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speł ni ło się ma rze nie i roz po czę li śmy XXi wiek ja ko uczel nia
praw dzi wie eu ro pej ska. Wnio ski zło ży ły 54 kon sor cja, w któ rych
skła dzie zna la zło się 300 in sty tu cji szkol nic twa wyż sze go z 31
państw eu ro pej skich. 17 wy bra no. W tym epicUr, w skład któ -
re go wszedł Uam. co pa na zda niem zde cy do wa ło?

Na pew no to, że przed sta wi li śmy bar dzo do bry pro jekt. Istot ne jest
jed nak, że kie dy ogło szo no pro jekt i Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła
prze mó wie nie pre zy den ta Ma cro na ja ko swój pro gram dzia ła nia,
spo dzie wa no się oko ło 150 wnio sków. Nie ste ty, przy go to wa nie ich
by ło tak cza so chłon ne i na ty le skom pli ko wa ne, że osta tecz nie do Ko -
mi sji wpły nę ły 54 wnio ski, z cze go 48 za kwa li fi ko wa no, bo speł nia ły
wszyst kie wy mo gi for mal ne. Klu czem do na sze go suk ce su by ło to, że
nad je go przy go to wa niem pra co wa ło mnó stwo osób z róż nych in sty -
tu cji i to wła śnie spo wo do wa ło, że by li śmy w sta nie go przy go to wać.
Po pro stu osiem uczel ni, wcho dzą cych w skład na sze go kon sor cjum,
przez 3-4 mie sią ce da ło z sie bie wszyst ko, co naj lep sze.

Wcze śniej był roz wa ża ny pro jekt in ne go kon sor cjum. rek tor
Uam zde cy do wał, że idzie my w kie run ku epicUra. od kie dy
tak na praw dę trwa ły pra ce? 

Świet ny pro jekt przy go to wał ze spół pro fe so ra Ry szar da Na skręc -
kie go, ale trze ba by ło pod jąć de cy zję. Nie by ła ona ła twa, a roz mo -
wy trwa ły bar dzo dłu go. Osta tecz nie rek tor zde cy do wał, że UAM
wy bie ra opcję kon sor cjum EPICUR. Tym sa mym, jesz cze bar dziej
zin ten sy fi ko wa no pra ce. Nie by ło dnia bez wy mia ny ko re spon den -
cji, te le kon fe ren cji czy ty go dnia, że by nie być w Stras bur gu i nie dys -
ku to wać nad pro jek tem. Czę sto by ły to ca ło dnio we spo tka nia
nad re dak cją sa me go tek stu i je go kon cep cją. By ły ści śle wy ty czo ne
za da nia i po dział ról. Nie do prze ce nie nia w na szym ze spo le był
wkład pra cy prof. Bo gu mi ły Ka niew skiej i dr. To ma sza Brań ki. Dr
Brań ka przez swo je do świad cze nie z Era smu sa oka zał się nie zwy -
kle po moc ny, bo wiem Ko mi sja Eu ro pej ska zde cy do wa ła, że pro jekt
bę dzie fi nan so wa ny w ra mach pro gra mu Era smus Plus. To by ło dla
nas o ty le istot ne, że na sze biu ro dzia ła bar dzo spraw nie i ma wie le
cen nych kon tak tów. Li sta osób, któ re na róż nych eta pach na szych
dzia łań słu ży ły nam po mo cą, jest bar dzo dłu ga. Je stem hi sto ry kiem,
więc np. za gad nie nia do ty czą ce na uk ści słych kon sul to wa łem z pra -
cow ni ka mi Wy dzia łów Ma te ma ty ki, Fi zy ki, Che mii, czy Cen trum
Za awan so wa nych Tech no lo gii …

Uni wer sy tet eu ro pej ski nie jest no wą ini cja ty wą. od 1989 ro -
ku ist nie je fe de ra cja uni wer sy te tów nad reń skich eUcor. Bę -
dzie my bra li z niej przy kład?

Zde cy do wa nie tak. Fe de ra cja EUCOR, sku pia ją ca po dwa uni wer -
sy te ty z Fran cji i Nie miec oraz uni wer sy tet ze Szwaj ca rii, funk cjo nu -
je od lat. Dziś moż na po wie dzieć, że ich do świad cze nia uwzględ nia ją
nie jed no po ko le nie wstecz, a dwa, a na wet trzy. Te mu pro jek to wi
od daw na też to wa rzy szy po smak suk ce su w kwe stii współ pra cy
trans gra nicz nej mię dzy Niem ca mi i Fran cu za mi. To dla nas nie
do prze ce nie nia, je śli cho dzi np. o wy ko rzy sta nie ich do świad czeń or -
ga ni za cyj nych, ale trze ba pa mię tać, że EPICUR ma swo ją, cał ko wi -
cie wła sną dy na mi kę, bo sku pia uczel nie z róż nych ob sza rów
geo gra ficz nych. Z Ho lan dii, Gre cji, Au strii, Pol ski, Nie miec i Fran cji. 

„Uczel nie w ra mach pro gra mu zbu do wać ma ją coś, co moż -
na na zwać wir tu al nym kam pu sem. Udo stęp nia ją swo im stu den -
tom moż li wość stu dio wa nia na wszyst kich uczel niach
two rzą cych sieć rów no cze śnie. to fe de ra li za cja uczel ni bez ko -
niecz no ści ich fi zycz ne go łą cze nia” – mó wił ja kiś czas te mu pol -
ski wi ce mi ni ster edu ka cji. to na dal ak tu al ne?

W znacz nej czę ści tak. Mu si my so bie uzmy sło wić fakt, że
EPICUR zrze sza obec nie oko ło 280 ty się cy stu den tów o ko smicz -
nie et nicz nym zróż ni co wa niu. Stwo rze nie rze czy wi stych form wy -

Z prof. Rafałem Witkowskim 

z Wydziału Historycznego, 

który razem z prof. Bogumiłą Kaniewską 

i dr. Tomaszem Brańką przyczynił się

do sukcesu konsorcjum EPICUR, 

rozmawia Krzysztof Smura
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mia ny dla wszyst kich pra cow ni ków i stu den tów jest za tem fi zycz -
nie nie moż li we. Stąd też trze ba zna leźć in ne me to dy współ pra cy,
bio rąc pod uwa gę fakt, że uczel nie te funk cjo nu ją w róż nych sys te -
mach praw nych np. Niem cy, oprócz prze pi sów fe de ral nych, ma ją
jesz cze sys tem praw ny w lan dach, uni wer sy tet w Am ster da mie jest
de fac to uczel nią glo bal ną, a w Stras bur gu stu den ci mó wią w 150
ję zy kach. Ko niecz ne jest więc do bra nie moż li wo ści współ pra cy
do tej zło żo nej rze czy wi sto ści. Nie chce my stwo rzyć opcji, w któ -
rej 280 ty się cy stu den tów mo że po dró żo wać po róż nych uczel niach.
Nie ma i nie bę dzie ta kie go bu dże tu. Część za jęć bę dzie od by wa ła
się w jed nym kra ju, a część w in nym, a resz ta np. in ter ne to wo.
Przed na mi jesz cze wie le pro ble mów do roz wią za nia…

czy ab sol went ta kie go uni wer sy te tu eu ro pej skie go otrzy ma je -
den dy plom, czy mo że dy plom kil ku uczel ni, któ re wcho dzą
w skład sie ci? co na to pra wo daw stwo?

Tu jest pro blem na tu ry praw nej, po nie waż za ło że nia przy ję te
w róż nych pań stwach Unii nie są jed no rod ne. To, że pań stwa unij -
ne na wza jem uzna ją swo je dy plo my, nie ozna cza jesz cze, że po szcze -
gól ne kra je mo gą ła two wy da wać wspól ne dy plo my. To bę dzie
jed na z kwe stii, któ rą trze ba bę dzie roz wią zać w pierw szej ko lej no -
ści. Na pew no jest zgo da na to, aby stu den ci otrzy my wa li dy plom
uczel ni, któ rą koń czą, i aby na tym dy plo mie po ja wi ło się też lo go
EPICUR-a. Wy da wa nie wspól ne go dy plo mu ośmiu uczel ni bę dzie
w du żej mie rze za le ża ło od pro gra mu stu diów, a więc je śli np. utwo -
rzy my je den pro gram stu diów re ali zo wa ny w ta ki sam, al bo po dob -
ny spo sób na wszyst kich uczel niach kon sor cjum. 

obec nie wie my o 5 mln eu ro na roz wój in fra struk tu ral ny dla
każ de go kon sor cjum. tym cza sem już mó wi się o do dat ko wym
fi nan so wa niu. co to ozna cza? 

Pu la ule ga zwięk sze niu, po nie waż rząd fran cu ski ogło sił, że każ -
da z uczel ni, któ ra bie rze udział w przed się wzię ciu, otrzy ma wspar -
cie ze stro ny władz fran cu skich. Do 27 lip ca fran cu skie uczel nie
ma ją przed ło żyć sto sow ne do ku men ty. Bar dzo po dob nie po stą pił
rząd nie miec ki. Sta no wi sko obu rzą dów jest ta kie, że ty le sa mo, ile
uczel nie otrzy ma ją z Unii, do sta ną od pań stwa. Wie my rów nież, że
czte ry ho len der skie uczel nie wy stę pu ją do władz o do fi nan so wa nie
i wspar cie. Mi ni ster Go win też o tym wspo mi nał, a wstęp ne roz -
mo wy zo sta ły już prze pro wa dzo ne. 

ko mi sja eu ro pej ska po sta no wi ła, że peł ne fi nan so wa nie pro -
jek tów edu ka cyj nych roz pocz nie się w 2021 ro ku po przy ję ciu
no we go bu dże tu Ue. co to ozna cza dla epicUr-a?

To ozna cza, że w no wym bu dże cie Unii Eu ro pej skiej bę dą za gwa -
ran to wa ne pie nią dze na du że pro jek ty edu ka cyj ne i ba daw cze. Du -
że za rów no pod wzglę dem fi nan so wa nia, jak i cię ża ru ga tun ko we go.
Jest mnó stwo pro ble mów na uko wych, któ rych jed na czy dwie
uczel nie nie są w sta nie ra zem roz wią zać. Do ta kich pro ble mów
trze ba pod cho dzić gru po wo. EPICUR da je tę szan sę. Z ko lei Unia
Eu ro pej ska za pew nia, że tyl ko te uczel nie, któ re przej dą fa zę pi lo -
ta żo wą i zbu du ją we wnętrz ne struk tu ry, bę dą mo gły apli ko wać
o du że gran ty. Pie nią dze bę dą do stęp ne tyl ko dla uni wer sy te tów eu -
ro pej skich. Je śli ktoś nie wziął te raz udzia łu i nie apli ko wał o uni -
wer sy tet eu ro pej ski, nie bę dzie brał udzia łu w po dzia le. Na to miast,
ile z te go bę dzie miał UAM, za le ży od te go, jak do brze za cznie my
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kie dy za czę ła się pa na przy go da z astro no mią? co by ło in spi -
ra cją? a mo że kto?

Mój ta ta jest astro no mem, więc z pew no ścią by ła to du ża in spi -
ra cja. Jed nak do li ceum nie mia łem ja kichś szcze gól nych za in te -
re so wań. Pre dys po zy cje mo że i by ły, bo za wsze in te re so wa łem
się ma te ma ty ką i fi zy ką. Do pie ro w VIII LO na stą pił prze łom.
Kie dyś jak zwy kle po je cha li śmy na wieś do bab ci i oj ciec po ka zał
mi i ob ja śnił ma pę noc ne go nie ba. Chy ba wła śnie wów czas za -
szła we mnie ja kaś prze mia na. Oli wy do ognia do la ło za wia do -
mie nie o olim pia dzie astro no micz nej. Po sta no wi łem spró bo wać
astro no mii. 

lu bi pan fil my scien ce fic tion?
Cza sa mi oglą dam, ale nie po wiem, że by to by ło mo ja pa sja.

Dość po wie dzieć, że „Gwiezd ne woj ny” za czą łem oglą dać
od środ ka se rii.

Wy brał pan astro no mię. skoń czył stu dia w 2006 ro ku na Wy -
dzia le fi zy ki Uam, ale jed no cze śnie obro nił pan pra cę ma gi ster -
ską na uni wer sy te cie w ko pen ha dze. to był pierw szy okres
ba daw czy. pa mię ta pan swój pierw szy suk ces na uko wy?

W trak cie ma gi ster ki w Ko pen ha dze na V ro ku, od pro mo to ra
otrzy ma łem ja kieś da ne. Bez okre ślo ne go ce lu. Po wie dział: zo bacz,
czy to się zga dza z tym, co po win no być itp. Za czą łem się im przy -
glą dać. Oka za ło się, że nic się nie zga dza. Jed ne źró dła mó wi ły co
in ne go niż ko lej ne. Kon klu zje by ły sprzecz ne, a ga lak ty ki wy glą da -
ły zu peł nie ina czej. Uda ło mi się jed nak zna leźć mo del spój ny z da -
ny mi. By łem z te go bar dzo dum ny. 

to suk ces. a po raż ka w ży ciu mło de go na ukow ca?
Chy ba nie by ło. Je śli dą ży łem do wy ja śnie nia ja kie goś za da nia, to

na wet je że li nie uda ło się osią gnąć za do wa la ją ce go re zul ta tu, to za -
wsze z wy pra co wa nych da nych moż na by ło sko rzy stać przy oka zji
ko lej ne go wy zwa nia. I w su mie re zul ta ty by ły za do wa la ją ce.

po za pra cą spo glą da pan w nie bo? W do mu jest te le skop?
Jest u ro dzi ców. Obec nie czę sto go nie uży wam, ale wcze śniej by -

ło to nor mą. Jest też in na przy czy na. Nie spo glą dam w nie go zbyt
czę sto, bo jest zbyt ja sno, ale my ślę, że jak mój syn tro chę pod ro -
śnie, to bę dę z nie go czę ściej ko rzy stał. 
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współ pra co wać w ra mach fe de ra cji i na ile za ist nie je my ja ko uczel -
nia w ze spo łach ba daw czych. Przy kła do wo, są ta kie pro jek ty, któ re
do ty czą tzw. me dy cy ny pre cy zyj nej. My nie ma my wy dzia łu me -
dycz ne go, stąd do pew nych dzia łań i gran tów do stę pów mieć nie
bę dzie my. Ma my z ko lei bar dzo do brze funk cjo nu ją ce Wy dzia ły
Che mii i Bio lo gii, któ re mo gą brać udział w tym pro jek cie, ale nie
ja ko głów ny wy ko naw ca. Bar dzo du żo za le ży od nas. 

epicUr to nie tyl ko pre stiż, ale i si ła na uko wa. Uczel nie
z fran cji, nie miec, ho lan dii, Gre cji i au strii. co ma my so bie na -
wza jem do za ofe ro wa nia?

Moż na by bar dzo du żo na ten te mat roz pra wiać, ale wspo mnę
tyl ko o dwóch aspek tach. Efek tyw na współ pra ca za le ży przede
wszyst kim od wza jem nych kon tak tów uczo nych. Dru gą spra wą
jest prze ka za nie in for ma cji o po ten cja le i moż li wo ściach da nych
uczel ni (ne twor king). Np. Stras burg, za nim jesz cze ogło szo no
wy ni ki, za pro sił róż ne de le ga cje (tak że z Po zna nia), by po ka zać
to, co we dług nich mo że być ob sza rem wspól nych ba dań i ak tyw -
no ści edu ka cyj nej. W Stras bur gu pra cu je dziś pię ciu lau re atów
Na gro dy No bla. Współ pra ca z Po zna niem, np. w dzie dzi nie che -
mii, już ist nie je w wie lu przy pad kach, ale trze ba jej nadać szer -
szą for mę. In ny przy kład, Tes sa lo ni ki. To naj więk szy uni wer sy tet
w Gre cji. Su per no wo cze sny i od mien ny od Aten. To miej sce,
gdzie na Bał ka nach łą czą się wszyst kie na uko we nit ki. Dzię ki nim
wcho dzi my w sieć czar no mor ską i śród ziem no mor ską, któ ra jest
tam sil nie re pre zen to wa na. A je śli na do da tek ma my w Tes sa lo -
ni kach swo je go „am ba sa do ra”, pro fe so ra z po ko le nia grec kich,
po wo jen nych emi gran tów, któ ry uro dził się w Po zna niu, skoń -
czył stu dia w Pol sce i któ ry po wi tał nas pięk ną pol sz czy zną, to
wie le pro ble mów w ne go cja cjach zni ka.

na czym bę dzie po le gał pi lo taż? ja kie na stęp ne kro ki? 
Pro gram pi lo ta żo wy jest przy ję ty na trzy la ta. W pierw szym

ro ku two rzyć bę dzie my na uczel niach biu ra, któ re bę dą od po wie -
dzial ne za współ pra cę. Nie ma ją to być jed nost ki roz bu do wa ne,
lecz spraw ne or ga ni za cyj nie, od po wie dzial ne za ko mu ni ka cję.
W ko lej nym eta pie chce my wdro żyć kil ka pi lo ta żo wych pro gra -
mów stu diów, któ re bę dą re ali zo wa ne na po szcze gól nych uczel -
niach. Przy ję li śmy, że dwa pro jek ty dy dak tycz ne bę dą dla nas
bar dzo istot ne. Pierw szy, to no we po dej ście do edu ka cji, łą czą ce
na uki ści słe i hu ma ni stycz ne (Li be ral Arts and Scien ces). Ta kie
stu dia już funk cjo nu ją w Am ster da mie i Fre ibur gu, a w Po zna -
niu za czną dzia łać od 2020 ro ku. Dru gi pro jekt do ty czy mul ti lin -
gwi zmu. W ofi cjal nych do ku men tach Unii Eu ro pej skiej po ja wi ło
się stwier dze nie, że by tak za pla no wać ucze nie, by ko lej ne po ko -
le nie Eu ro pej czy ków by ło2 -3-ję zycz ne. My ślę, że za chwi lę obok
Bi lin gu alism Mat ters w Po zna niu mo że po wstać no wy kie ru nek
stu diów (pro wa dzo ny z po wo dze niem w Stras bur gu) – mul ti lin -
gu alism. To znak cza sów. 

moż na po wie dzieć, że dzię ki epicUr-owi Uam zy skał no wy,
na uko wy ho ry zont?

