie go
czy wę gier skie go. Pe re tiat ko wicz śle li sty do mi ni ster stwa wal cząc
o pra wa aka de mic kie dla uczel ni, li czą cej już kil ku set stu den tów,
ma ją cej „kan tor wzor co wy” do ćwi czeń, bi blio te kę, mu zeum to -
wa ro znaw stwa i licz ne or ga ni za cje stu denc kie. Gdy wresz cie te
upraw nie nia AH zdo by wa, Pe re tiat ko wicz zo sta je jej pierw szym
rek to rem, bę dąc rów no cze śnie rek to rem UP. 

Z en de cji do sa na cji
To burz li we po li tycz nie cza sy. W 1930 ro ku pro fe so ro wie UP

pod pi su ją pro test w spra wie brze skiej. Pe re tiat ko wicz or ga ni zu -
je – nie zbyt licz ny w en dec kim Po zna niu – kontr pro test. Ar gu -
men tu je, że nę ka nie więź niów po li tycz nych w Brze ściu to spra wa
tyl ko dla są du, a pro test upo li tycz nia uczel nię i osła bia pań stwo.
To tłu ma cze nie spo ty ka się z ostrą re ak cją. Zwrot Pe re tiat ko wi -
cza za ska ku je po zna nia ków, bo od cza sów stu denc kich do 1926
ro ku ma sym pa tie wy raź nie en dec kie. Jed nak trze ba pa mię tać, że
już od cza sów doj ścia do wła dzy Mus so li nie go w 1922 ro ku, trwa -
ła eu ro pej ska dys ku sja o wy ra dza niu się de mo kra cji. Pe re tiat ko -
wicz ukuł wte dy sfor mu ło wa nie „ce za ryzm de mo kra tycz ny”. To
sys tem, w któ rym przy wód ca stop nio wo sku pia wła dzę w swo im
rę ku, za cho wu jąc fa sa dę de mo kra cji. Pe re tiat ko wicz nie po chwa -
lał te go sy te mu, uwa żał, że na ru sza pra wo rząd ność i ogra ni cza
wol ność, ale wi dział je go do bre stro ny, ja ki mi by ły dla nie go po -
sta wie nie ta my ko mu ni zmo wi, uspraw nie nie ad mi ni stra cji
i wzmoc nie nie pań stwa. A za czy na ły się cza sy dla sła bych państw
nie bez piecz ne…Czy był Pe re tiat ko wicz opor tu ni stą czy tyl ko źle
oce niał sy tu ację? To py ta nie jesz cze po wró ci. 

Tuż przed woj ną ja ko uzna ny au to ry tet zo sta nie po wo ła ny
do Naj wyż sze go Try bu na łu Ad mi ni stra cyj ne go do War sza wy
(zwol ni go z nie go Jó zef Cy ran kie wicz w 1947 ro ku) i w War sza -

Był równocześnie rektorem dwóch uczelni w poznaniu; trzykrotnie zmieniał polityczne opcje, 

ale przy tym zachowywał to samo liczne grono przyjaciół i współpracowników, darzących go sympatią

i szacunkiem. kim był naprawdę?

y po znań ski od dział ar chi wum pan za wie ra 176 ze spo łów -spu ścizn wy -
bit nych uczo nych. do ku men tu, 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, a by 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.

REK ToR Na dWócH ucZEl NiacH
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wie spę dzi czas oku pa cji do Po wsta nia, ucząc w szko le han dlo -
wej. Miesz ka li śmy bli sko wiel kich ko szar nie miec kich – wspo mi -
na 10-let nia wów czas cór ka Elż bie ta – Po wsta nie do nas nie
do tar ło. Ale po je go upad ku tak że Pe re tiat ko wi cze zo sta li po gna -
ni do Prusz ko wa. Oj ciec niósł wiel ką wa li zę z rę ko pi sa mi, jak
wspo mi na cór ka, kon wo ju ją cy żoł nierz nie miec ki za py taw szy, co
tam ma i do wie dziaw szy się, że oj ciec jest pro fe so rem, przed sta -
wił się ja ko księ garz z Lip ska i po mógł nieść oj cu wa liz kę. Ro dzi -
ce to czę sto wspo mi na li – do da je cór ka. Elż bie ta wspo mi na ła
rów nież przy jazd do Piotr ko wa w 1944 ro ku, jak zo sta li roz po -
zna ni przez licz nych tam wy sie dlo nych z Gnie zna stu den tów oj -
ca, któ rzy oto czy li ro dzi nę ser decz ną opie ką. W Piotr ko wie
Pe re tiat ko wicz nie le gal nie wy kła dał pra wo (za cho wa ły się ma lut -
kie kar tecz ki z na zwi ska mi stu den tów i oce na mi), a w mar -
cu 1945 ro ku wró cił do Po zna nia.