Je śli uzmy sło wi my so bie, że sto lat te mu ktoś, kto za czy nał stu dia
w Po zna niu, wła ści wie nie miał żad nej szan sy, aby gdzie kol wiek wy -
je chać, a po stu la tach stu den ci bę dą mie li tak sze ro ki wy bór, to jest
to ewi dent ny prze łom. Je śli sto lat te mu by li śmy uczel nią mło dą,
bied ną, któ rej ra chun ki z wła snych pie nię dzy mu siał opła cać nie raz
rek tor He lio dor Świę cic ki, a dziś ma my tak sze ro ki do stęp do świa -
ta, to wy raź nie wi dać ogrom ny po stęp. UAM dzię ki kon sor cjum
EPICUR zy skał no wy ho ry zont, więc z tym więk szą ra do ścią 7 li -
sto pa da w Bruk se li ra zem z in ny mi wy róż nio ny mi uczel nia mi za -
cznie my pro gram pi lo ta żo wy w ra mach kon sor cjum. Przed na mi
wiel ka od po wie dzial ność za przy szłość UAM.

to ojciec
pokazał mi nieBo

w przypadku dr. hab. michała jerzego

michałowskiego tak do końca nie było jak

u Gałczyńskiego. chociaż księżyc pokazała mu

mama, to jednak niebo objaśnił mu ojciec. 

Laureat tegorocznej nagrody naukowej 

miasta poznania mówi, że długo nie mógł

zdecydować, czy wybrać fizykę czy astronomię.

postawił na tę drugą. i całe szczęście. 

rozmawia z nim krzysztof Smura

▷
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czy li po ka że mu pan nie bo?
Jak oj ciec. Ta ka tra dy cja (śmiech)

ma pan ja kiś swój wła sny wzór astro no ma? na uko we go gu ru?
Chy ba tak. To mój pro mo tor z Ko pen ha gi – Jens Hjorth. Im -

po nu je mi je go po dej ście do pra cy na uko wej, ale też i po dej ście
do opie ki nad młod szy mi na ukow ca mi. Za wsze jak o nim my ślę,
to czu ję wdzięcz ność. Chciał bym być ta ki ja ki on w kon tak tach
z in ny mi. 

pa na ba da nia kon cen tru ją się na tak zwa nej ma te rii mię dzy -
gwiaz do wej w od le głych ga lak ty kach, czy li na ga zie i py le znaj -
du ją cym się po mię dzy gwiaz da mi. ja ki jest ich cel?

Naj pro ściej mó wiąc, ma te ria mię dzy gwiaz do wa jest pa li wem
do po wsta wa nia no wych gwiazd. Jej ba da nie jest nam po trzeb ne
po to, by zro zu mieć, w ja ki spo sób two rzą się gwiaz dy.

1 ma ja 2017 ro ku roz po czął pan pra cę w ioa. Wcze śniej by -
ły uczel nie w edyn bur gu i Gan da wie. ten rok wy da je się prze -
ło mo wy. za cznij my od pu bli ka cji w Na tu re (17 stycz nia 2019
r.) wy ni ków ba dań mię dzy na ro do wej gru py ba daw czej, w któ -
rej skład wszedł ze spół astro no mów z Uam pod pa na kie row -
nic twem. ob ser wu je cie błysk gam ma i zwią za ny z nim ko kon
roz grza nej ma te rii, po raz pierw szy po twier dza jąc zwią zek te -
go zja wi ska z jed no cze snym wy bu chem su per no wej. ja kie ma
to zna cze nie dla na uki?

Po pierw sze jest to po twier dze nie mo de lu wy bu cha ją cej gwiaz -
dy. Na mo del skła da ły się trzy kom po nen ty: struż ka ma te rii, su -
per no wa czy li świe ce nie ra dio ak tyw nych pier wiast ków oraz
teo ria o ko ko nie wy ry wa nym z wnę trza gwiaz dy. Teo ria zo sta ła
spraw dzo na w mo men cie, gdy nasz ze spół po twier dził, że ten ko -
kon wy stę pu je. To już by ło sa mo w so bie spo rym osią gnię ciem,
ale na tym nie ko niec. Dzię ki ob ser wa cjom wi dzi my dziś ma te -
rię wy ry wa ną z wnę trza gwiaz dy. Pierw szy raz ma my wgląd w to,
co dzie je się w jej wnę trzu. 

jest też in ny aspekt spra wy?
Tak. Ten gaz ma du że za war to ści że la za i za czy na my do pie ro

ba dać, w ja ki spo sób wy bu cha ją ce gwiaz dy wzbo ga ca ją w nie go
Wszech świat. Teo re tycz nie moż na by ło by przy jąć, że ją dro że la -

zne mo gło by się za paść w czar ną dziu rę i wów czas że la zo ni gdy
by się nie wy do sta ło. To jed nak skut ko wa ło by tym, że nie mie li -
by śmy te go pier wiast ka we Wszech świe cie. Udo wod ni li śmy, że
ist nie je me cha nizm, dzię ki któ re mu gwiaz dy się go po zby wa ją
i jed no cze śnie wzbo ga ca ją ma te rię mię dzy gwiaz do wą. 

ob ser wo wa li ście błysk gam ma bę dą cy po chod ną wy bu chu.
jak da le ko od zie mi mia ło to miej sce?

Od le głość by ła astro no micz na. Oko ło 500 mi lio nów lat świetl -
nych. Wy buch ten miał więc miej sce 500 mi lio nów lat te mu. Ty le
cza su po trze bo wa ło świa tło, by śmy mo gli je za ob ser wo wać w na -
szych te le sko pach. Je śli cho dzi o sam spo sób ob ser wa cji, to trze -
ba za zna czyć, że pro mie nio wa nie gam ma nie prze cho dzi przez
at mos fe rę, wo bec cze go ko niecz ne by ło wy ko rzy sta nie sa te li tów
po sia da ją cych de tek to ry te go pro mie nio wa nia. To z nich otrzy -
ma li śmy pierw sze in for ma cje i do nas na le ża ło pod ję cie de cy zji
o ob ser wa cji. Pod ję li śmy ją i osta tecz nie od nie śli śmy suk ces.

ja ką ro lę w ba da niach po znań skie go ośrod ka od gry wa te le -
skop ro ma na Ba ra now skie go w ari zo nie? 

Był bar dzo przy dat ny, bo mi mo nie wiel kich roz mia rów po zwo -
lił nam na sku tecz ną ob ser wa cję. Przede wszyst kim ma my sta ły
do stęp do nie go, co umoż li wia pra wie co dzien ne ob ser wa cje. Je -
śli chce my ob ser wo wać w spo sób cią gły, to mu si my też współ -
pra co wać z ośrod ka mi ulo ko wa ny mi w in nych czę ściach świa ta.
Świe ce nie po świa ty bły sku gam ma trwa ło kil ka mie się cy, więc
klu czo wym by ło, aby za pew nić so bie trwa łą ob ser wa cję. W tym
od kry ciu uczest ni czy ły też te le sko py w Chi le i na Te ne ry fie.

ja ko sty pen dy sta ful bri gh ta nie ba wem wy je dzie pan do sta -
nów zjed no czo nych. cze go spo dzie wa się pan po tym wy jeź -
dzie?

W USA bę dę przez dzie więć mie się cy. Li czę na to, że uda mi się
po łą czyć mo je ba da nia ob ser wa cyj ne z sy mu la cja mi nu me rycz -
ny mi. Bę dę pra co wał w gru pie, któ ra prze pro wa dza sy mu la cje
kom pu te ro we ga lak tyk. Ja ob ser wu ję, a oni w su per kom pu te rach
ba da ją, w ja ki spo sób ga lak ty ki ewo lu ują. To mo że być bar dzo
przy dat ne po łą cze nie ba dań, szcze gól nie w kon tek ście ana li zo wa -
nia te go, ja kie ga lak ty ki by ły mi liard lat te mu i ja kie bę dą za ko -
lej ny mi liard lat. ▷

foT. adrian wykroTa



Poznańscy twórcy i naukowcy zostali uhonorowani za wybitne
osiągnięcia. Jak już pisaliśmy, nagrodę naukową Miasta Poznania
otrzymał wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski.
Przyznano też kilkanaście stypendiów dla młodych badaczy i artystów.

po wo ła na przez Ra dę Mia sta ka pi tu ła wy bra ła lau re atów sty pen -
diów dla mło dych ba da czy z po znań skie go śro do wi ska na uko -
we go i ar ty stycz ne go. – Chciał bym ser decz nie wszyst kim

po gra tu lo wać – pod kre ślił Grze gorz Ga no wicz, prze wod ni czą cy Ra -
dy Mia sta Po zna nia – To jest uko ro no wa nie pań stwa wy sił ku, ta len -
tu i kre atyw no ści. Dzię ku ję za wasz wpływ w roz wój na sze go mia sta.

Każ dy z wy róż nio nych otrzy mał na gro dę w wy so ko ści 5 tys. zło -
tych.  Te go rocz ny mi sty pen dyst ka mi i sty pen dy sta mi ar ty stycz ny -
mi i na uko wy mi  z UAM zo sta li:

ju sty na ma chaj, re ży ser ka te atral na, któ ra stu diu je wie dzę o te -
atrze i fil mo znaw stwo na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
UAM, otrzy ma ła sty pen dium ar ty stycz ne. 

jo an na kaź mier czak (Wy dział Che mii) za opra co wa nie efek -
tyw nych ka ta li tycz nych me tod mo dy fi ka cji sil se skwiok sa nów oraz
wy bit ne osią gnię cia na uko we.

da wid pa kul ski (Wy dział Che mii)  za in no wa cyj ne ba da nia
w za kre sie che mii ma te ria ło wej, a szcze gól nie za osią gnię cia w za -
kre sie syn te zy i funk cjo na li za cji ma te ria łów dwu wy mia ro wych
(gra fe nu i tlen ku gra fe nu).

jo an na rak (Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa) za wy bit ne osią gnię cia na uko we w za kre sie ba dań nad kon te -

sta cją po li tycz ną oraz wy róż nia ją cy po ziom umię dzy na ro do wie nia
wy ni ków.

mi le na rosz kow ska (Wy dział Bio lo gii) za wy róż nia ją ce się wy -
ni ki ba dań bez krę gow ców (nie spor cza ków), w tym o cha rak te rze:
tak so no micz nym, zoo ge ogra ficz nym.

ju sty na ry chły (Wy dział Fi zy ki) za do tych cza so we osią gnię cia
ba daw cze w za kre sie ma gno ni ki, w szcze gól no ści za teo re tycz ne
ba da nie wła sno ści lo ka li za cyj nych fal spi no wych w pla nar nych ma -
gno nicz nych krysz ta łach oraz kwa zi krysz ta łach ma gno nicz nych.

sa man ta Wi tom ska (Wy dział Che mii) za prze ło mo we ba da nia
nad za sto so wa niem in no wa cyj nych ma te ria łów opar tych na gra fe -
nie w dzie dzi nach zwią za nych z mo ni to ro wa niem zdro wia, do star -
cza niem ener gii elek trycz nej oraz oczysz cza niem wo dy. red.

w y da r z e n i a
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ste phen haw king wy gło sił nie gdyś od waż ną teo rię, we dług
któ rej z czar nej dziu ry nie tyl ko da się wy do stać, ale rów nie do -
brze moż na ją wy ko rzy stać do prze nie sie nia się do in ne go wy -
mia ru. czy dla astro no ma, na ukow ca to wia ry god na teo ria?

To jest ko smo lo gia teo re tycz na i mam dość ma łą wie dzę na ten
te mat. Przyj mu ję jed nak, że ja kieś wnio ski wy ni ka ją z rów nań, któ -
re roz wią zu ją teo re ty cy i że moż na tak in ter pre to wać te ba da nia.
Mo że rze czy wi ście tak się dzie je i kie dyś to się spraw dzi, ale za wsze
po zo sta je do mnie ma nie, że we Wszech świe cie jest jed nak ina czej
niż w tych rów na niach.

nie daw no astro no mo wie ujaw ni li, że są w po sia da niu zdję cia
czar nej dziu ry. mó wi się, że to sil nik na sze go świa ta. Wy ko na nie
zdję cia by ło wiel kim przed się wzię ciem – w pro jekt za an ga żo wa -
ło się po nad 200 na ukow ców, a ob ser wa cje pro wa dzo no przez
kil ka na ście te le sko pów. dla cze go to by ło ta kie trud ne?

Głów nym ogra ni cze niem by ło to, że roz miar ob ra zu był bar dzo
nie wiel ki. To mniej wię cej tak, jak by z Zie mi sfo to gra fo wać pi łecz -
kę ping pon go wą na Księ ży cu. Obo jęt nie ja kie go by śmy uży li te le -
sko pu, to ca ły wi dzia ny przez nas ob raz mie ścił by się w jed nym
pik se lu. Dla cze go wła śnie ta czar na dziu ra sta ła się obiek tem ba -
dań? Otóż mi mo że bli żej ma my zlo ka li zo wa ne in ne czar ne dziu ry,
to opi sy wa na mia ła naj więk szą ma sę.

co da to zdję cie po za tym, że zo sta ła po twier dzo na teo ria wy -
gi na nia się świa tła wo kół ma syw nych obiek tów, któ rą sto lat te -
mu po dał nam ein ste in?

My ślę, że prze łom za ob ser wu je my w dal szym ba da niu róż nych
efek tów ogól nej teo rii względ no ści. Zdję cie po twier dzi ło teo rię
Ein ste ina, ale też po zwa la na ba da nie róż nych efek tów, któ re nie

są bez po śred nio zna ne z ogól nej teo rii względ no ści. Ma my la bo -
ra to rium, w któ rym mo że my ba dać efek ty re la ty wi stycz ne
przy tak sil nym po lu gra wi ta cyj nym. To jed no z waż niej szych od -
kryć astro no micz nych w ostat nich stu la tach. Pew nie bi je je
na gło wę po twier dze nie, że Wszech świat się roz sze rza, ale
w pierw szej piąt ce naj waż niej szych bym je umie ścił. 

Wróć my do pa na ba dań. nad czym obec nie się pan kon cen tru je?
Nad ba da niem wy bu chów gwiazd, a do kład niej nad ba da niem

wła ści wo ści ga zów w ga lak ty kach, w któ rych do cho dzi do wy bu -
chów su per no wych. 

czy wnaj bliż szym cza sie „gro zi nam” ja kieś od kry cie zpa na stro ny?
Praw do po dob nie. Ze bra łem już wszyst kie da ne i obec nie je ana -

li zu ję. Jest szan sa, że bę dą no we re zul ta ty. Pra cu ję nad od po wie dzią
na py ta nie, czy wy bu chy su per no wych kon kret ne go ty pu za le żą
od ilo ści i wła ści wo ści ga zu w da nej ga lak ty ce. 

ma pan zna ko mi tą ścież kę na uko wą. W tym ro ku wspo mnia -
na już pu bli ka cja w Na tu re, grant z ncn, zo sta je pan sty pen dy -
stą ful bri gh ta. te raz, kie dy otrzy mał pan na gro dę na uko wą
mia sta po zna nia, zna lazł się pan w na uko wej eks tra kla sie. nie
pró bu ją pa na pod ku pić?

Pró bu ją. Ale pó ki co nie da ją ra dy. 

na si?
Tak. Ofer ty mam z pol skich ośrod ków na uko wych.

Wy jeż dża pan na wa ka cje?
Pla nu je my z ro dzi ną wy pad w Lu bu skie. Nad je zio ro.

▷

stypendia dla młodych naUkoWcóW
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szanowni państwo,

przez ostatnie lata jesteśmy świadkami pogłębiającego się
w polsce sporu politycznego. niestety, w ostatnich
miesiącach jego uczestnicy coraz rzadziej sięgają
po merytoryczne argumenty, zastępując je inwektywami,
których jedynym celem jest znieważenie przeciwników.
mają w tym swój udział politycy reprezentujący różne partie
polityczne, niebagatelną rolę odgrywają także media,
również  telewizja publiczna.

Ten „język nienawiści” przyczynia się do pogłębiania
podziałów w naszym społeczeństwie, staje się źródłem
narastającej agresji i przejawów wrogości. Niepokojem napawa
fakt, że i hierarchowie Kościoła katolickiego biorący udział
w sporach ideologicznych wokół zjawiska określanego skrótem
LGBT, używają mowy nienawiści, która może być
odbierana jako nawoływanie do zwalczania osób o innych
poglądach czy odmiennej orientacji.

Podziały polityczne i ideologiczne naszego społeczeństwa
odbijają się także w naszej społeczności akademickiej.
Podkreślam jednak stanowczo, że Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w swych działaniach kieruje się zasadami
tolerancji i wzajemnego szacunku, przykładając wagę
do rozwiązywania sporów na drodze debaty akademickiej,
merytorycznej, wolnej od pogardy i nie obrażającej żadnej ze
stron. Wielokrotnie też apelowałem, by pracownicy
uniwersytetu wypowiadali się w swoim imieniu, a nie
w imieniu społeczności UAM, by nie przedstawiali swoich
przekonań jako stanowiska uniwersytetu.

Jako rektor przykładam szczególną wagę do zapewnienia
wszystkim członkom naszej społeczności poczucia
bezpieczeństwa, a zatem do przeciwdziałania wszelkim
przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze
względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne,
niepełnosprawność czy orientację seksualną, a więc wobec
osób określanych jako nieheteronormatywne – lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transseksualnych. Zapewniam, że nadal
zdecydowanie zwalczać będę przejawy agresji słownej
i fizycznej, niezależnie od sztandarów, pod jakimi miałyby
mieć one miejsce.

Prof. UaM dr hab. andrzej Lesicki

rektor UaM

ośWiadczenie rektora ProSTo z FaceBooka:

Li dia Fol tarz 
Jes tem dum na z ta kiej peł nej nie za leż -
no ści wy po wie dzi. Ja ko eme ry to wa ny

pra cow nik UAM i oby wa tel ka te go pań stwa po -
dzi wiam JM Rek to ra i dzię ku ję

An na Łu ka siak
Ma gni fi cen cjo, sza now ny Pa nie Rek to rze
UAM, tak że mo jej Al ma Ma ter... Ja ko Po -

lka, by ła na uczy ciel ka, wie lo let nia dzia łacz ka or ga -
ni za cji po za rzą do wych i rad na trzech ka den cji
w RM So po tu – dzię ku ję za te waż ne sło wa. Nie
ma my in nej moż li wo ści, jak tyl ko nie usta wać
w pro te stach, wy ra zach po par cia dla te go wszyst -
kie go, co po wsta je ja ko owoc dys ku sji, wy mia ny
my śli WSZYSTKICH uczest ni ków. Bo już po ra za po -
mnieć o czy je kol wiek su pre ma cji, nie ma „ge niu -
szy” i„piń cet plu sów”, są lu dzie chcą cy żyć
nor mal nie, bez piecz nie, wie dząc, że tzw. „WŁADZA”
nie wy ko rzy stu je ich do gie rek po li tycz nych.

Na ta lia Su la now ska -Szym czak 
Fajnie mieć świadomość, że się do Pana
Profesora chodziło na wykłady.

Pau li na Kra marz 
Bardzo dziękuję i mogę mieć jedynie
nadzieję, że i w pana ślady pójdą

władze kolejnych uniwersytetów w Polsce. Ze
swojej strony zapewniam o pełnym wsparciu.

An na Po ra da
Dzię ku ję Je go Ma gni fi cen cji. Śro do wi sko
aka de mic kie i je go prze wod ni cy, ja ko

oso by od po wie dzial ne za wy cho wa nie mło dzie ży,
mu szą sta now czo re ago wać na pa to lo gie po ja wia -
ją ce się w ży ciu pu blicz nym zwłasz cza wów czas,
gdy przy bie ra ją one tak dra stycz ną po stać. Mam
na dzie ję, że tak że rek to rzy in nych uczel ni zaj mą
rów nie zde cy do wa ne sta no wi sko w tej spra wie.

Krzysz tof Hipp
Dziękujemy, Magnificencjo. Oby takich
głosów było jak najwięcej!

Mag da le na Ja rzę bow ska
Dziękuję. Kolejny powód, żeby
przenieść się do Poznania.

Je an -Pier re Dar cel
Dziękuję, Panie Rektorze, za te słowa.
Wykładowca UJ i gej. 

Frank Bar tło miej
Dzięki, Szefie.

El żbie ta Wal ko wiak
Pa nie Rek to rze. Dzię ku ję za ten
apel – po pie ram go. Je stem rów nież

bar dzo za nie po ko jo na pró ba mi po dzia łu
nas – lu dzi wg kry te riów nie ak cep to wal nych
prze ze mnie. Nisz czą ca nas wro gość i agre sja jest
ob ja wem bra ku wie dzy oraz bra kiem umie jęt no -
ści prze wi dy wa nia skut ków i na stępstw; chę cią
przy po do ba nia się wła dzy i na rzę dziem ma ni pu -

la cji. SZCZEGÓLNIE NIEPOKOI MNIE WPŁYW TYCH
PROCESÓW NA WYCHOWANIE KOLEJNYCH
POKOLEŃ, to le ro wa nie nie na wi ści wśród mło -
dzie ży, wy ko rzy sty wa nie jej mło dzień czej we rwy
do umac nia nia wła dzy. Oby mło dzi lu dzie uczy li
się żyć obok sie bie i ra zem z in ny mi bez po trze by
szu ka nia wro gów.

Pa weł Rybsz le ger 
Dzię ku ję Pa nie Pro fe so rze.

Wła dy sław Po lcyn 
Dziękuję za te ogromnie ważne
i odważne słowa Panie Rektorze.

Zatrzymajmy agresję niezależnie od sztandarów!

Ma rek Wosz czek 
Bardzo dziękuję, Panie Rektorze. To
oświadczenie jest szczególnie ważne

dla pracowników UAM będących osobami LGBT.

Ry szar da Cierz niew ska 
Wyraz ETOSU AKADEMICKIEGO!!!
DZIĘKI TAKIEJ POSTAWIE I TYLKO TAKIEJ

ETOS AKADEMICKI NABIERA SENSU!!! DZIĘKUJĘ
PANIE REKTORZE!!!!

An drzej Sa jew ski 
Dziękuję Panie Profesorze, za odwagę
i głos rozsądku w kraju w którym

znudziła się wolność i przestrzeganie prawa,
w tym najważniejszego Konstytucji.

Krzysz tof Po de mski 
War to być przy zwo itym. Dzię ku ję.

Piotr Gu cio Ko zie row ski 
Bra wo Rek to rze! Uni wer sy tet to au to no -
micz ne miej sce wol nej, nie skrę po wa nej

my śli i sło wa! A UAM to rów nież i mój uni wer sy -
tet... tym bar dziej je stem dum ny. Wol ny Po znań!!!

Ja kub Li net ty 
Wiara katolicka spotkała się także
z pogardą niektórych uczestników

marszów równości. Żałuję, że JM Rektor UAM 
nie zauważył tej strony medalu.

Gra ży na Ko wal ska 
Ko ściół nie na wo łu je do nie na wi ści. Ko -
ściół na wo łu je do dez apro ba ty ob ra ża -

nia przez lgbt uczuć re li gij nych i pro fa no wa nia
sym bo li re li gij nych. Jed no sło wo Je dra szew skie -
go wy po wie dzia ne w złej for mie/ bez uzu peł -
nień/ zo sta ło zma ni pu lo wa ne. Ka to li cy nie chcą
po ni że nia lgbt. Ka to li cy nie chcą aby po ni żać na -
szą wia rę i sym bo le re li gij ne. Zda je się, że wszy -
scy pro fe so ro wie UAM są prze ciw ko re li gii.
Przy kro nam zwy kłym oby wa te lom.

Zo fia Sa wi kow ska
Dziękuję Panie Profesorze. Jestem
dumna, że mogłam być częścią

takiego światłego uniwersytetu dzięki
pracującej tam kadrze profesorów.

reakcje na oświadczenie rektora
Poniżej prezentujemy opinie dotyczące oświadczenia rektora. wszystkie pochodzą ze strony
www.uniwersyteckie.pl oraz naszej strony na FB. Tylko przez pierwsze 12 godzin od chwili
zamieszczenia, post z oświadczeniem dotarł do 40 tysięcy Polaków. Spowodował niemal
tysiąc reakcji, z czego tylko 15 było przeciwnych. Był udostępniany i komentowany. 
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On z ko lei kie ru je naj więk szy mi ba da nia mi ja kie pro wa dzi
obec nie In sty tut Ar che olo gii UAM – w Po zna niu ar che olo dzy po -
szu ku ją śla dów po ko le gia cie Św. Ma rii Mag da le ny. Co sły chać
na Pla cu Ko le giac kim? Pra ca wre. Miej sce przy po mi na obec nie
wiel ki plac bu do wy. Obok ar che olo gów pra cu ją tu już bu dow lań -
cy. Obie gru py sta ra ją się nie wcho dzić so bie w dro gę. Choć cza -
sem mu szą. Jak wte dy, gdy w wy ko pie pod wo do ciąg na tra fio no
na ko lej ne kryp ty. – Te raz tro chę blo ku je my bu dow lań ców, bo
mu si my to wszyst ko udo ku men to wać – wy ja śnia Mar cin Igna -
czak.

Pod czas prac bu dow la nych zbu rzo no niec kę daw ne go ba se nu
prze ciw po ża ro we go, któ ry zbu do wa li Niem cy pod czas II woj ny
świa to wej. Jak wy ni ka ło z wcze śniej szych usta leń, pod je go po -
sadz ką wszyst ko do po zio mu 3,60 me tra mia ło być znisz czo ne.
Tym cza sem po zbu rze niu niec ki ba se nu oka za ło się, że się gał
do 2,8 me tra, a kon struk cja by ła opar ta o daw ne mu ry ko le gia ty.

W miej scu, gdzie znaj do wa ło się pre zbi te rium od kry li ko lej ne
mu ry. – Tam zna leź li śmy dwa ossu aria, czy li sku pi ska ko ści ludz -
kich. Ze wzglę du na upał, nie mo gły zo stać w wy ko pie, trze ba by -
ło je wy do być i za brać w bez piecz ne miej sce. – Praw do po dob nie
w trak cie prze bu do wy ko le gia ty do tych ossu ariów tra fi ły ko ści
zmar łych wy do by tych z in nych gro bów – wy ja śnia Igna czak.

Obok zna leź li grób mło dej ko bie ty w wie ku 20-25 lat, praw do -
po dob nie z XVII-XVII wie ku. – To dość ta jem ni czy po chó wek,
bo gło wa ko bie ty by ła od dzie lo na od resz ty cia ła, spo czę ła na ko -
ściach pisz cze lo wych. Ma my pew ność, że zmar ła w mo men cie
cho wa nia by ła już po zba wio na gło wy. Nie za cho wa ły się jed nak
krę gi szyj ne, więc nie mo że my stwier dzić, czy gło wa by ła od cię -
ta. Za to pod trum ną zna leź li śmy nóż – tłu ma czy Igna czak.

Po dru giej stro nie pla cu na tra fi li z ko lei na nie ty po we po chów ki
dzie ci. – Po cząt ko wo my śle li śmy, że to by ła ko bie ta po cho wa -
na z dwój ką dzie ci, bo jed no z nich le ża ło na jej ra mie niu, ale oka -
za ło się, że ta oso ba, któ ra tu spo czy wa ma za le d wie 1,20 me tra
wzro stu, czy li ra czej by ła to oso ba bar dzo mło da – mó wi Igna czak.

Na roz wi kła nie ta jem nic tych po chów ków przyj dzie nam jesz -
cze tro chę po cze kać. Po dob nie jak na re kon struk cję naj bar dziej
wy jąt ko we go re lik tu – per ło we go czep ca, któ ry zna leź li w jed -
nym z po chów ków. To praw dzi wa ar che olo gicz na sen sa cja, bu -
dzą ca za chwyt spe cja li stów z ca łe go kra ju. – Do 4 sierp nia był on
wy sta wia ny na Zam ku Kró lew skim w War sza wie. Te raz bę dzie
przez nas żmud nie re kon stru owa ny. Za le ży nam, by od two rzyć
go w ta kiej for mie w ja kiej kie dyś był, bo to je dy ny za cho wa ny
na świe cie ta ki cze piec – pod kre śla Igna czak.

Pra ce w Tur cji, na Ukra inie i w Po zna niu to nie ko niec. Jesz -
cze w wa ka cje prof. Ar tur Ró żań ski roz pocz nie ba da nia zam ku
w Ko le. Fi lip cze ka ła 

Wa ka cje z ło pa tą i pę dzel kiem
La to to naj lep szy czas na pro wa dze nie ba dań ar che olo gicz nych. co za tym idzie, ar che olo dzy 

z na sze go uni wer sy te tu roz je cha li się po pol sce i po świe cie. Gdzie mo że my na nich na tra fić?
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naj da lej za wę dro wa ła eks pe dy cja ar che olo gicz na In sty tu tu
Ar che olo gii UAM pod kie run kiem prof. Ar ka diu sza Mar -
ci nia ka. Prze by wa ją oni obec nie w Çatalhöyük w Tur cji,

gdzie pro wa dzą ba da nia wy ko pa li sko we. Osa da w Çatalhöyük,
po ło żo na w środ ko wej Ana to lii, jest jed nym z naj waż niej szych
sta no wisk neo li tycz nych na świe cie. Od 2012 ro ku znaj du je się
Li ście Świa to we go Dzie dzic twa UNESCO. 

Ba da nia ar che olo gicz ne In sty tu tu Ar che olo gii UAM
w Çatalhöyük są pro wa dzo ne nie prze rwa nie od 2001 ro ku. Ze -
spół prof. Ar ka diu sza Mar ci nia ka miał udział w gło śnym od kry -
ciu przy czyn upad ku te go du że go ośrod ka dzię ki roz po zna niu
zmian kli ma tycz nych pod ko niec VII tys. p.n.e. i ich wpły wu
na miesz kań ców osa dy. Roz po znał tak że zmia ny de mo gra ficz ne
w ostat nim okre sie za sie dle nia osa dy, od mien ne for my eks plo -
ata cji śro do wi ska czy zmia ny w stra te gii po zy ski wa nia sze re gu
su row ców. – Ba da nia przy nio sły sze reg spek ta ku lar nych od kryć,
w tym du żych ka mien nych fi gu rek ko bie cych, z któ rych jed na zo -
sta ła uzna na przez Art sy – pre sti żo wy por tal po świę co ny sztu ce
–za naj waż niej sze od kry cie hi sto rii sztu ki w 2016 ro ku – tłu ma -
czy prof. Ar ka diusz Mar ci niak.

Od dwóch lat eks pe dy cja pro wa dzi ba da nia w nie ba da nej
wcze śniej stre fie osa dy, tak zwa nej East Area. – Pod czas pro wa -
dzo nych do tych czas prac od kry li śmy pięć do mów z ostat nie go
eta pu jej za sie dle nia. Mu ry z su szo nej ce gły za cho wa ły się do wy -
so ko ści oko ło 1,5 me tra. Ich ścia ny by ły sys te ma tycz nie od na wia -
ne po zo sta wia jąc gru bą war stwę tyn ku. Ostat nie la ta użyt ko wa nia
osa dy by ły jed nak trud ne dla jej miesz kań ców. Opu ści li do my
i za miesz ki wa li w, od kry tej kil ka dni te mu, lek kiej kon struk cji
sza ła so wej przy kry wa ją cej nie sta ran nie utrzy ma ną pod ło gę – re -
la cjo nu je prof. Mar ci niak.

Pod ko niec lip ca ru szy ła też in na za gra nicz na eks pe dy cja ba daw -
cza, na Ukra inie pod kie row nic twem prof. Ma rze ny Szmyt. – Roz -
po czy na ona ba da nia nad póź no ne oli tycz ny mi czy
wcze sno brą zo wy mi cmen ta rzy ska mi kur ha no wy mi na ob sza rze Po -
do la. To kon ty nu acja i roz sze rze nie o no we ob sza ry wcze śniej szych
ba dań prof. Alek san dra Koś ko – wy ja śnia prof. Mar cin Igna czak.

y blisko 50 monet z brązu sprzed 1 700 lat odkryli
archeolodzy z poznania w czasie wykopalisk na terenie

obozu legionistów w novae. naukowcy przypuszczają, że skarb
został ukryty przez jednego z żołnierzy rzymskich, bo
znaleziska dokonano w koszarach legionowych.

z  o S TaT n i e J  c H w i L i
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c en trum Szy frów Enig ma w Po zna niu to wspól ne przed się -
wzię cie UAM i mia sta Po znań. Mu zeum ma po wstać
na jed nym z pię ter daw ne go Col le gium Hi sto ri cum

przy ul. Św. Mar cin (dziś Col le gium Mar ti neum). Miej sce wy bra -
no nie przy pad ko wo – tutaj przed II woj ną świa to wą znaj do wał
się od dział biu ra szy frów Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go.
Pra co wa li w nim Ma rian Re jew ski, Je rzy Ró życ ki i Hen ryk Zy -
gal ski – ab sol wen ci Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ rzy zła ma li
kod nie miec kiej ma szy ny szy fru ją cej Enig ma.

– Utwo rze nie Cen trum Enig ma bę dzie moż li we dzię ki do ta cji
z Unii Eu ro pej skiej przy zna nej przez mar szał ka wo je wódz twa.
Ini cja ty wa utwo rze nia mu zeum Enig my po ja wi ła się kil ka lat te -
mu, a jej pro mo to rem był Szy mon Ma zur, dzien ni karz ów cze sne -
go Ra dia Mer ku ry. W 2015 ro ku po wy bo rach sa mo rzą do wych
i zmia nie władz miej skich, przy stą pi li śmy do wspar cia i re ali za -
cji te go po my słu. Pro jekt, oprócz swo ich wa lo rów hi sto rycz nych
i edu ka cyj nych, ma tak że tu ry stycz nie pro mo wać mia sto – tłu -
ma czy Ma riusz Wi śniew ski. Przy szłym ope ra to rem pla ców ki bę -
dzie Cen trum Tu ry sty ki Kul tu ro wej Trakt. 

ofer ty za szy fro wa ne
No wą pla ców kę już za po wia da kon te ner przed Zam kiem. Pra -

ce nad „praw dzi wym” mu zeum ru szą już wkrót ce. Mia sto ogło -
si ło już prze targ na je go wy ko na nie. Je go zwy cięz ca pra cę ma
za koń czyć do 30 li sto pa da 2020 r. Łącz na kwo ta na re ali za cję
przed się wzię cia ma wy nieść po nad 15 mln zł. Na zło że nie ofert
za in te re so wa ne fir my mia ły czas do 26 sierp nia. Za co bę dzie od -
po wia dał zwy cięz ca prze tar gu? W naj więk szym skró cie wy ko -
na ca łą aran ża cję mu zeum.

Pierw szy etap prze tar gu obej mu je utwo rze nie eks po zy cji sta -
łej Cen trum Szy frów Enig ma w Po zna niu wraz z do sta wą nie -
zbęd ne go sprzę tu, wy po sa że nia i opro gra mo wa nia.

już po wi zji lo kal nej
W mu zeum zna leźć ma ją się sa le te ma tycz ne z ma te ria ła mi mul ti -

me dial ny mi i sta no wi ska mi in te rak tyw ny mi. Po szcze gól ne sa le na -
wią zy wać ma ją m.in. do hi sto rii uni wer sy te tu i wkła du na uko we go
po znań skich kryp to lo gów. Jed ną z atrak cji ma być też mo del Enig -
my po zwa la ją cy zwie dza ją cym na zro zu mie nie jej funk cjo no wa nia
i spo so bu szy fro wa nia wia do mo ści. Obok czę ści hi sto rycz nej dzia łać
ma edu ka cyj no -roz ryw ko wa, skie ro wa na w szcze gól no ści do dzie ci.
Te bę dą mo gły roz wią zać pro ste za gad ki czy po ba wić się urzą dze nia -
mi de szy fru ją cy mi. – W prze tar gu mniej wię cej wska zu je my, co ma
być w środ ku. Fir my za in te re so wa ne ma ją to twór czo zin ter pre to wać.
To fa chow cy w tym za kre sie – wy ja śnia Szy mon Ma zur. 

„Ży ciu Uni wer sy tec kie mu” Szy mon Ma zur zdra dza jed ną cie ka -
wost kę. – W środ ku au li ma się wy nu rzać z pod ło gi kiosk U -Bo ota.
Trze ba bę dzie się do nie go do stać, jak naj szyb ciej zdo być do ku men -
ty o Enig mie i wy do stać się na ze wnątrz – mó wi.