Bie rut, Sta lin, le nin…
I wró cił na uni wer sy tet. Ale to był już in ny uni wer sy tet. W po -

znań skim Ar chi wum PAN ob ra zu ją go tecz ki, wy pcha ne ar ku -
sza mi obrzy dli we go szorst kie go pa pie ru o kwa śnym za pa chu
i męt nym ko lo rze, po kry te nie wy raź ny mi po wie la czo wy mi li te -
ra mi. Nie po dob ne do atła so wych, mi łych dla oczu i rąk przed -
wo jen nych do ku men tów… Pro gram przed mio tu pol skie pra wo
pań stwo we z 1953 ro ku to: ca ło kształt norm praw nych usta no -
wio nych przez wła dzę lu do wą, kie row ni cza ro la par tii, ko niecz -
ność wal ki z po zo sta ło ścia mi sta rej ide olo gii, re ak cyj ny cha rak ter
tzw. rzą du lon dyń skie go i je go agen tur w kra ju itd., itd. A z lek -
tur oczy wi ście Bie rut, Le nin, Sta lin…. Jest i spra woz da nie z te go
ro ku m.in. z prze pro wa dza nia w szko łach śred nich kon tro li na -
ucza nia kon sty tu cji i uwa gi, że po nie waż nie wszy scy stu den ci
(z awan su…) po tra fią no to wać wy kła dy, po żą da ne jest, aby im je

dyk to wać…Jest i tecz ka z od mo wa mi pu bli ka cji tek stów Pe -
re tiat ko wi cza, bo: wkład ZSSR nie zna lazł wy ra zu, bo re wo -
lu cja paź dzier ni ko wa nie jest wspo mnia na, a np. trak tat
west fal ski z 1648 ro ku jest, bo ma ło kry tycz ny jest sto su nek
do li te ra tu ry bur żu azyj nej, bo brak sze ro kiej kry ty ki po glą -
dów im pe ria li stycz nych itd., itd….

Pe re tiat ko wicz two rzył po znań skie Ko ło Przy jaź ni Pol sko -
-Ra dziec kiej i jest w spu ściź nie je go prze mó wie nie na pierw -
sze po sie dze nie TPP-R. I cóż, jest tam o tym, że Pol ska z ra cji
swo je go po ło że nia nie mo że za dzie rać z pań stwa mi sil niej -
szy mi, a ra czej win na szu kać ich opie ki; że TPP-R da je moż -
ność po zna nia się wza jem ne go z Ro sja na mi, „mo car stwem
sło wiań skim, któ re nie bę dzie gar dzić na szą ra są” i że przy -
jaźń mię dzy na ro da mi to mo że tyl ko być przy jaźń „wol nych
z wol ny mi, rów nych z rów ny mi”. Nie ma tu nic wier no pod -
dań cze go, a czuj ny cen zor za uwa ży z prze ką sem, że „moż -
na za py tać, dla cze go spe cja li sta pra wa uży wa ter mi nu Ro sja,
gdy mo wa o ZSRR”.

W 1951 ro ku zo stał usu nię ty z Aka de mii Han dlo wej, uczel -
ni, któ ra by ła je go dziec kiem. Jó zef Gór ski, je go uczeń, opi -
su je „po nu ry sa bat, w któ rym oskar ży cie la mi by li ucznio wie.
By ło to wi do wi sko wprost od ra ża ją ce” – wspo mi na, do da jąc,
że wstrzą śnię ty mu siał wyjść z sa li.

Po woj nie twór czość An to nie go Pe re tiat ko wi cza za mie ra.
Sto su je tzw. uciecz kę w hi sto rię, w te ma ty bez piecz niej sze:
Spen cer, Cam pa nel li, Frycz Mo drzew ski. On, ten wspa nia ły
wy kła dow ca (wy kład ja sny, zwar ty, o wiel kiej pre cy zji my -
śli – pi sze uczeń) te raz czy ta wy kła dy z kart ki, su che, po zba -
wio ne oso bi ste go ko men ta rza. „Być mo że po od wil ży
wró cił by do swo je go daw ne go sty lu pra cy?” – za sta na wia się
Fi lip Lu dwin. Nie ma od po wie dzi na to py ta nie, bo umie ra
w grud niu 1956 ro ku w wy ni ku nie uda nej ope ra cji.