Po miesz cze nia Cen trum Szy frów Enig ma znaj du ją się na I pię trze
bu dyn ku. Fir my za in te re so wa ne prze tar giem pod ko niec czerw ca
oglą da ły je na wi zji lo kal nej tak, by swo je po my sły do pa so wać
do prze strze ni, w któ rej ma ją się zna leźć. Wy ko naw ca od po wia dać
bę dzie nie tyl ko za eks po zy cje, ale i za ty po we pra ce bu dow la ne.
A tych bę dzie spo ro, bo obiekt trze ba do sto so wać do no wych po -
trzeb: wy bu rzo na zo sta nie m.in. klat ka scho do wa i część ścian dzia -
ło wych, wy mie nio ne zo sta ną drzwi i okna, część pod łóg.
Po miesz cze nia zy ska ją też no we in sta la cje i sys te my prze ciw po ża ro -
we. Zde mon to wa ne i za bez pie czo ne zo sta ną te ele men ty, któ re nie
pa su ją do mu zeum, a ma ją cha rak ter za byt ko wy. Część hi sto rycz -
nych ele men tów wy stro ju przej dzie re no wa cję i kon ser wa cję. 

W dru gim eta pie wy ko naw ca prze pro wa dzi re mont czę ści
wspól nych Col le gium Mar ti neum. Zo sta ną one do sto so wa ne
do po trzeb osób nie peł no spraw nych.

Fi lip cze ka ła 

Wejdź do U -Bo ota
i zdo Bądź do kU men ty

do 26 sierpnia firmy zainteresowane zaprojektowaniem i wykonaniem muzeum enigmy mogły składać

swoje oferty w przetargu. – na realizację zadania planujemy dwa lata – przekazał mariusz wiśniewski,

wiceprezydent poznania. placówka będzie się mieścić w collegium martineum przy Św. marcinie.
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d ia men to wy Grant jest jed nym z naj bar dziej pre sti żo wych
pro gra mów dla mło dych ba da czy. Uczest ni czą cy w nim
stu den ci nie tyl ko otrzy mu ją pie nią dze na re ali za cję wła -

snych ba dań, do sta ją rów nież szan sę na przy śpie sze nie swo jej ka -
rie ry na uko wej. W 8. edy cji kon kur su ze spół eks per tów
wy ło nił 85 lau re atów, mię dzy któ rych roz dzie lo no 17 mln zł do -
fi nan so wa nia. Każ dy z nich miał szan sę zdo być 220 tys. zł na pro -
jek ty re ali zo wa ne od 12 do 48 mie się cy. 

W gro nie wy róż nio nych zna leź li się: Ja kub Bu da, Kin ga Ku ła -
ga, Blan ka Ma ria Bo ro wiec z Wy dzia łu Bio lo gii, Ra fał Świer giel
z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, Mi chał Wie czor kow ski z Wy -
dzia łu Na uk Spo łecz nych, Ad rian Wal ko wiak z Wy dzia łu Che -
mii i Pau li na Ksią żek z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. 

ra fał świer giel jest stu den tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
(Mię dzy ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne i Spo łecz -
ne). Jest człon kiem Se na tu UAM. Przy go to wał rów nież kil ka ar ty -
ku łów na uko wych – głów nie z za kre su pra wa kon sty tu cyj ne go oraz
hi sto rii pra wa. Wy bór te ma ty ki, jak pod kre śla, po dyk to wa ny jest
szcze gól ny mi oko licz no ścia mi – set ną rocz ni cą od zy ska nia nie -
pod le gło ści. – Do świad cze nia Rze czy po spo li tej w po sta ci od ro dze -
nia się pań stwa pol skie go po I woj nie świa to wej, a póź niej w okre sie
trans for ma cji na prze ło mie lat 80. i 90. XX wie ku, mia ły bo wiem
szcze gól ny wpływ na spo łe czeń stwo i w kon se kwen cji na ukształ -
to wa nie się ustro ju kon sty tu cyj ne go. Po rów na nie prze mian ma ją -
cych miej sce w Pol sce po 1918 r., a na stęp nie po 1989 ro ku ma

słu żyć pró bie od po wie dzi na py ta nie – czy kon sty tu cja ja ko naj -
wyż szy akt praw ny jest tym sa mym swe go ro dza ju we hi ku łem
prze mian? – mó wi. Dzię ki fun du szom z Dia men to we go Gran tu
bę dzie mógł zba dać za leż ność mię dzy pro ce sa mi po li tycz no -spo -
łecz ny mi i ich wpły wem na prze pi sy kon sty tu cyj ne.

Dla cze go pta ki ak tyw ne dniem śpie wa ją rów nież no cą? Od po -
wie dzi na to py ta nie bę dzie szu ka ła kin ga ku ła ga z Wy dzia łu
Bio lo gii. W swo im pro jek cie bę dzie okre ślać po wszech ność i in -
ten syw ność te go zja wi ska. – Spró bu ję usta lić, czy noc ny śpiew
dzien nych pta ków jest wy łącz nie efek tem ubocz nym ilo ści świa -
tła do cie ra ją ce go do śro do wi ska no cą, za cho wa niem funk cjo nal -
nym, czy kom pro mi sem po mię dzy róż ny mi czyn ni ka mi
od dzia ły wu ją cy mi na osob ni ki – in for mu je stu dent ka. W re zul -
ta cie po wsta nie szcze gó ło wa oce na noc nej ak tyw no ści dzien nych
pta ków w sze ro kim spek trum śro do wisk. Ba da nia lau re at ki mo -
gą rów nież do star czyć wie dzy na te mat moż li we go ewo lu cyj ne -
go ich przy sto so wa nia do czer pa nia do dat ko wych ko rzy ści ze
śpie wu nie tyl ko za dnia, ale rów nież w no cy. Pry wat nie Kin ga
Ku ła ga roz wi ja pa sję po dróż ni czą, naj chęt niej wę dru je po gó rach
z naj bliż szy mi. Jej naj now szym hob by jest upra wa ro ślin do nicz -
ko wych w za ci szu po znań skie go miesz ka nia.

ad rian Wal ko wiak stu diu je na Wy dzia le Che mii. Za wy ni ki
w na uce i dzia ła nia na rzecz UAM do stał pre sti żo we wy róż nie -
nie „Stu denc ki Laur”. Od lat ak tyw nie dzia ła w Na uko wym Ko le
Che mi ków. Na gro dzo ny pro jekt bę dzie re ali zo wał w Za kła dzie

dia men to Wa sió dem ka
podobnie jak w zeszłym roku siedmioro wybitnych studentów z Uam zdobyło diamentowe Granty w programie

ministerstwa nauki i Szkolnictwa wyższego. Spytaliśmy laureatów, na czym będą polegały ich badania.

rafał Świergiel 

kinga kułaga

adrian walkowiak
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Ka ta li zy He te ro ge micz nej na Wy dzia le Che mii pod kie run kiem
prof. Ma rii Zió łek. Jak pod kre śla, po dej mo wa na te ma ty ka ba daw -
cza wpi su je się w ogól no świa to wy nurt tzw. „zie lo nej che mii”, po -
le ga ją cy m.in. na wy twa rza niu ka ta li za to rów pra cu ją cych
w ła god nych wa run kach, bez uży cia tok sycz nych sub stan cji. Pro -
jekt obej mu je syn te zę i cha rak te ry sty kę no wych ka ta li za to rów za -
wie ra ją cych me ta le przej ścio we wpro wa dzo ne na me zo po ro wa te
no śni ki krze mion ko we oraz ze oli ty, a tak że okre śle nie wpły wu
roz ma itych czyn ni ków na ak tyw ność i se lek tyw ność otrzy ma -
nych ma te ria łów w re ak cjach de gra da cji barw ni ków or ga nicz -
nych oraz utle nia nia al ko ho li nad tlen kiem wo do ru i/lub
w obec no ści świa tła – pod su mo wał stu dent. 

Sza leń stwo i nie nor ma tyw ność po sta ci ko bie cych w ope rach
Krzysz to fa Pen de rec kie go fa scy nu je pau li nę ksią żek. Pod tym
ką tem stu dent ka mu zy ko lo gii bę dzie ba dać trzy ope ry pol skie go
kom po zy to ra („Dia bły z Lo udun”, „Czar na ma ska”, „Ubu król”).
Lau re at ka Dia men to we go Gran tu przed sta wi no we spoj rze nie
na te wy bit ne dzie ła na wią zu ją ce do waż nych pro ble mów spo łecz -
nych. – Mo im za mie rze niem jest stwo rze nie teo rii in ter pre ta cyj -
nej wy wie dzio nej z teo rii na uk spo łecz nych, uwzględ nia ją cych
zwłasz cza za ło że nia do ty czą ce oso bo wo ści za leż nych czy „ciem -
nej tria dy” – oraz psy chia trycz nych, do ty czą cych roz róż nie nia
mię dzy opę ta niem a sta nem z po gra ni cza transu, pa dacz ki i psy -
cho zy schi zo fre nicz nej. Waż nym punk tem od nie sie nia bę dzie
rów nież fi lo zo ficz ne po strze ga nie ka te go rii nie nor ma tyw no ści
i sza leń stwa – wy ja śnia mło da ba dacz ka. Dla Pau li ny Ksią żek ope -
ra jest ca łym ży ciem. – Naj więk szym szczę ściem dla mnie jest to,
że mo gę opo wia dać in nym o swo jej pa sji, któ ra sta ła się rów nież
mo ją dro gą na uko wą – mó wi.

ja kub Bu da z Wy dzia łu Bio lo gii bę dzie ba dał wpływ ra dio -
izo to pów na eko sys te my lo dow co we. Stu dent spró bu je do wie -
dzieć się, w ja ki spo sób ra dio izo to py wpły wa ją na po pu la cje
szczy to wych zwie rząt w łań cu chu tro ficz nym na lo dow cach, oraz

ja kie do kład nie pier wiast ki gro ma dzą się w tkan kach ży ją cych
tam zwie rząt, a tak że ja kie gru py bak te rii od po wia da ją za aku -
mu la cje ra dio izo to pów: an tro po ge nicz ne go Cez -137 oraz na tu -
ral ne go  ołów -210. – Wo da po cho dze nia lo dow co we go jest
wy ko rzy sty wa na w go spo dar stwach do mo wych i tu ry sty ce
w Ame ry ce Po łu dnio wej, Azji czy Al pach – wy ja śnia Ja kub Bu -
da. – In for ma cja o tym, w ja kich ilo ściach i w ja kich or ga ni -
zmach aku mu lo wa ne są ra dio izo to py oraz czy ogra ni cza ją ży cie
na lo dzie, mo że być wy ko rzy sta na nie tyl ko w bio lo gii gla cjal -
nej, ale tak że w ochro nie śro do wi ska, bio ge ogra fii. Mo że rów -
nież sta no wić pod sta wę do dzia łań po świę co nych oczysz cza niu
wo dy lo dow co wej wy ko rzy sty wa nej przez lu dzi. Wie czo ra mi
lau re at Dia men to we go Gran tu od po czy wa od zgieł ku mia sta słu -
cha jąc mu zy ki. Spo ko ju szu ka eks plo ru jąc pol skie gó ry i za cisz -
ne miej sca na ni zi nach.

mi chał Wie czor kow ski z Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych
od po cząt ku stu diów łą czył cie ka wość fi lo zo fii z dą że niem
do zgłę bie nia pro ble ma ty ki praw ni czej. Efek tem tych za in te re -
so wań jest pro jekt na gro dzo ny Dia men to wym Gran tem. Po le -
ga on na za sto so wa niu uwag Lu dwi ga Wit t gen ste ina
do ty czą cych pro ble mu kie ro wa nia się re gu łą do ana li zy sta tu su
dy rek tyw in ter pre ta cyj nych w prak ty ce sto so wa nia pra -
wa. – Dy rek ty wy in ter pre ta cyj ne są re gu ła mi, któ re wska zu ją,
jak na le ży po praw nie in ter pre to wać tekst praw ny; moż na je za -
tem uznać za od po wiedź teo re ty ków pra wa na pro blem wie lo -
znacz no ści, „otwar to ści” tek stu praw ne go – mó wi Mi chał
Wie czor kow ski – Z per spek ty wy re ali zo wa ne go prze ze mnie
pro jek tu nie zwy kle istot ne jest rów nież po wszech nie przy ję te
w pol skiej kul tu rze praw nej twier dze nie, że pra wo to nie tyl ko
tekst praw ny; to wła śnie dy rek ty wy in ter pre ta cyj ne od po wia -
da ją bo wiem osta tecz nie za ak tu al ną treść pra wa. Stu dent wy -
po czy wa że glu jąc, gra jąc na gi ta rze i czy ta jąc.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak, Ja go da Ha losz ka

Paulina książek Jakub Buda

Michał wieczorkowski 
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na trzy – czte ry po po łu dnia w ty go -
dniu. Dla te go we współ pra cy z wy -
kwa li fi ko wa ną ka drą, chce my
za pro po no wać za rów no opie kę, jak
i atrak cyj ne za ję cia dla dzie ci, w cza -
sie, kie dy ich ro dzi ce bę dą na za ję -
ciach. No i nie trze ba bę dzie wy bie rać,
czy na stu dia pój dzie ma ma, czy ta -
ta – za pra sza my obo je ro dzi ców. Pla -
nu je my rów nież pro wa dzić dla tych
dzie ci re gu lar nie za ję cia „dzie cię ce go
uni wer sy te tu”, jak i „le śnych za -
jęć” – wy ko rzy stu je my po pro stu po -
ten cjał i moż li wo ści na sze i na sze go
oto cze nia. Za ję cia bę dą od by wać się

od 16-tej sze sna stej, czy li pra cu ją cy stu den ci bę dą je chać na uczel -
nię pro sto z pra cy. Dla te go pro po nu je my też obia dy do star cza ne
na miej sce – bę dzie moż na zjeść w spo ko ju przed roz po czę ciem
za jęć. Opie ka nad dzieć mi i obia dy bę dą płat ne, ale ro bi my wszyst -
ko, by by ły jak naj bar dziej do stęp ne. Sa me stu dia po zo sta ją oczy -
wi ście bez płat ne.

Stu dia są dzien ne, ale ra czej dla „sów”?
W pro mo cji uży wa my ha sła „co kol wiek ro bisz od ra na, po po -

łu dniu mo żesz stu dio wać”. Tę pro po zy cję świa do mie kie ru je my
przede wszyst kim do osób pra cu ją cych, ale za pra sza my każ de -
go – rów nież „so wy”, któ rym tym le piej my śli się, im bli żej no cy.
„Stu dia po 16-tej” moż na łą czyć nie tyl ko z pra cą, ale tak że z re -
ali za cją pa sji, wo lon ta ria tem czy prak ty ka mi lub re ali za cją pro jek -
tów w fir mach, z któ ry mi współ pra cu je my. Fir my te już cie szą się
z ta kie go roz wią za nia.

Uczel nia bę dzie za pra szać rów nież w week en dy?
Tak, chcie li by śmy stu den tom „Stu diów po 16-tej” za jąć jed ną

lub dwie so bo ty w mie sią cu. Ale tyl ko so bo ty. So bot nie za ję cia pla -
nu je my od 8.00 do 18.00. Nie chce my, aby w ka len da rzu zro bi ło
się zbyt cia sno, ani zaj mo wać zbyt wie lu so bót. Oczy wi ście tak że
w so bo ty za pew ni my uła twie nia zwią za ne z opie ką nad dzieć mi,
wy ży wie niem i wła śnie wte dy – np. w co dru gą so bo tę – prze wi -
du je my pro gram „aka de mic ki” rów nież dla dzie ci. Mu si my prze -
cież zre ali zo wać ma te riał go dzi no wy stan dar do wo pro wa dzo nych
u nas stu diów. Dla te go chce my ela stycz nie po dejść do or ga ni za cji
go dzi no wej za jęć. 

Co zro bić, by zo stać wa szym stu den tem?
Trze ba przede wszyst kim chcieć. Pro ce du ra re kru ta cji na „Stu -

dia po 16-tej” wy glą da stan dar do wo, a za czy na się od za lo go wa -
nia na por ta lu re kru ta cyj nym re kru ta cja. amu. edu. pl. Pro po nu je my
dwa kie run ki: trzy let nią li cen cjac ką go spo dar kę wod ną i trzy ipół -
let nie in ży nier skie tech no lo gie in for ma tycz ne. Te dru gie ja ko je -
dy ni w re gio nie z dy plo mem in ży nie ra na fi ni szu. Re kru ta cja trwa
do 20 wrze śnia.

Skąd przy szła in spi ra cja?
Naj kró cej rzecz uj mu jąc: z ży cia.

Praw do po dob nie każ dy z nas zna ko -
goś, kto chciał stu dio wać, a ko go ży cie
po to czy ło się zu peł nie ina czej. Ilu lu dzi,
ty le hi sto rii: od osób, któ re za raz po li -
ceum mu sia ły iść do pra cy, bo by ły
w trud nej sy tu acji fi nan so wej, przez ta -
kie, któ re w mło dym wie ku za ło ży ły ro -
dzi ny – i tu obok wąt ku fi nan so we go
po ja wia się wą tek nie do bo ru cza su, bo
wie my, że pro jekt „dzie ci” jest cza so -
chłon ny, po oso by, któ re być mo że kie -
dyś źle wy bra ły kie ru nek i prze rwa ły
stu dia. Ży cie pi sze na praw dę róż ne sce -
na riu sze, a my te sce na riu sze chce my do pro wa dzić do szczę śli we -
go fi na łu w po sta ci wy kształ ce nia, wie dzy, umie jęt no ści,
do świad cze nia i sie ci kon tak tów. Chce my, że by to wszyst ko by ło
ba zą do re al nej zmia ny sy tu acji za wo do wej na szych „stu den tów
po 16-tej”, a co za tym idzie – tak że po pra wy sta tu su spo łecz ne go
i ma te rial ne go. Tym sa mym pro po nu je my bez płat ne stu dia sta cjo -
nar ne o do sto so wa nej do ży cia or ga ni za cji za jęć.

Czy by ły ro bio ne ba da nia do ty czą ce za in te re so wa nia po my -
słem, czy to ra czej dzia ła nie spon ta nicz ne?

Re ali za cja po my słu wy ni ka z na gmin ne go za in te re so wa nia
przede wszyst kim stu dia mi in for ma tycz ny mi w try bie stu diów nie -
sta cjo nar nych, co jest trud ne do zre ali zo wa nia w Pi le. Nie pro wa -
dzi my ba dań ryn ku zle ca nych pod mio tom ze wnętrz nym, ale ta ką
ana li zę pro wa dzi ło mia sto – choć by w za kre sie czyn ni ków ogra ni -
cza ją cych roz wój firm, któ re tu ist nie ją i chcą się tu lo ko wać. Z tych
ana liz wy ni ka mię dzy in ny mi brak spe cja li stów bran ży IT. Na to -
miast zmia ny w śro do wi sku po ka zu ją, że po trze ba spe cja li stów
od go spo dar ki wod nej ro snąć bę dzie z ro ku na rok. 

Jak po mysł zo stał ode bra ny w Pi le i re gio nie?
Praw dę mó wiąc: róż nie. Nie któ rzy pod cho dzą en tu zja stycz nie.

In ni tro chę scep tycz nie, nie wie rząc, że da się w ten spo sób re ali -
zo wać peł ny pro gram stu diów dzien nych, ale ro bi my wszyst ko, że -
by te wąt pli wo ści roz wiać. Jesz cze in ni pró bu ją spro wa dzić nasz
po mysł do sa mych stu diów re ali zo wa nych po po łu dniu, któ re nie
są ni czym no wym na wet w na szej lo kal nej spo łecz no ści. Sęk
w tym, że ofe ru je my du żo wię cej niż stu dia. Chcie li śmy kom plek -
so wo roz wią zać pro ble my, z któ ry mi do tej po ry spo ty ka ły się oso -
by, któ rym – ko lo kwial nie mó wiąc – ży cie unie moż li wi ło,
a przy naj mniej moc no utrud ni ło stu dio wa nie. Oczy wi ście stu dia to
sed no na sze go po my słu, ale sku pi li śmy się na roz wią zy wa niu
praw dzi wych pro ble mów, ja kie unie moż li wia ją al bo utrud nia ją stu -
dio wa nie w tym, co na zy wa my „praw dzi wym ży ciem”. Stąd wła -
śnie po mysł na opie kę nad dzieć mi. Bo choć by nie wiem jak
grzecz ne, trzy -, pię cio - czy dzie się cio lat ki nie mo gą zo stać sa me.
Nie każ dy ma szan sę zo sta wić dzie ci u bab ci, tym bar dziej

stUdia po 16-tej
Studia po 16-tej to nowy pomysł nadnoteckiego instytutu Uam. propozycja, skierowana nie tylko 

do osób pracujących, spotkała się z dużym zainteresowaniem, nie tylko w pile. 

o pomyśle, z zastępcą dyrektora ni Uam dr. pawłem michałem owsiannym rozmawia krzysztof Smura.
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obiekt skal ny o śred ni cy ok. 3 km, w kształ cie przy po mi na ją cym
kla sycz ną, po znań ską py rę. Do ba na tej pla ne to idzie jest tro chę krót -
sza niż na Zie mi i trwa oko ło 20 go dzin. Nie po sia da ona at mos fe -
ry, a gra wi ta cja jest tak zni ko ma, że astro nau ta sto ją cy na jej
po wierzch ni miał by trud no ści z po ru sza niem się, gdyż każ dy krok
po wo do wał by od lot na or bi tę oko ło sło necz ną.

agniesz ka książ kie wicz

w ro ku stu le cia Uni wer sy te tu Po znań skie -
go po znań scy astro no mo wie po sta no wi -
li umie ścić swo ją Al ma Ma ter po wsze

cza sy wśród gwiazd. Skon tak to wa li się z cze ski mi
ko le ga mi, któ rzy ma ją na kon cie od kry cia wie lu
pla ne to id – okru chów skal nych, krą żą cych po or -
bi tach wo kół Słoń ca – pro sząc o na zwa nie jed nej
z nich na zwą zwią za ną z UAM. Wy bra no obiekt
o nu me rze ka ta lo go wym 96765.

W naj bliż szym cza sie od kryw cy obiek tu, astro -
no mo wie z Ob ser wa to rium w On drze jo wie
w Cze chach, zgło szą „Po zna ńu ni ver si ty” do Mię -
dzy na ro do wej Unii Astro no micz nej, zaj mu ją cej
się nada wa niem ofi cjal nych nazw pla ne to idom
i ko me tom w na szym Ukła dzie Sło necz nym. Pro -
ce du ra „ochrzcze nia” pla ne to idy 96765 imie niem
na szej Al ma Ma ter mo że po trwać jesz cze oko ło
pół ro ku – po tym cza sie każ da wy szu ki war ka in -
ter ne to wa, za py ta na o „Po zna ńu ni ver si ty” zwró -
ci nam krót ki opis na szej uczel ni w ję zy ku
an giel skim.

Przy po mnij my, że w zgo dzie z za sa da mi na zew nic twa pla ne to id,
opra co wa ny mi przez Mię dzy na ro do wą Unię Astro no micz ną, In -
sty tut Ob ser wa to rium Astro no micz ne UAM wy brał kil ka pro po -
zy cji nazw dla pla ne to idy UAM. Spo łecz ność uczel ni gło so wa ła
na jed ną z nich do godz. 23: 59, 17 lip ca 2019 ro ku.

Pla ne to ida, któ ra mia ła by no sić mia no „Po zna ńu ni ver si ty” to

Stu den ci po ukoń cze niu warsz ta tów bę dą mo gli po dejść
do cer ty fi ka cji: VLOS – Vi su al Li ne of Si ght, czy li lo ty dro nem
w za się gu wzro ku oraz BVLOS – Bey ond Vi su al Li ne of Si ght,
czy li lo ty dro nem po za za sięg wzro ku.

Dro ny moż na wy ko rzy sty wać np. w dzien ni kar stwie do prze -
ka za nia ob ra zu z in nej per spek ty wy, jak i do dzia łań mi li tar nych
oraz po za mi li tar nych (np. ak cje ra tow ni czo - po szu ki waw cze czy
mo ni to ro wa nie te re nu).

War to do dać, że w mi nio nym ro ku aka de mic kim tak że stu den -
ci Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM mie li moż li wość udzia łu w szko -
le niach z ob słu gi dro nów, któ re od by wa ły się w ra mach pro jek tu
Hu ma ni ści – Pro fe sjo na li ści. agniesz ka książ kie wicz

w y ko rzy sta my do świad cze nia naj lep szych ame ry kań -
skich uni wer sy te tów, któ re pro wa dzą od pra wie 10 lat
po dob ne cen tra przy dat ne do ce lów dy dak tycz nych

i szko le nio wych – mó wi dr hab. Adam Szy ma niak z WNPiD
UAM. W nad cho dzą cym ro ku aka de mic kim warsz ta ty dro nów
zo sta ną wpi sa ne w pro gra my na ucza nia na kil ku kie run kach pro -
wa dzo nych na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
(bez pie czeń stwo na ro do we, za rzą dza nie pań stwem, dzien ni kar -
stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na). Warsz ta ty bę dą mia ły cha rak ter
prak tycz ny – więk szość go dzin prze zna czo na zo sta nie na na ukę
la ta nia, na po czą tek na pro fe sjo nal nych sy mu la to rach lo tów, póź -
niej na za ku pio nych przez UAM dro nach.

planetoida poznańUniVersity
zakończyło się głosowanie społeczności Uam na nazwę dla planetoidy 96765. najwięcej, bo ponad połowę

wszystkich głosów, zdobyła propozycja „poznańuniversity”. jej anglojęzyczna forma ułatwi posługiwanie się

tym terminem przez astronomów na całym świecie.

na Uka la ta nia dla stU den tóW

wy dział na uk po li tycz nych i dzien ni kar stwa Uam pla nu je stwo rzyć cen trum dro nów. 

bę dzie to pierw sze ta kie cen trum na pol skiej uczel ni. na po czą tek, w ra mach po zy ska ne go gran tu Uam

ku pi kil ka naj wyż szej ja ko ści dro nów. w ich ob słu dze zo sta ło już prze szko lo nych kil ku na stu wy kła dow ców,

któ rych za da niem bę dzie ucze nie stu den tów.

ilustracja przedstawia położenie ciał w Układzie Słonecznym na dzień 18 lipca 2019 r. 
Pionowe kreski ilustrują odległość orbity planetoidy 96765 od płaszczyzny orbity ziemi.
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In ne ro bo ty re mon to we i mo der ni za cyj ne re ali zo wa ne są w:

collegium heliodorii święcicki 
– dokończenie termomodernizacji budynku 
– dokończenie remontu auli oraz klatki schodowej od strony 

ul. Grunwaldzkiej
– przebudowa pomieszczeń przyziemia dla potrzeb

laboratorium Wydziału Anglistyki 

collegium martineum 
– remont pomieszczeń na III piętrze dla przenoszonych

jednostek administracji centralnej z Collegium Iuridicum 

collegium novum 
– remont pomieszczeń po Wydziale Anglistyki dla Instytutu

Lingwistyki Stosowanej w budynku A Collegium Novum
– wymiana wyeksploatowanych dwóch wind osobowych

w budynku B 

kampus morasko
– modernizacja układu chłodzenia dla sal wykładowych 

A, B, C oraz pomieszczeń części dziekanatu na parterze
w budynku Collegium Mathematicum

Wydział pedagogiczno-artystyczny w kaliszu
– przystosowanie budynku dydaktycznego i studenckiego

w starej części do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

w krót ce par king przy bu dyn ku D na Sza ma rze wie bę dzie
wy glą dał cał kiem ina czej. Przede wszyst kim po kry je go
no wa na wierzch nia. – Płasz czy zna z kost ki bru ko wej za -

stą pi as falt pe łen dziur – in for mu je kie row nik Dzia łu Tech nicz ne -
go UAM, Wła dy sław Gra czyk.

Zmie ni się układ traw ni ków i miejsc po sto jo wych. W cen trum
pla cu za pla no wa no miej sce na zie leń, a na prze ciw ko, na skra ju, bę -
dą wy zna czo ne miej sca par kin go we. Pra ce obej mą rów nież wy -
mia nę in sta la cji uzbro je nia pod ziem ne go czy li in sta la cji sa ni tar nej,
elek trycz nej oświe tle nia te re nu, świa tło wo do wej, ka na li za cji desz -
czo wej, te le tech nicz nej i mo ni to rin gu.

re mon ty idą peł na pa rą
Trwa gruntowny remont parkingu na kampusie ogrody, a w collegium martineum przygotowywane są

pokoje na przyjęcie pracowników administracji. To nie wszystko. dowiedzieliśmy się, które uniwersyteckie

budynki i miejsca są modernizowane w wakacje.

na i UAM, re ali zo wa ny w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach.
Eko no mi ści, praw ni cy, so cjo lo go wie, hu ma ni ści i eks per ci z za -
kre su tech ni ki w dzie dzi nie sztucz nej in te li gen cji i lin gwi sty ki
kom pu te ro wej bę dą w CP na uczać i pro wa dzić in ter dy scy pli nar -
ne oraz trans gra nicz ne ba da nia w ce lu zna le zie nia od po wie dzi
na wy zwa nia spo łe czeń stwa cy fro we go. Pierw szym kro kiem bę -
dzie otwar cie kie run ku stu diów „Ma ster of Di gi tal En tre pre neur -
ship” w se me strze zi mo wym 2020/21.

W tym ce lu pla no wa ne jest utwo rze nie czte rech pro fe sur, któ -
rych te ma ty ka zo sta ła rów nież za twier dzo na przez Ra dę Fun da -
cji Via dri ny w dniu 1 sierp nia. Obej mą one na stę pu ją ce ob sza ry:
arzą dza nie in for ma cją i trans for ma cja cy fro wa, pra wo i ety ka
spo łe czeń stwa cy fro we go, so cjo lo gia tech ni ki oraz teo ria po li -
tycz na i de mo kra cja cy fro wa. Po nad to UAM po pro wa dzi za ję cia
z za kre su in for ma ty ki i kom pu te ro znaw stwa. opr. red.

r a da Fun da cji Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go Via dri na we
Frank fur cie nad Od rą 1 sierp nia za twier dzi ła pro jekt Eu -
ro pe an New Scho ol (ENS). De cy zja ta opie ra ła się rów nież

na pię ciu re cen zjach ze wnętrz nych, z któ rych wszyst kie by ły po -
zy tyw ne.

Prof. dr Klaus Dic ke, prze wod ni czą cy Ra dy Fun da cji Via dri -
ny, po wie dział: – Wraz z utwo rze niem ENS Via dri na kon ty nu uje
swo ją mi sję za ło ży ciel ską, kie ru jąc w in no wa cyj ny spo sób skon -
cen tro wa ne wo kół te ma ty ki eu ro pej skiej ba da nia i na ucza nie ku
przy szło ścio we mu te ma to wi cy fry za cji. Ofe ro wa ne wspól nie
z UAM kie run ki stu diów zwięk szą atrak cyj ność Via dri ny i po -
zwo lą ba da niom nad cy fry za cją, jej wa run ka mi i kon se kwen cja -
mi wpi sać się w no we pro fi le edu ka cyj ne i za wo do we.

De cy zja Ra dy Fun da cji jest wa run kiem wstęp nym utwo rze nia
ENS, któ ra po wsta nie ja ko wspól ny pro jekt Uni wer sy te tu Via dri -

eUropean neW school W słUBicach
ra da fun da cji Via dri ny po par ła utwo rze nie eu ro pe an new Scho ol of di gi tal Stu dies z sie dzi bą 

w col le gium po lo ni cum w Słu bi cach.
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w
1996 r. po ja wił się pierw szy tom, po nim, aż
do dnia dzi siej sze go, pra wie pięć dzie siąt ko lej -
nych. Ini cja to rem przed się wzię cia i głów nym
re dak to rem se rii był zna ko mi ty ger ma ni sta
z Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza w Po zna -

niu, prof. Hu bert Or łow ski. Wszyst kie to my pi lo to wa nej se rii ma -
ją cha rak ter mo no gra ficz ny, a o ich osta tecz nym kształ cie
de cy du ją re dak to rzy me ry to rycz ni. 

Nie zmien na po zo sta je for mu ła wyj ścio wa, przy po mi na o niej
cre do za miesz cza ne w każ dym to mie se rii. Oto je go klu czo wy
frag ment: Są siedz two zo bo wią zu je. Zwłasz cza wte dy, gdy pa mięć
są siedz twa róż ni moc no, a nie pięk nie. Ta ka pa mięć dzie li i łą czy.
Ja ko wspól ne do świad cze nie wa run ku je współ cze sność. Są siedz two
nie miec ko -pol skie zo bo wią zu je. Zwłasz cza do ro zum nej re flek sji. 

O in no wa cyj no ści, no wo cze sno ści i wy so kim po zio mie PBN
de cy du je za rów no do bór te ma ty ki i au to rów, jak i – na zwij my to
ogól nie – bo ga ta wy obraź nia in te lek tu al na. Hi sto ry cy, so cjo lo -
dzy, po li to lo dzy, fi lo zo fo wie, ba da czy kul tu ry i li te ra tu ry od dwu -
dzie stu z gó rą lat, zgro ma dze ni pod jed nym da chem PBN,
pro wa dzą ze so bą wie lo gło so wy, oży wio ny dia log in te lek tu al ny,
któ re go war tość da le ce wy kra cza po za ho ry zont spraw bie żą cych.
To waż ne zwłasz cza te raz, kie dy wie lu przed sta wi cie li pol skiej po -
li ty ki pró bu je in stru men ta li zo wać sto sun ki pol sko -nie miec kie,
nie od po wie dzial nie przy czy nia jąc się do wzro stu na stro jów kse -
no fo bicz nych i an ty eu ro pej skich w na szym spo łe czeń stwie. 

W 1996 r., kie dy wy da wa no pierw szy tom se rii, ist nia ła ogrom -
na po trze ba wy peł nie nia za wsty dza ją cych luk w wie dzy o na szym
za chod nim są sie dzie. Ta kich luk jest obec nie zde cy do wa nie
mniej. Pięć dzie siąt to mów to tak że pięć dzie siąt zna ko mi tych pro -
po zy cji trans fe ru na uko we go i kul tu ro we go. 

Nie ma wąt pli wo ści, że se ria PBN to najam bit niej szy, in te lek -
tu al nie naj bar dziej in no wa cyj ny i naj dłu żej trwa ją cy pro jekt na -
uko wo -edy tor ski w hi sto rii pol skiej ger ma ni sty ki. Przez
po nad dwie de ka dy był wspie ra ny fi nan so wo przede wszyst kim

przez Fun da cję Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, a w la tach 2014-
2019 przez Na ro do wy Pro gram Roz wo ju Hu ma ni sty ki. W 2019
r. uka że się pięć dzie sią ty tom se rii. Jak na ra zie ostat ni.

W 2019 r. Ra da NPRH nie zde cy do wa ła się na re ko men do wa -
nie pro jek tu do dal sze go fi nan so wa nia, mi mo że na wszyst kich
eta pach kon kur su pro jekt uzy skał do sko na łe oce ny eks per tów
(w II eta pie mak sy mal ne). W uza sad nie niu de cy zji Ra dy NPRH
i mi ni stra czy ta my, że we wnio sku… brak kom po nen tu ory gi nal -
ne go pro jek tu ba daw cze go. 

Rzu ca się w oczy nie kon se kwen cja. Eks per ci na obu eta pach
oce ny jed no gło śnie pod kre śli li ol brzy mie na uko we wa lo ry wnio -
sku i do tych cza so we osią gnię cia se rii, lecz kie dy przy szło do osta -
tecz nej de cy zji, oka za ło się, że wnio sek z nie wia do mych przy czyn
na gle utra cił swój na uko wy cha rak ter, a osią gnię cia se rii bu dzą
wąt pli wo ści. Wy ni ka stąd, że oce ny eks per tów i opi nie śro do wi -
ska na uko we go w Pol sce i za gra ni cą w isto cie nie ma ją więk sze -
go wpły wu na de cy zje Ra dy NPRH i mi ni stra. 

Pro fil na uki jest w wie lu wy pad kach po chod ną po li ty ki na -
uko wej, a kształt tej ostat niej by wa z ko lei – zwłasz cza obec -
nie – po chod ną ide olo gii, wy zna wa nych war to ści, sta nu
chro nicz ne go nie do fi nan so wa nia, roz gry wek po li tycz nych i śro -
do wi sko wych czy naj zwy klej szej nie kom pe ten cji. Szko da, że ofia -
rą tej po li ty ki padł pro jekt PBN, nie ma ją cy swo je go
od po wied ni ka w pol skiej hu ma ni sty ce po 1945 r. 