W mar ny pa pier po wo jen nej spu ści zny głę bo ko wdzie ra się
kurz. A zbiór pism Pe re tiat ko wi cza „Ce za ryzm de mo kra tycz -
ny” zo stał świe żo wy da ny. Czy zo sta nie wła ści wie prze czy ta -
ny? I na to py ta nie nie ma od po wie dzi.

Ma ria Ry bic ka 

W ksią żecz ce woj sko wej An to nie go Pe re tiat ko wi cza z ro ku 1923

czy ta my: wło sy c. blond, oczy nie bie skie (oku la ry), brwi j. blond, nos

nor mal ny, usta nor mal ne, bro da go lo na, twarz owal na. 

To le ran cyj ny po kre so we mu, życz li wie współ pra cu ją cy z ludź mi

róż nych po glą dów. „Od szedł w peł ni pra cy, bez ułom no ści sta ro ści,

szcze rze lu bia ny przez ob cych, a ko cha ny przez swo ich” – na pi sa ła

w li ście kon do len cyj nym Iza be la Drwę ska.
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K u lt u r a

yPod do sko na łą – i co raz bar dziej zna czą cą w Eu ro pie – ba tu -
tą Łu ka sza Bo ro wi cza, fil har mo ni cy przy wi ta li (4. I) kar na -

wał 2019 r. Traf nym do bo rem szla gie rów XIX-wiecz nej mu zy ki
i peł ny mi aneg dot o nich opo wie ścia mi (wraz z We ro ni ką Szy mań -
ską), a na de wszyst ko per fek cyj nym wy ko naw stwem, dy ry gent
wpro wa dził me lo ma nów w wy jąt ko wy na strój. Wiel ki w tym udział
mia ła też so list ka: 20-let nia Sło wacz ka Pa tri cia Ja nec ko va. Jesz cze
stu dent ka, ob da rzo na pa ro ma już na gro da mi w kra ju i za gra ni cą,
po pi sa ła się – bar wą i tech ni ką swe go so pra nu – w słyn nych ariach
ope ro wych Do ni zet tie go i Of fen ba cha oraz ope ret ko wych J. Straus -
sa i Le ha ra. Pięk nie współ brz mią ca z nią or kie stra wzbo ga ci ła wie -
czór oczy wi ście prze bo jo wy mi wal ca mi, po lka mi i mar sza mi
Straus sów (sy na i oj ca), Ber lio za i Wald teu fla.

yTym cza sem pod ha słem „Czar dasz kon tra walc”, ba wi ła
swych słu cha czy (6. I) or kie stra „Po lo nia Sin fo niet ta”, od wie -

lu lat dzia ła ją ca w Po zna niu pod dy rek cją chiń skie go ar ty sty
Cheung Chaua.

y„Na jaz zo wo w No wy Rok” wkro czy li z ko lei wy ko naw cy i go -
ście tra dy cyj ne go Kon cer tu no wo rocz ne go UAM (7 i 8 I),

z któ re go szcze gó ło wą re la cję opu bli ko wa ło „ŻU” w nu me rze stycz -
nio wym.

yPo dłuż szej prze rwie od wie dził nas znów (11. I) Frank Stro -
bel, nie miec ki dy ry gent, zna ny przede wszyst kim z upo -

wszech nia nia mu zy ki fil mo wej, wy ko ny wa nej na ży wo wraz
z po ka zem fil mu. Tym ra zem – z ra cji 130-le cia uro dzin Char lie go
Cha pli na – przy wiózł czte ry krót kie ko me die te go ge niu sza ki na:
„Char lie na ku ra cji”, „Spo koj na uli ca”, „Char lie ucie ka” i „Emi grant”.
Wszyst kie po wsta ły na prze ło mie lat 1916/1917, a twór cą no we go
opra co wa nia mu zy ki do nich jest Carl Da vis – bry tyj ski kom po zy -
tor i dy ry gent (ur. w 1936 r. w No wym Jor ku), któ re go już rów nież
go ści li śmy w Po zna niu. Je go re kon struk cję cha pli now skie go sty lu
mu zy ki – zin stru men to wa ną na or kie strę smycz ko wą, dę tą, per ku -
sję, for te pian i har fę – bły sko tli wie za gra li fil har mo ni cy pod mi -
strzow ską ba tu tą Fr. Stro bla. Sło wo wpro wa dza ją ce i ob szer ny esej
w dru ko wa nym pro gra mie – au tor stwa Ja ku ba Ka sper skie go. 