Na dzie ja w tym, że w spo łe czeń stwie de mo kra tycz nym po li ty -
ka na uko wa – zwłasz cza zła, ska żo na cy ni zmem po li tycz nym, ta -
ka, któ ra roz pa tru je na ukę w ka te go riach wła dzy, wy daj no ści
i „za dań hi sto rycz nych” – z re gu ły ma „krót ki od dech”. Osią gnię -
cia ta kich pro jek tów na uko wo -wy daw ni czych jak PBN mie rzy się
in ny mi war to ścia mi i na in nej ska li. 

To ska la hu ma ni sty ki dłu gie go trwa nia, hu ma ni sty ka ro zum -
nej re flek sji. Re flek sja ta, po dob nie jak są siedz two -pol sko nie -
miec kie, nie prze sta je obo wią zy wać. 

o hUmanistyce dłUGieGo trWania: 
poznańska BiBlioteka niemiecka

Nauka społeczna – przekonywał przed ponad stu laty max weber, wybitny

niemiecki socjolog i filozof kultury – jest nauką o rzeczywistości. Chcemy

zrozumieć rzeczywistość życia, w której jesteśmy osadzeni, chcemy zrozumieć

jej specyfikę, jej dzisiejsze zależności i znaczenie kulturowe poszczególnych

zjawisk, jak i powody ich historycznych przemian i obecnych kształtów, które

sprawiły, że są takie, a nie inne. Spośród inicjatyw badawczych, które

w ostatnich trzydziestu latach w praktyce realizują taką wizję nauki,

wyróżnia się bez wątpienia seria naukowo-wydawnicza poznańska

biblioteka niemiecka (pbn).prof. łUkasz mUsiał
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szwe dzi z pół no cy czę sto, za miast od po wia dać „tak”, krót -
ko wcią ga ją po wie trze usta mi. do wie dzia łam się te go z pa ni
wy kła du. Wia do mo skąd wziął się ta ki zwy czaj? 

Nie. Nie wiem, czy w ogó le ktoś prze pro wa dził ba da nia na ten
te mat. Szwe dzi z po łu dnia, któ rzy uwa ża ją tych z pół no cy za oso -
by ma ło mów ne i za mknię te w so bie opo wia da ją aneg do ty na ten
te mat. We dług nich „tak” na wcią ga nym po wie trzu wzię ło się
stąd, że wy ar ty ku ło wa nie sło wa „ja” to  zbyt du ży koszt, ja ki trze -
ba po nieść, że by prze ła mać we wnętrz ny chłód. Są pu bli ka cje, mó -
wią ce kie dy moż na po twier dzać wy po wie dzi w ta ki spo sób.
Na py ta nie: „czy wyj dziesz za mnie” ra czej nie od po wia da się
wde cho wym „tak”. Kie dy się spo ty ka my z ta kim dźwię kiem
po raz pierw szy, moż na mieć wra że nie, że roz mów ca cze goś się
prze stra szył al bo ma ja kieś pro ble my z dro ga mi od de cho wy mi.
Szwe dzi czę sto w roz mo wach da ją do zro zu mie nia, że ca ły czas
słu cha ją. My po ta ku je my gło wa mi,  oni wy da ją krót kie po mru -
ki wa nia. 

fran cu zi z pół no cy są uwa ża ni przez swo ich ro da ków za nie -
okrze sa nych. czy po dob nie jest w szwe cji?

My ślę, że ste reo ty pów nie bra ku je. Ży cie tam jest trud niej sze,
du żą część te re nu zaj mu ją la sy i gó ry, miesz ka tro chę mniej lu dzi

i pew nie to ma wpływ, jak są po strze ga ni – od le gli, mniej to wa -
rzy scy. Jest też ma sa żar tów na ich te mat np., że ko rzy sta jąc z Tin -
de ra na pół no cy trze ba usta wiać sze ro ki pro mień po szu ki wań,
by po znać ko goś z kim moż na po rand ko wać. Ale też cie ka wa
spra wa – ten re jon za czął się wy lud niać, bo lu dzie wy jeż dża ją
do du żych miast na po łu dnie w po szu ki wa niu pra cy, in ne go ży -
cia. Kil ka lat te mu jed na z gmin szu ka ła no wych miesz kań ców
i ofe ro wa ła zie mię. Moż na by ło się zgło sić, trze ba by ło tyl ko na -
pi sać, dla cze go chcia ło by się tam za miesz kać, ja kie ma się pla ny
na przy szłość. Oka za ło się, że zgło si ło się tak wie lu Po la ków, że
gmi na po sta no wi ła za trud nić tłu ma cza z ję zy ka pol skie go. Cie -
ka we, jak po to czy ły się lo sy tych osób. 

nie daw no gło śno by ło na świe cie o duń skim hyg ge. la icy
sta wia ją znak rów no ści mię dzy nim, a szwedz kim la gom.
czym róż nią się te dwa zja wi ska?

Duń czy cy od lat znaj du ją się w czo łów ce ran kin gu naj szczę -
śliw szych na ro dów i kra jów świa ta. Lu dzie za sta na wia li się, dla -
cze go tak jest. Wszyst ko za czę ło się od sło wa „hyg ge”, któ re
ozna cza przy jem ność, przy tul ność, kom for to wy spo sób spę dza -
nia cza su. Wkrót ce po ja wi ło się bar dzo du żo po rad ni ków, któ re
zwy kle spro wa dza ją „hyg ge” do pro stych kwe stii, ta kich jak za -

szWe dzi Wsty dzą się la tać
Szwedzi lubią indywidualizm, ale realizują się w kolektywie, cenią życiowy umiar, co nie przeszkadza im

zajadać się słodyczami. o mentalności naszych północnych sąsiadów i bogatym w nowe słowa 

języku szwedzkim opowiada dr natalia kołaczek w rozmowie z ewą konarzewską-michalak.
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pa la nie świe czek w do mu, ota cza nie się mi ły mi w do ty ku rze cza -
mi – po dusz ka mi, ko ca mi. W ta kich co dzien nych, pro stych przy -
jem no ściach upa try wa no spo sób na osią gnię cie   szczę ścia.
No wym, mod nym sło wem, któ re prze ję ło ro lę „hyg ge” sta ło się
„la gom”, któ re zna czy coś cał kiem in ne go. Na okre śle nie przy tul -
no ści Szwe dzi ma ją od ręb ne sło wo „mys”, a „la gom”, uwa ża ne
za nie prze tłu ma czal ne, moż na opi sać ja ko nie za du żo, nie za ma -
ło, w sam raz, w umia rze. Jed nym sło wem umiar w róż nych sfe -
rach ży cia ma być po wo dem, dla któ re go Szwe dzi rów nież
wy so ko pla su ją się w ran kin gach szczę ścia. Po rad ni ki po ka zu ją
Szwe cję po wierz chow ną – we dług nich „la gom” to kwe stia wy -
stro ju wnętrz, jak cze sze my so bie wło sy itp. Mam wra że nie, że to
po ję cie nie do koń ca opi su je Szwe cję. Pod wie lo ma wzglę da mi
jest ona dość skraj na, to w ja ki spo sób za cho wu ją się jej miesz -
kań cy nie ko niecz nie ma du żo wspól ne go w by ciu w sam raz. Ko -
lej na spra wa  – wy ra że nie „mel lanmjölk” ozna cza ją ce mle ko nie
za tłu ste, nie za chu de czy li wła śnie „la gom”, czę sto uży wa ne jest
do opi su Szwe cji ja ko kra ju śred nie go mle ka. Ko muś, kto jest tak
okre śla ny, trud no przy pi sać po zy tyw ne ce chy. O „la gom” mó wi
się też, że pod ci na skrzy dła, jest dą że niem do prze cięt no ści.
W spo łe czeń stwie, w któ rym wszy scy chce my być umiar ko wa ni,
trud no jest wy ra zić in dy wi du alizm. Kie dy czy ta się wy wia dy
z gwiaz da mi, oglą da pro gra my ta lent show, gdzie lu dzie chcą po -
ka zać swo ją wy jąt ko wość, to w ko men ta rzach wspo mi na się
o „la gom”, czy pra wie „jan te” (po cho dzi ono z Da nii, ale przy ję -
ło się dla ca łej Skan dy na wii). Pra wo to mó wi, że nie je steś lep szy
niż my, nie zna czysz wię cej. Mi mo, że dą że nie do in dy wi du ali -
zmu w Szwe cji jest co raz sil niej sze, to gdzieś z ty łu gło wy zo sta je
ta myśl. 

Wy da wa ło by się, że szwe dzi są na ro dem, któ ry naj bar dziej
ce ni so bie wspól no to wość.

To jest pa ra doks. Z jed nej stro ny bar dzo ce nią in dy wi du alizm,
ale re ali zu ją go w ko lek ty wie. Lu bią się zrze szać w sto wa rzy sze -
niach, ist nie je bar dzo du żo chó rów, gdzie nie cho dzi tyl ko
o śpie wa nie i wy stę po wa nie, ale bar dziej o ro bie nie cze goś
w gru pie. Je den Szwed zwy kle jest sto wa rzy szo ny w kil ku or ga -
ni za cjach.

szwe cja ko ja rzy mi się z do bro by tem, pań stwem opie kuń -
czym, gdzie dba się o rów no wa gę mię dzy pra cą, a ży ciem pry -
wat nym. ja kie są cie nie ży cia w tym pań stwie?

Pi szę w książ ce („I cóż, że o Szwe cji” – red.), że to, co my oce -
nia my ja ko do bre, za le ży od per spek ty wy. Oso by, któ re miesz ka -
ją w Szwe cji, ma ją wie le do po wie dze nia na te mat jej ciem nych
stron. Szu ka ją luk w sys te mie, po ka zu ją że do bro byt by wa bar -
dziej ideą i nie ko niecz nie spraw dza się w prak ty ce. Ma my wi zję
Szwe cji do brej, tro chę bul ler byń skiej, a współ cze śnie jest ona co -
raz bar dziej kry ty ko wa na. Sa mi Szwe dzi lu bią so bie wy po mi nać
po dwój ną mo ral ność. My śli my o Szwe cji ja ko kra ju eko lo gicz -
nym, gdzie bar dzo dba się o przy ro dę, ale Szwe dzi też ne ga tyw -
nie wpły wa ją na kli mat. Po zwa la ją so bie na dłuż sze po dró że
sa mo lo tem np. do Taj lan dii, nie my śląc o tym, ja kie to mo że mieć
kon se kwen cje dla śro do wi ska. Po ja wi ło się na wet sło wo „flyg -
skam” ozna cza ją ce wstyd zwią za ny z la ta niem. 

mó wi ła pa ni, że szwe dzi są skraj ni. W ja ki spo sób się to ob -
ja wia?

Od pro za icz nych spraw: są re kor dzi sta mi w spo ży ciu ka wy
i sło dy czy na oso bę w cią gu ro ku. Być mo że wy ni ka to z po trze -
by przy tul no ści – sko ro w spo rej czę ści kra ju by wa ciem no
i chłod no, Szwe dzi re kom pen su ją so bie to cu krem. A mó wiąc po -
waż niej: na pod sta wie ba dań nad war to ścia mi na świe cie po wsta -

ją ma py kul tu ro we. Na jed nej osi ma my war to ści zwią za ne ze
świec ko ścią i re li gij no ścią, na dru giej z in dy wi du ali za cją i sa mo -
re ali za cją. Szwe dzi znaj du ją się w skraj nej ćwiart ce. 

ma pa ni na kon cie po pu lar ną książ kę „i cóż, że o szwe cji”,
któ ra do sta ła na gro dę ma gel la na w ka te go rii książ ka po dróż -
ni cza, tłu ma czy pa ni szwedz ką be le try sty kę i li te ra tu rę fak tu,
pra cu je na uko wo, pro wa dzi szwe cjo blo ga. Uwa żam, że…

...to jest du żo? 

...ra czej im po nu ją ce.
Mo że to tak brzmi, ale wszyst kie te ob sza ry są ze so bą zwią za -

ne, a wspól nym mia now ni kiem jest Szwe cja. Za czę ło się od blo -
ga. Po wstał, kie dy pra co wa łam ja ko lek tor ję zy ka szwedz kie go
i mia łam du żą po trze bę, że by uzu peł niać kwe stie, o któ rych mó -
wi li śmy na za ję ciach, a cią gle bra ko wa ło cza su na wszyst kie cie -
ka wost ki. To, że pi szę na blo gu o ję zy ku szwedz kim, o książ kach
szwedz kich au to rów al bo do ty czą cych Szwe cji wią że się z tym, że
pra cu ję z książ ka mi i je tłu ma czę. Kie dy uczę ję zy ka, mó wię du -
żo o li te ra tu rze. W mo jej książ ce za to pi szę o no wych sło wach
i co one mo gą po wie dzieć o lu dziach, któ rzy ich uży wa ją. Z ko -
lei mo ja pra ca na uko wa wią że się z przy glą da niem się te mu, jak
Po la cy uczą się i po słu gu ją ję zy kiem szwedz kim. 

Wspo mi na ła pa ni o no wych sło wach: czy w ję zy ku szwedz -
kim jest ich wię cej niż w pol skim?

Trud no okre ślić. W ję zy ku szwedz kim ła two two rzyć zło że nia,
po dob nie jak w nie miec kim, dla te go wy ła py wa nie no wych słów
jest pro ste. W ję zy ku pol skim moż na two rzyć no we po ję cia, ja ko

dłuż sze, opi so we fra zy, więc być mo że nie zwra ca my na to uwa -
gi. No we sło wa są cie ka we dla sa mych Szwe dów. Ra da Ję zy ka
Szwedz kie go w grud niu każ de go ro ku pu bli ku je ob szer ną li stę
po jęć, któ re zro bi ły ka rie rę. W Pol sce też ma my ple bi scyt na sło -
wo ro ku, ale wy bór nie jest tak ob szer ny i nie pu bli ku je się ca łej
li sty z ko men ta rzem, skąd się one wzię ły. A to mnie cie ka wi ja ko
ję zy ko znaw cę. Moż na spraw dzić, ja kie po ja wi ły się za po ży cze nia
z in nych ję zy ków, co dzia ło się na świe cie, dla cze go ta kie a nie in -
ne sło wa się przy ję ły. 

cze go mo że my się do wie dzieć o szwe dach z tych słów?
Po ja wia się wie le słów zwią za nych z kli ma tem np. „kli mat -

smart” ozna cza ją ce oso bę roz sąd ną w tej kwe stii. Nie któ re po ka -
zu ją re la cję mię dzy ludź mi. Z ostat niej li sty spodo ba ło mi się
sło wo „se rie otro het” czy li nie wier ność se ria lo wa, któ ra po le ga
na tym, że part ner oglą da od ci nek se ria lu bez tej dru giej oso by.
To po ka zu je, że po wszech ne jest wspól ne spę dza nie cza su
przed te le wi zo rem czy ekra nem kom pu te ra, że se ria le są te ma -
tem roz mów. Nie wier ność to no we zja wi sko, coś czym moż na ko -
goś ob ra zić. Po do ba mi się też „fil ter bub bla” – bań ka fil tro wa.
Po ka zu je, jak funk cjo nu je my w me diach spo łecz no ścio wych.
Wy bie ra my, ko go śle dzi my, a ko go nie, tro chę ży je my w bań ce,
bo wi dzi my tyl ko rze czy zwią za ne z na szy mi za in te re so wa nia mi,
po glą da mi, przez co umy ka nam ca ła resz ta.

y Szwedzi z północy często, 
zamiast odpowiadać „tak”, 

krótko wciągają powietrze ustami
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zmy co np. w Al pach czy Pa ta go nii. Był by to do sko na ły przy kład
te go, jak mi kro sko pij ne or ga ni zmy prze miesz cza ją się z ma sa mi po -
wie trza, ale roz wi ną się je dy nie w tym sa mym ty pie eko sys te mu.
Nie ste ty, nie za wie le o tym wszyst kim wie my – za zna cza na uko -
wiec. A jak tłu ma czy, do tąd na ca łym świe cie prze pro wa dzo no bar -
dzo nie wie le ba dań do ty czą cych ży cia na rów ni ko wych lo dow cach.

– Na set ki opu bli ko wa nych na ca łym świe cie prac na uko wych po -
świę co nych bio lo gii lo dow ców po lar nych, lo dow ców Alp czy Trze -
cie go Bie gu na (lo dow ce Cen tral nej Azji), przy pa da ją do tąd za le d wie
dwie po świę co ne bio róż no rod no ści lo dow ców i dwie do ty czą ce śnie -

gu rów ni ko we go – alar mu je eko log. W pu bli ka cji w „Eco lo gy and
Evo lu tion” eko log ape lu je do na ukow ców, aby za in te re so wa li się tym
te ma tem ba daw czym za nim bę dzie za póź no.- Ten ar ty kuł ma spro -
wo ko wać dys ku sję i dzia ła nie. Lo do wiec to też jest czyjś dom! To
miej sce życz li we m.in. or ga ni zmom ta kim jak si ni ce, al gi, pier wot -
nia ki, msza ki, ale i bez krę gow ce: nie spor cza ki czy wrot ki. A od or -
ga ni zmów, któ re go za miesz ku ją, mo że my się spo ro na uczyć.
Cho ciaż by te go, jak prze trwać w eks tre mal nych wa run kach. Wie dza
na ich te mat mo że rzu cić no we świa tło na wciąż in ten syw nie ba da -

być może jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może podziwiać lodowce... na równiku. 

a z topnieniem lodowców giną ekosystemy, których naukowcy nie zdążyli jeszcze poznać – 

ostrzega dr krzysztof zawierucha, który na lodowcu z Ugandy odkrył nowe gatunki niesporczaków.

lo do Wiec to teŻ czyjś dom
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y Czego możemy się spodziewać
pod powierzchnią lodowca na styku lodu

i skały, gdzie jest ciemno, zimno, nie ma tlenu?

L o dow ce wy stę pu ją nie tyl ko w re jo nach po lar nych, ale
i w stre fie rów ni ko wej – na naj wyż szych wznie sie niach Tan -
za nii (Ki li man dża ro), Ugan dy (Ru wen zo ri), Ke nii (Ke nia),

No wej Gwi nei (Pun cak Jaya), Ko lum bii (Ne va do del Hu ila) czy
Ekwa do ru (An ti sa na). – Na si przod ko wie w Afry ce wi dzie li
ośnie żo ne i ob lo dzo ne szczy ty. Być mo że jed nak je ste śmy ostat -
nim po ko le niem, któ re te lo dow ce ma szan se oglą dać, a przede
wszyst kim zba dać co na nich ży je. Lo dow ce rów ni ko we zni ka ją
wy jąt ko wo szyb ko i któż to wie, być mo że cy wi li za cja nie do cze -
ka się na stęp nych. Al bo na stęp ne lo dow ce – nie do cze ka ją cy wi -
li za cji” – mó wi dr Krzysz tof Za wie ru cha, bio log i eko log
z Wy dzia łu Bio lo gii.

Po wo łu je się na ba da nia gla cjo lo gów, z któ rych wy ni ka, że lo -
dow ce w Ugan dzie znik nąć mo gą już w cią gu 5 lat, na Ki li man -
dża ro – za dwie – trzy de ka dy, a kil ka de kad dłu żej wy trzy ma ją
lo dow ce w Ekwa do rze czy na No wej Gwi nei. Dr Za wie ru -
cha – po wo łu jąc się na pu bli ka cje o dy na mi ce lo dow ców rów ni -
ko wych – pod su mo wu je, że lo dow ce te zni ka ją ze wzglę du
na wzrost tem pe ra tu ry, ale tak że in ne kon se kwen cje glo bal nych
zmian jak np. zmia ny w ilo ści opa dów czy wil got no ści po wie trza.

z top nie niem lo dow ców top nie ją ca łe eko sys te my
– Lo dow ce rów ni ko we i oko ło rów ni ko we to zim ne wy spy dla ży -

cia w tro pi kach. Ra zem z top nie ją cym lo dem zni ka ją nam nie tyl -
ko po je dyn cze ga tun ki, nie tyl ko ca łe sie dli ska, ale i ca łe eko sys te my!
Ze wzglę du na wy jąt ko wą lo ka li za cję tych lo dow ców, po win ni śmy
spo dzie wać się, że ży ją na nich ga tun ki nie zna ne do tąd na uce.
Z dru giej stro ny, cu dow nie by ło by od kryć tam też te sa me or ga ni -



do szyb kie go trans por tu wraż li we go ma te ria łu bio lo gicz ne go po -
trzeb ny był by np. dro gi he li kop ter. Bar dzo dro gie są tak że po -
zwo le nia na ba da nia. A osta tecz nym kło po tem jest biu ro kra cja. 

– Po za tym lo dow ce rów ni ko we są ma łe i nie wpły wa ją na cy -
kle bio ge oche micz ne na na szej pla ne cie tak istot nie jak wiel kie
cza py lo do we, stąd być mo że to zni ko me za in te re so wa nie – uwa -
ża ba dacz.

Dr Za wie ru cha mó wi jed nak, że jest już w kon tak cie z pol ski -
mi prze wod ni ka mi gór ski mi, któ rzy po uzy ska niu od po wied nich
po zwo leń ma ją mu ze brać prób ki do ba dań pod czas swo ich na -
stęp nych wy praw na Ki li man dża ro, a tak że z in ny mi na ukow ca -
mi, któ rzy tak że pla nu ją po znać ży cie na lo dow cach
rów ni ko wych nim bę dzie za póź no. – Po ka za li śmy no we ga tun -
ki, któ re ży ją na po wierzch ni lo dow ca w Ugan dzie. A cze go mo -
że my się spo dzie wać pod po wierzch nią lo dow ca na sty ku lo du
i ska ły, gdzie jest ciem no, zim no, nie ma tle nu? – py ta na uko wiec.
Je go zda niem to wa run ki ro dem z fil mu scien ce fic tion.

– Dys po nu je my no wo cze sną tech no lo gią i ogrom ną wie dzą.
Bar dzo do ce niam i sam in te re su ję się przy szły mi ba da nia mi lo -
du na in nych pla ne tach lub księ ży cach Ukła du Sło necz ne go. Ale
nie ba da my eko sys te mów, któ re ma my tu u sie bie, a któ re bez -
pow rot nie znik ną w cią gu naj bliż szych lat. Po zo sta ną nam zdję -
cia i do my sły, ja kie ma łe be stie mo gły tam żyć i cze go mo gli śmy
się o nich i od nich na uczyć – pod su mo wu je dr Za wie ru cha.

Lu dwi ka To ma la
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ne roz miesz cze nie zim no lub nych ga tun ków – mó wi. Do da je, że po -
nad to te nie wiel kie już lo dow ce za opa tru ją w wo dę stru mie nie, któ -
re tak że są do mem dla wie lu grup wy jąt ko wych bez krę gow ców.

We dług nie go trze ba ze brać prób ki jak naj więk szej licz by or -
ga ni zmów z tych nie do stęp nych te re nów nie tyl ko po to, by je po -
znać i opi sać, ale i po to, by je prze cho wać do ba dań dla
przy szłych po ko leń, któ re dys po nu jąc co raz to now szy mi tech -
ni ka mi ba daw czy mi, nie bę dą mia ły szan sy zba dać te or ga ni zmy
w wa run kach na tu ral nych.

od kry wa my was, nie spor cza ki
Ba dacz za uwa ża, że jed ną z dwóch pu bli ka cji o ży ciu na rów -

ni ko wych lo dow cach przy go to wał ze spół z Ja po nii. Pra ca ta do -
ty czy msza ków ro sną cych na lo dow cu w Ugan dzie
i za miesz ku ją cych je nie zna nych wcze śniej bak te rii. Dru gą zaś
pra cę na pi sał dr Za wie ru cha z ko le ga mi... po zy sku jąc wła śnie
prób kę mchu od tam te go ze spo łu. – Po pro si łem Ja poń czy ków, by
przy sła li mi prób ki mchów, a ja zna la złem w tych prób kach wrot -
ki i nie spor cza ki. W ten spo sób od kry łem dwa ga tun ki nie spor -
cza ków. Je den z nich do stał na zwę Ad ro pion afro gla cia lis (na zwa
ga tun ko wa ozna cza „afry kań ski lo do wiec”) – opo wia da.

Nie spor cza ki to li czą ce 1/3 mm bez krę gow ce – „lo do we lwy”
zdol ne prze trwać w eks tre mal nych wa run kach, w któ rych nie po -
ra dzi so bie już nie mal żad ne in ne zwie rzę. Roz mów ca zwra ca
uwa gę, że no we nie spor cza ki od kry to w prób kach mchów. Moż -
na się je dy nie do my ślać, co jesz cze po zo sta ło do od kry cia w in -
nych lo do wych sie dli skach.

Na uko wiec wy ja śnia, że ży cie moż na zna leźć na lo dow cach
przede wszyst kim w miej scach, gdzie zbie ra się czar ny
„osad” – tzw. krio ko nit, a tak że wy ta pia ją się tzw. otwo ry krio ko -
ni to we. – To je den z naj bar dziej eks tre mal nych eko sys te mów
na na szej pla ne cie, gdzie zwy kle ma łe nie spor cza ki i wrot ki są
naj więk szy mi kon su men ta mi – tłu ma czy.

ła twiej ba dać bie gu ny niż rów nik?
Py ta ny, dla cze go na ukow cy tak ma ło by li do tąd za in te re so wa -

ni opi sa niem gi ną cych eko sys te mów tro pi kal nych lo dow ców,
mó wi, że pro ble mem jest tu m.in. do stęp ność tych miejsc i pro -
ble my lo gi stycz ne. We dług nie go ła twiej zor ga ni zo wać i sfi nan -
so wać wy pra wę na Spits ber gen – gdzie ist nie ją już sta cje
ba daw cze i lo dow ce w ich po bli żu – niż wy pra wę na naj wyż sze
szczy ty Ugan dy czy No wej Gwi nei. Zwra ca uwa gę, że w tro pi kach

30 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli
UaM z żołnierzami amerykańskimi, stacjonującymi w Poznaniu. 

Na zaproszenie mjra Scotta A. Eberleina, dowódcy Mission
Command Element, prof. Rafał Witkowski z Wydziału
Historycznego i dr Tomasz Skirecki z Wydziału Anglistyki
wygłosili wykłady dla żołnierzy z 1 Dywizji Piechoty armii
amerykańskiej, którzy obecnie przebywają w Poznaniu. 

Wykłady dotyczyły historii ziem polskich oraz powiązań
kulturowych polsko-amerykańskich, a ich celem było
przybliżenie żołnierzom amerykańskim specyfiki nowego
miejsca ich służby. Sukces tego pierwszego spotkania zrodził
konkretne plany współpracy na nadchodzące miesiące. red.

Wy kła dy
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akt i. los spra wił, że za in te re so wa łem się szek spi rem
Prof. Ja cek Fa bi szak na co dzień jest kie row ni kiem z Za kła du

Ba dań nad Tek sta mi Kul tu ry na Wy dzia le An gli sty ki. Z wy kształ -
ce nia i za mi ło wa nia jest szek spi ro lo giem. Jak sam mó wi,
los – a wła ści wie prof. Hen ryk Zbier ski – spra wił, że za in te re so -
wał się po sta cią dra ma tur ga. – Pro fe sor był pro mo to rem mo jej
pra cy ma gi ster skiej. Za pro po no wał, abym na pi sał pra cę na te mat
Krzysz to fa Mar lo we’a. Wte dy by łem scep tycz nie na sta wio ny
do te go po my słu, bo wiem chcia łem wy brać in ny te mat, ale pro -
fe sor bar dzo do brze mnie pod szedł. Za czę ło się od Mar lo we’a,
a dok to rat pi sa łem już o Szek spi rze. 

Za uro cze nie prof. Fa bi sza ka Szek spi rem trwa do dzi siaj. Zaj -
mu je się nim nie tyl ko na uko wo. Jest też prze wod ni czą cym Pol -
skie go To wa rzy stwa Szek spi row skie go, któ re sta ra się
upo wszech nić i spo pu la ry zo wać wie dzę o dra ma to pi sa rzu oraz
zna jo mość je go tek stów. Ad re sa ta mi są głów nie szko ły, ale rów -
nież pa sjo na ci szek spi ro lo gii, w tym na ukow cy. Prof. Fa bi szak
wraz z Mar tą Gi biń ską i Mar tą Ka pe rą wy dał Szek spir. Lek sy kon,
w któ rym moż na zna leźć naj słyn niej sze szek spi row skie cy ta ty
funk cjo nu ją ce w pol sz czyź nie oraz stresz cze nia i ob ja śnie nia
wszyst kich dra ma tów, a tak że opi sy wy stę pu ją cych w nich po sta -
ci i miejsc.

akt ii. czy szek spir fak tycz nie ist niał?
Li te ra tu ro znaw cy czę sto za da ją so bie py ta nie, czy Szek spir na -

praw dę ist niał. Jest wie le teo rii do ty czą cych je go ży cia czy twór -
czo ści. Zwo len ni cy jed nej z nich twier dzą, że dra ma turg nie pi sał
swo ich prac sa mo dziel nie, W nie któ rych, jak „Hen ryk VI”, po -
ma gał mu Mar lo we. Obec nie jest to już udo wod nio ne – „Hen -
ryk VI”, jed na z wcze śniej szych sztuk Szek spi ra, był na pi sa ny
przez co naj mniej trzech au to rów (na zwi sko trze cie go nie jest
zna ne). W ta kich od kry ciach po moc na jest sta ty stycz na ana li -
za kom pu te ro wa, z któ rej ko rzy sta li re dak to rzy wy da nia dzieł
zbio ro wych Szek spi ra, „The New Oxford Sha ke spe are. The Com -
ple te Works. Mo dern Cri ti cal Edi tion”, Ga ry Tay lor, John Jo wett,
Ter ri Bo urus i Ga briel Egan w 2016 r. Na le ży przy tym do dać, że
od kry wa my „rę kę” Szek spi ra w in nych tek stach, któ rych au tor -
stwo by ło przy pi sy wa ne do tych czas in ne mu twór cy, np. „The Tra -
ge dy of M. Ar den of Fe ver sha me”. Ale trze ba ja sno pod kre ślić, że
teo rie ne gu ją ce au tor stwo Szek spi ra i przy pi su ją ce je ko muś in -
ne mu (np. Fran ci so wi Ba co no wi) na le ży wło żyć mię dzy baj ki
i świat na uki nie mógł i nie mo że trak to wać ich po waż nie.

akt iii. szek spir re for ma to rem te atru?
Okres pa no wa nia Elż bie ty I był dla dra ma tur gii bar dzo sprzy ja -

ją cy. Do te atru mo gli uczęsz czać lu dzie wszyst kich sta nów. Co cie -
ka we, sztu ki ni gdy nie by ły pu bli ko wa ne, bo wiem ist nia ła oba wa,
że pu blicz ność nie przyj dzie, bo bę dzie już zna ła prze bieg zda rzeń.
Sztu ki Szek spi ra moż na by ło zo ba czyć, ale rów nież usły szeć tyl ko
w te atrze. Dziś w wie lu tek stach po pu lar no nau ko wych, bądź na -
uko wych moż na prze czy tać, że twór ca jest uzna wa ny za re for ma -
to ra te atru i bun tow ni ka prze ciw kla sycz nym za sa dom
dra ma tycz nym, a je go twór czość za po cząt ko wa ła te atr eu ro pej ski.

szek spir WciąŻ Ży je
prof. ja cek fa bi szak z wy dzia łu an gli sty ki w sze ściu ak tach udo wad nia, że wil liam Szek spir 

to dra ma turg wszech cza sów i wciąż ży je nie tyl ko w na szych ser cach. 

fo
T.

 a
d

ri
a

n
 w

yk
ro

Ta



w r z e s i e ń 2 0 1 9  | Życie UniWersyteckie | 2 1

Jed nak prof. Ja cek Fa bi szak nie do koń ca zga dza się z tym stwier -
dze niem. – Szek spir nie był zwią za ny z gru pą dra ma tur gów elż bie -
tań skich „Uni ver si ty Wits”, któ rzy w la tach 80. XVI wie ku, do ko na li
wła ści we go prze ło mu dra ma tycz ne go i te atral ne go. Jej nie for mal -
nym li de rem był Krzysz tof Mar lo we. Więk szość z nich to by li ab -
sol wen ci uni wer sy te tu. Szek spir, choć nie ukoń czył żad nej szko ły,
świet nie ada pto wał ist nie ją ce roz wią za nia oraz wy no sił cza sa mi
kiep skiej war to ści tek sty na wy so ki po ziom – pod kre śla.

akt iV. Gra z szek spi rem, gra w szek spi ra
Zwa żyw szy na miej sce Wil lia ma Szek spi ra w hi sto rii li te ra tu -

ry, ni ko go nie po win no dzi wić, że je go dra ma ty in spi ru ją twór -
ców nie tyl ko w Eu ro pie i Ame ry ce, ale na wet w Azji.
Na po cząt ku by ły to wszel kie go ro dza ju te atry, któ re wy sta wia ły
mniej lub bar dziej pro fe sjo nal ne ada pta cje sztuk dra ma tur ga.
Z cza sem po ja wi ło się ki no. Jed nak za sta nów my się, skąd tak na -
praw dę po ja wi ła się w kul tu rze tzw. „szek spi ro ma nia”. – Są dwa
waż ne ele men ty zwią za ne z re cep cją Szek spi ra. Pierw szy z nich
okre śla się w kul tu rze an glo sa skiej mia nem pod cho dze nia na ko -
la nach do Szek spi ra, ja ko do wiel kie go nad mi strza („Bar do la to -
ry”). Był to trend szcze gól nie po pu lar ny w Wiel kiej Bry ta nii, ale
rów nież w Sta nach Zjed no czo nych czy w Niem czech. Dru gim
po wo dem po pu lar no ści Szek spi ra by ło ki no nie me, któ re po trze -
bo wa ło zna nych sze ro kiej pu blicz no ści fa buł, po nie waż dia lo gi
by ły dość moc no okro jo ne. Po nad to mło de ki no się ga jąc po je go
dzie ła sta ra ło się pod nieść swój sta tus do po zio mu sztu ki.

Szek spi ro ma nia zda niem prof. Jac ka Fa bi sza ka po pu lar na jest
bar dziej na Za cho dzie, niż w Pol sce. – U nas nie zre ali zo wa no
żad ne go fil mu, któ re go fa bu ła i ty tuł by ły by mniej lub bar dziej
wier ną trans po zy cją tek stu Szek spi ra na ekran. Ma my na to miast
bo ga tą tra dy cję te atru te le wi zji. Spo wo do wa ne jest to in nym spoj -
rze niem na Szek spi ra. Nie ma my ta kie go po dej ścia do nie go, ja -
ki ma ją np. Niem cy, An glo sa si, Fran cu zi czy Ro sja nie. Ma my też
in ny spo sób krę ce nia fil mów. Pol scy re ży se rzy, two rząc ada pta -
cje, wo lą się gać po tek sty pol skie. My od lat 50. ma my te atry te -
le wi zji, gdzie mo że my wy sta wiać je go sztu ki. 

Oczy wi ście, Szek spir jest obec ny na sce nach pol skich, re gu lar -
nie i po pol sku już prze szło 200 lat. Ostat nio w Po zna niu ma my
wy syp „Ham le tów”. Je den z nich wy sta wio ny w Te atrze No wym,
dru gi na to miast w Te atrze Pol skim. 

W po pu la ry zo wa niu po sta ci Wil lia ma Szek spi ra z pew no ścią
po ma ga co rocz ny mię dzy na ro do wy Fe sti wal Szek spi row ski. Pod -
czas te go rocz nej edy cji, któ ra od by ła się w Gdań sku i w Gdy ni
za pre zen to wa ły się te atry m.in. z Pol ski, Włoch, Chor wa cji, Wiel -
kiej Bry ta nii i Ro sji. Oprócz przed sta wień or ga ni zo wa ne są spo -
tka nia z ich twór ca mi, re ży se ra mi, ak to ra mi, czy dra ma tur ga mi.

Je śli jed nak nie mo że my do je chać na ten fe sti wal, za wsze mo -
że my sko rzy stać z lek tu ry. Z oka zji przy pa da ją ce go w 2016 ro -
ku 400-le cia śmier ci Szek spi ra bry tyj ski wy daw ca Ho garth Press
za pro sił do współ pra cy be st sel le ro wych pi sa rzy. Po wie rzył im
opo wie dze nie na no wo naj bar dziej zna nych dzieł wiel kie go dra -
ma tur ga. Owo cem ich pra cy i ta len tów li te rac kich jest ko lek cja
współ cze snych po wie ści, któ re zo sta ną wy da ne w kil ku na stu ję -
zy kach na ca łym świe cie. W Pol sce książ ki te uka za ły się pod szyl -
dem „Pro jekt Szek spir”. 