y474. Kon cert Po znań ski (19. I) miał też być po łą cze niem
mu zy ki i ki na, za ra zem otwar ciem Ro ku Mo niusz kow skie -

go. Tym cza sem za po wie dzia na na ten dzień ża ło ba na ro do wa
w związ ku z tra gicz ną śmier cią pre zy den ta Gdań ska spo wo do wa -
ła zmia nę ter mi nu i pro gra mu. Kon cert od był się w pią tek (18. I)
dla uczcze nia pa mię ci za mor do wa ne go Paw ła Ada mo wi cza, a jed -
no cze śnie – zmar łych w tych dniach: Wi tol da Je liń skie go, obo isty
or kie stry FP oraz dr. Szcze pa na Gaw łow skie go, za słu żo ne go spon -
so ra Fil har mo nii. Kon cert roz po czął się chwi lą za du my, a po niej
Mar szem ża łob nym, ma ło zna ną kom po zy cją St. Mo niusz ki.
Głów nym punk tem wie czo ru by ła jed nak Sym fo nia pie śni ża ło -
snych Hen ry ka M. Gó rec kie go, jed no z naj sław niej szych w świe -
cie dzieł mu zy ki XX stu le cia. Z fil har mo ni ka mi wy stą pi ła
Mar ce li na Beu cher, pol ska so pra nist ka, mno żą ca w ostat nich la -
tach za słu żo ne suk ce sy na sce nach i es tra dach w kra ju i za gra ni -
cą. Przej mu ją co i prze ko ny wu ją co za śpie wa ła tę ar cy trud ną par tię
wo kal ną. Dy ry go wał i ko men to wał Adam Ba na szak, ab sol went
na szej AM, któ re go daw no już w Po zna niu nie go ści li śmy.

yDo kar na wa ło we go na stro ju po wró ci ła (20. I) Or kie stra Ka -
me ral na PR pod dyr. Agniesz ki Ducz mal. Naj pierw kla sycz -

nie – Mo zar tow ską Se re na dą „not tur na” i II Kon cer tem fle to wym
Se ve rio Mer ca dan te z prze bo jo wym Ron dem w fi na le i bo daj
z naj lep szą pol ską fle cist ką Ja dwi gą Kot now ską, lau re at ką aż ośmiu
mię dzy na ro do wych kon kur sów. Na to miast dru gą część pro gra -
mu wy peł ni ły pra wy ko na nia or kie stro wych aran ża cji A. Ja go dziń -
skie go zna nych utwo rów jaz zo wych, m.in. Chic ka Co rei –
po now nie z so list ką J. Kot now ską i la ty no skim per ku si stą, uro -
dzo nym w Szcze ci nie, Jo se Ma nu elem Al ban Ju are zem. Z naj więk -
szym aplau zem i bi so wa niem III czę ści, spo tka ło się na ko niec
pol skie pra wy ko na nie Con cer to Gros so Aira ta Ich mo ura to -
va – ro syj sko -ka na dyj skie go kom po zy to ra, dy ry gen ta i klar ne ci -
sty. W tej ostat niej ro li ar ty sta wy stą pił też z „Ama deu sem”. 

yFun da cja Fa bry ka Sztu ki na swo je 10-le cie przy go to wa ła
(30. I) nad zwy czaj ny Spe aking Con certs. Je go twór ca, re -

ży ser, nar ra tor i dy ry gent Mar cin Som po liń ski po pro wa dził słu -
cha czy w świat ge niu sza XIX-wiecz nej ope ry wło skiej (i zna ne go
sma ko sza) Gio ac chi no Ros si nie go, a zwłasz cza je go ar cy dzie ła
„Cy ru lik se wil ski” – z so li sta mi: Iwo ną Hos są, Mag da le ną Wa -
chow ską, Bar to szem No wa kiem, Vo lo dy my rem An dru sh chac -
kiem i Ro ber tem Ula tow skim oraz z or kie strą Col le gium F. Ale
by li śmy też na fil mo wych prze chadz kach w Bo lo nii, Pe sa ro
i oczy wi ście Se wi lii. Do opo wie ści i aneg dot o bo ha te rze wie czo -
ru włą czył się tak że gość spe cjal ny, Ro bert Ma kło wicz – sło wem
i po ka zem przy rzą dze nia po tra wy al la Ros si ni. (rp) 
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Najważniejsze wyniki sportowe uzyskane przez zawodników 
sekcji sportowych UAM w 2018 roku

Sekcja Szermiercza KU AZS UAM 

Zawody międzynarodowe

srebrny medal drużynowy – mistrzostwa europy do 23 lat we florecie 

5. miejsce seniorek drużynowo na me we florecie

Zawody krajowe

2 złote medale drużynowe – mistrzostwa polski 
w kategoriach senior i młodzieżowiec

7 medali mistrzostw polski we florecie, 
w tym: 4 złote, 1 srebrny i 2 brązowe

Akademickie Mistrzostwa Polski

3 medale, w tym: 1 złoty, 1 srebrny i 1 brązowy

sukcesem sekcji jest również zdobycie 191 punktów w klasyfikacji sportu
młodzieżowego, który odzwierciedla siłę sportową klubu i brany jest
pod uwagę we wszystkich najważniejszych klasyfikacjach sportu
młodzieżowego.

trenerami sekcji są: trener kadry narodowej pzsz paweł kantorski
oraz dr mateusz witkowski

KS UAM Triathlon Poznań

Zawody krajowe

5 medali indywidualnie w mistrzostwach polski w triathlonie, 
w tym: 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy 

1 brązowy medal drużynowy w mistrzostwach polski

2. miejsce w klasyfikacji generalnej klubów w pucharze polski
w triathlonie oraz dwa i i jedno iii miejsce indywidualnie w klasyfikacji
generalnej pp.

klub zdobył 60,5 punktów w klasyfikacji sportów młodzieżowych

trenerami sekcji są: trener koordynator kadr młodzieżowych pztri
i koordynator kadr wojewódzkich pztri filip przymusiński 
oraz katarzyna magdziak, trener koordynator kadry wielkopolski
w triathlonie.

Sekcja Futsalu/Beach Soccera i Piłki Nożnej Kobiet KU AZS UAM

Zawody krajowe

srebrny medal seniorek w ekstralidze futsalu kobiet

5. miejsce w akademickich mistrzostwach polski

trenerem sekcji jest trener kadry narodowej pzpn wojciech weiss

Sekcja Brazylijskie JiuJitsu KU AZS UAM

4 srebrne i 5 brązowych medali mistrzostw
polski w BJJ

4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe medale w polish
open championship

2 złote medale w international open
championship cBJJp

trenerem sekcji jest dr michał marciniak

Sekcja Trójboju Siłowego KU AZS UAM 

Zawody międzynarodowe

9. miejsce w mistrzostwach europy 

Zawody krajowe

1 srebrny i 2 brązowe medale w mistrzostwach
polski w różnych kategoriach wagowych

2 miejsca w pucharze polski w trójboju
siłowym klasycznym 

trenerami sekcji są: łukasz nizio i paweł
gruszecki Adam Barabasz 

SuK cE Sy SpoR To WE uaM W 2018 Ro Ku

r ok 2018 był uda ny dla sek cji spor to -
wych UAM. Już od wie lu lat nasz uni -
wer sy tet po twier dza, że sport jest tą

dzie dzi ną, w któ rej z du żym po wo dze niem
ry wa li zu je on z in nym i uczel nia mi wyż szy -
mi. Uta len to wa ni za wod ni cy, do bre za rzą -
dza nie sek cja mi spor to wy mi przy du żym
za an ga żo wa niu tre ne rów, z któ rych część jest
tre ne ra mi kadr na ro do wych, prze kła da ją się
na punk ty dla uczel ni, któ ra co ro ku zdo by -
wa ich w spo rcie mło dzie żo wym co raz wię -
cej. Co waż ne, wy so kie miej sca zaj mu je my
nie tyl ko w ry wa li za cji na are nie kra jo wej, ale
rów nież mię dzy na ro do wej. Po ni żej pre zen -
tu je my wy ni ki wy bra nych sek cji spor to wych
uni wer sy te tu za 2018 rok. 



zespół badawczy z nadnoteckiego instytutu uam pod kierunkiem dr pawła michała owsiannego w składzie: grzegorz marciniak, krzysztof trawiński,
irena stangierska, mateusz gutowski, grzegorz Jęśko i piotr nuszczyński przeprowadził zimowe badania bruzdnic tatrzańskiego parku narodowego. 
warunki, jak widać, nie rozpieszczały, więc sprzęt badawczy często „podążał” za badaczami. zdjęcie wykonano na czarnym stawie pod rysami
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