– W tej se rii wy da no wie le cie ka wych ksią żek, np. Jo Nes bo,
któ ry osa dził Mak be ta w la tach 70, moż na też zna leźć bar dzo cie -
ka wą in ter pre ta cję Zi mo wej opo wie ści pió ra Je an net te Win ter son
(pt. „Prze paść cza su”) czy Bu rzy (Mar ga ret Atwo od i jej „Czar ci
po miot”). To z pew no ścią wpły nie na to, że Szek spir sta nie się
jesz cze bar dziej zna ny i mo że spra wi, że ktoś po prze czy ta niu po -
wie ści kry mi nal nej à la Jo Nes bo się gnie po Szek spi ra? – pod kre -
śla pro fe sor. 

akt V. Być al bo nie być. hi sto ria praw dzi wa
Gdy by prze pro wa dzić an kie tę wśród miesz kań ców Po zna nia,

w któ rej za da li by śmy py ta nie, któ ry cy tat jest naj bar dziej zna ny
ze wszyst kich sztuk Wil lia ma Szek spi ra, z pew no ścią wy grał by
cy tat z „Ham le ta”. Sło wa mi Być al bo nie być – oto jest py ta nie za -
czy na się naj słyn niej szy w hi sto rii li te ra tu ry mo no log. Fra za ta
sta ła się trwa łym ele men tem kul tu ry po ja wia jąc się w wie lu utwo -
rach, np. w fil mie Być al bo nie być na krę co nym w 1942 r. w USA.
We szła rów nież w skład ka no nu kul tu ry ma so wej po ja wia jąc się
w pio sen kach, tek stach sa ty rycz nych, pu bli cy stycz nych a tak że
w po tocz nych roz mo wach. Zda niem prof. Fa bi sza ka mo no log ten
przy cią gnął uwa gę czy tel ni ków swo ją pro sto tą:

– Ten cy tat nie jest skom pli ko wa ny. Tu taj trud no mó wić o ja -
kiej kol wiek me ta fo rze, bo moż na go po trak to wać bar dzo do słow -
nie. Prof. Zbier ski miał bar dzo cie ka wą teo rię na te mat te go
cy ta tu, któ rej nie był w sta nie udo wod nić. Wy da wa ło mu się, że
być mo że Szek spir, któ ry dla pro fe so ra był przede wszyst kim po -
etą, naj pierw na pi sał po emat, któ ry za czy nał się od Być al bo nie
być, a wo kół nie go obu do wał resz tę dra ma tu. W tek stach kul tu -
ry ma so wej i w po tocz nej świa do mo ści Ham let pod czas te go mo -
no lo gu czę sto stoi na sce nie sam i trzy ma czasz kę, nie jest to
jed nak zgod ne z tek stem. Wy ni ka to z kon ta mi na cji dwóch słyn -
nych scen z tej sztu ki: sce ny I z ak tu III, gdzie głów ny bo ha ter
wy gła sza ów mo no log i nie jest sam na sce nie: to wa rzy szy
mu Ofe lia, a za za sło ną ukry ci są Król i Po lo niusz, ze sce ną I z ak -
tu V, kie dy bo ha ter wspo mi na Yoric ka, trzy ma jąc w dło ni czasz -
kę; jed nak też nie jest sam: to wa rzy szą mu Ho ra cjo i dwaj
gra ba rze.

akt. Vi szek spir – ja sno widz na szych cza sów
Po li ty ka jest dra ma tem wiel kim, ale o nie wiel ką staw kę. Tak

przy naj mniej opi sał ją Szek spir. We dług wie lu pu bli cy stów isto -
tą po li ty ki w uję ciu Szek spi ra nie jest bo wiem do nio słość, lecz
jej roz mach, pa tos, dra mat. Szek spi row scy bo ha te ro wie to
w znacz nej czę ści wład cy i człon ko wie ro dzin pa nu ją cych, al bo
przy naj mniej oso by znaj du ją ce się bli sko elit spo łecz no -po li -
tycz nych. Nie któ rzy mi ło śni cy Szek spi ra uwa ża ją go za ja sno -
wi dza i twier dzą, że je go sztu ki ide al nie pa su ją do dzi siej szej
po li ty ki. 

– Tek sty Szek spi ra są na ty le pla stycz ne, że moż na je tak do sto -
so wać, aby z po wo dze niem mó wić o współ cze snych pro ble mach
świa ta, któ ry nas ota cza. Oczy wi ście są sztu ki mniej lub bar dziej
po li tycz ne. Nie spo sób nie wspo mnieć tu o sztu ce Ju liusz Ce zar,
Król Le ar czy Mak bet. Ma my, przy naj mniej w tra ge diach, ca ły ze -
staw sztuk, któ re mo gą pa so wać do dzi siej szych cza sów i po zwa -
la ją nam ko men to wać dzi siej szą sy tu ację po li tycz ną – mó wi prof.
Fa bi szak.

Ale czy my tak na praw dę ro zu mie my dzi siaj Szek spi ra? – Ro -
zu mie my już wie le. Pa mię taj my, że tra dy cja re dak cji tek stów
Szek spi ra ma już 400 lat. Re dak to rzy przez te wszyst kie la ta bar -
dzo su mien nie tek sty re da go wa li i roz wi nę li od po wied nie prak -
ty ki. W związ ku z tym, gdy ku pu je my jed no to mo we na uko we
wy da nie po szcze gól nych dra ma tów Szek spi ra, to na jed nej stro -
nie znaj dzie my ¼ tek stu Szek spi ra, a ¾ przy pi sów ob ja śnia ją -
cych – od dro bia zgów, jak in ter punk cja po in ter pre ta cję me ta for
czy fi gur sty li stycz nych. Na tym po le ga rów nież uro da li te ra tu -
ro znaw stwa. My in ter pre tu je my tek sty, czy ta my je, sta ra my się
od czy tać za każ dym ra zem na no wo, na wią zu jąc do te go, co by -
ło. Mo że my być za to wdzięcz ni Szek spi ro wi, po nie waż ca ły czas
nam stwa rza sze ro kie moż li wo ści in ter pre ta cji je go tek stów i da -
je nam za ro bić na chleb – żar to bli wie pod su mo wu je prof. Ja cek
Fa bi szak. 

Ja go da Ha losz ka
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jak prze ko nać lu dzi do tro ski o śro do wi sko na tu ral ne, kie dy
skut ki na szych dzia łań mo gą po ja wić się po na szej śmier ci?

Pod sta wo wym pro ble mem jest brak świa do mo ści re al nych za -
gro żeń wy ni ka ją cych z za nie dba nia śro do wi ska na tu ral ne go.
W więk szo ści dys ku sji na te mat wy zwań ener ge tycz nych współ cze -
sne go świa ta, Eu ro py, w tym Pol ski, lu dzie uwa ża ją, że ich to nie do -
ty czy, nie wie rzą też w moż li wość zmia ny spo so bu ży cia. Nie
wy obra ża ją so bie na przy kład za mia ny wę gla ogrze wa ją ce go na sze
miesz ka nie na np. pom pę cie pła. Gdy wy jeż dża my do kra jów nor -
dyc kich wi dać po stęp w po dej ściu do tych za gad nień. W Skan dy -
na wii jeź dzi mniej sa mo cho dów, nie ma kor ków, lu dzie wię cej się
ru sza ją, jeż dżą na ro we rach, jest mniej smo gu, nie ma ją cho rób,
w tym aler gii. Po za tym tech ni ki zu ży cia ener gii są in ne i nie ko -
niecz nie droż sze, jak nam się wma wia. Je śli np. ktoś ma w do mu
wła sną fo to wol ta ikę to za ogrze wa nie pła ci mniej niż za pa le nie
w do mu so lid nym wę glem i du żo ta niej niż ga zem. Trze ba my śleć
o tych pro ble mach per spek ty wicz nie. Sta wia jąc na no we tech no lo -
gie eko lo gicz ne, od ci na my się od im por tu dro gich su row ców ro py,
ga zu z Ro sji, ra tu je my świat, po pra wia my ja kość ży cia i jesz cze
w dłu giej per spek ty wie cza su się na tym bo ga ci my. 

ja ki mo del go spo dar ki na le ża ło by za pro po no wać, aby spo wol -
nić zmia ny kli ma tu? 

Przede wszyst kim mu si my nie ty le zmniej szyć emi sję CO₂ do at -
mos fe ry, ale ją wy ze ro wać. Je śli bę dzie my ją tyl ko zmniej szać, kli mat
bę dzie się ocie plał, ty le że tro chę wol niej. Pa trząc po przez pry zmat
epo ki geo lo gicz nej, i tak bę dzie się to dzia ło szyb ko. W ostat nich dzie -
się cio le ciach stę że nie dwu tlen ku wę gla wzro sło nie bo tycz nie, ni gdy
nie by ło tak du że w obec nym ho lo ce nie. Nie ste ty obec ny sys tem pła -
ce nia za za nie czysz cze nia nie za chę ca do te go, nie roz wią zu je pro ble -
mu. My trak tu je my at mos fe rę jak dar mo wy ściek dla ko mi nów i rur
wy de cho wych. Wła ści wie tyl ko po twier dza my, że nie wie le nas śro -
do wi sko in te re su je. Pła ci my, a jest to re la tyw nie ni ski koszt w po rów -
na niu do te go, ja kim kosz tem dla na sze go ży cia i zdro wia za cho dzą
zmia ny w śro do wi sku. Mu si my na praw dę zre du ko wać tę emi sję, a nie
za sła niać się pła ce niem za „bru dze nie”; nie tę dy dro ga, pie nią dze nie
za ła twią wszyst kie go. Tyl ko do te go trze ba się prze ko nać i być te go
świa do mym. Na le ży pa mię tać, że na sza wol ność koń czy się tam, gdzie
za czy na się szko dze nie in nym. A za pła cą za to przy szłe po ko le nia. 

czy zmia ny kli ma tu nio są ze so bą ja kiś sce na riusz po zy tyw ny?
Ra czej nic po zy tyw ne go. Ocie ple nie to kwe stia cza su, Sa ha ra prze -

su wa się na pół noc. Mo że nam się po do bać, że kli mat w Po zna niu już
nie dłu go bę dzie po rów ny wal ny do kli ma tu Bu da pesz tu sprzed 100
lat, a w przy szło ści bę dzie u nas tak cie pło jak nad Mo rzem Śród ziem -

nym. Je ste śmy bli żej Bie gu na Pół noc ne go, to ja kiś czas wy trzy ma my.
Jed nak lu dzie miesz ka ją cy na po łu dnie od rów ni ka, w no wych, go -
rą cych wa run kach po pro stu nie bę dą mo gli żyć. Pro szę pa mię tać, że
w Sy rii w ostat nim cza sie wy stą pi ła su sza, któ rej nie by ło od 900 lat
w tym kra ju. W jej wy ni ku umie ra li lu dzie, zwie rzę ta, a to do pro wa -
dzi ło do po wsta nia grup zde spe ro wa nych uchodź ców kli ma tycz nych,
któ rzy prze nie śli się ze wsi do miast. Do te go wy bu chła woj na do mo -
wa w Sy rii, lu dzie za czę li szu kać azy lu w Eu ro pie. I ich licz ba bę dzie
wzra stać. W przy szło ści, jesz cze w tym stu le ciu, licz ba uchodź ców,
mi gran tów nie tyl ko w wy ni ku wo jen, ale rów nież w wy ni ku zmian
kli ma tycz nych nie bę dzie się ga ła 2-3 mi lio nów, ale 200-300 mi lio -
nów. I co bę dzie my wte dy ro bić? Wpu ści my ich do Eu ro py? A mo że
tyl ko mi lion, a mo że wy bra nych? Co kol wiek zro bi my, bę dzie źle. 

po zo sta je za tem prze ko nać po li ty ków do de kar bo ni za cji, tyl -
ko jak to zro bić?

W po czu ciu głę bo kiej od po wie dzial no ści za lo sy lu dzi i świa -
ta po win ni śmy od cho dzić od wę gla i zmniej szać emi sję CO₂
do at mos fe ry. To my, „bo ga ty świat”, do pro wa dzi li śmy do zwięk -
sze nia je go emi sji po przez spa la nie ro py, wę gla, ga zu. USA to 1/7
świa to wych emi sji, Chi ny 1/4, Eu ro pa 1/10. Więc to my po win -
ni śmy udo stęp nić bied niej szym pań stwom z tzw. glo bal ne go po -
łu dnia no we tech no lo gie, któ re są co raz tań sze, bo to my je ste śmy
win ni te mu co się dzie je z kli ma tem. Po dob nie w Pol sce, do kła -
da my mi liar dy do wy do by cia wę gla, a przy szłość jest w no wych,
czy stych tech no lo giach (pom py cie pła, re ku pe ra to ry). Jed nak
w przy pad ku na sze go kra ju jest to pro blem, któ ry po win ni śmy
roz pa try wać w szer szym kon tek ście spo łecz nym. 

z inicjatywy prof. macieja walkowskiego na wnpid Uam gościł marcin popkiewicz autor książki: „Świat na rozdrożu”,

„Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, uznany w polsce i za granicą analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz

zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. 

oto fragmenty rozmowy ze zdobywcą nagrody promotor energetyki odnawialnej (2016). 

z marcinem popkiewiczem rozmawiają adam barabasz i marcin piechocki

re Wo lU cja jest ko niecz na
„Traktujemy atmosferę jak darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych. 

Właściwie tylko potwierdzamy, że niewiele nas środowisko interesuje”.
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Za nim jed nak przy stą pio no do wy peł nia nia geo an kiet czy
udzia łu w geo dy sku sji, ba da cze mu sie li ze brać gro no re spon den -
tów. Klu czo wym dla ich po zy ska nia by ło za an ga żo wa nie w pro -
ces re kru ta cji jed no stek, któ re by ły od bior ca mi wy ni ków ba da nia,
np. biu ra pla ni stycz ne, wy dzia ły urzę du mia sta czy gmin, a tak -
że miej skich pra cow ni urba ni stycz nych. Ba da cze w ce lu uwzględ -
nie nia w ba da niach lo kal nych spo łecz no ści wy ko rzy sty wa li
rów nież me dia spo łecz no ścio we ta kie jak Fa ce bo ok czy Twit ter,
a tak że in for ma cje w me diach lo kal nych czy ulot ki do skrzy nek
pocz to wych.

Zda niem ba da czy, do pod sta wo wych za let na rzę dzi par ty cy pa -
cyj nych sys te mów in for ma cji geo gra ficz nej na le żą m. in.: za an -
ga żo wa nie więk szej licz by miesz kań ców niż w przy pad ku
tra dy cyj nych form kon sul ta cji spo łecz nych oraz po wszech na do -
stęp ność apli ka cji in ter ne to wych, po zwa la ją ca na prze pro wa dza -
nie kon sul ta cji te re no wych. Nie wąt pli wą za le tą apli ka cji PPGIS
jest du ży sto pień do kład no ści po zy ski wa nych da nych, co w przy -
pad ku lo ka li za cji miejsc i obiek tów ma ogrom ne zna cze nie. Po -
mi mo bar dzo wie lu za let tych apli ka cji, trze ba zwra cać uwa gę
na sła be stro ny par ty cy pa cyj nych sys te mów in for ma cji geo gra -
ficz nej. Na le żą do nich m.in. wy ma ga nia zwią za ne z pod sta wo -
wą umie jęt no ścią po słu gi wa nia się ma pa mi i for mu la rza mi
in ter ne to wy mi, któ re mo gą wpły wać na mniej sze za an ga żo wa -
nie w kon sul ta cjach spo łecz nych osób naj star szych. Jed nak au to -
rzy pro jek tu ma ją na dzie ję, że stwo rzo ne apli ka cje przy czy nią się
nie tyl ko do wzro stu wie dzy kadr ad mi ni stra cji pu blicz nej i pla -
ni stów w za kre sie opi nii i po trzeb spo łecz nych, ale tak że po zwo -
lą na co raz po wszech niej sze ich sto so wa nie w co dzien nej
prak ty ce pla ni stycz nej.

Ja go da Ha losz ka

zpo mo cą przy cho dzi ze spół zło żo ny z na ukow ców Za kła -
du Geo in for ma cji oraz Cen trum Ba dań Me tro po li tal nych
UAM, któ ry zre ali zo wał pro jekt „Geo plan. Ulepsz swo ją

prze strzeń” pod kie row nic twem prof. Pio tra Jan kow skie go, fi nan -
so wa ny przez NCBiR. Je go re zul ta tem jest In ter ne to wy Sys tem
In for ma cji Geo gra ficz nej (geo por tal), któ ry wspie ra par ty cy pa -
cję spo łecz ną w pla no wa niu prze strzen nym. Je go funk cjo nal ność
jest wy pra co wa na na pod sta wie ana li zy obec ne go pro ce su par ty -
cy pa cji oraz wie dzy i do świad czeń uczest ni ków pro jek tu z za kre -
su go spo dar ki prze strzen nej. Jak pod kre śla prof. To masz
Kacz ma rek z CBM UAM, geo por tal był już z po wo dze niem wdra -
ża ny w pro ce sie kon sul ta cji spo łecz nych na te re nie miast i gmin
aglo me ra cji po znań skiej (np. cen trum Ro kiet ni cy) i łódz kiej.

– Czę sto wpi sy wa li śmy się w kon sul ta cje spo łecz ne lub ogól -
nie w pro ces pla ni stycz ny. Przy cho dzi li śmy, po ka zy wa li śmy ja kie
ma wa dy i za le ty oraz za chę ca li śmy lo kal ne spo łecz no ści do wzię -
cia udzia łu. Każ de wdro że nie nas cze goś na uczy ło. Pew ne ele -
men ty wcho dzi ły wręcz w pla ny za go spo da ro wa nia miast, np.
cen trum Ro kiet ni cy czy za go spo da ro wa nie by łe go lot ni ska w Ko -
byl ni cy.

Nie daw no ba da cze zo sta li lau re ata mi kon kur su o na gro dę mi -
ni stra in we sty cji i roz wo ju za pu bli ka cję „Za sto so wa nie apli ka cji
geo an kie ty i geo dy sku sji w par ty cy pa cyj nym pla no wa niu prze -
strzen nym – do bre prak ty ki”, wy da ną w se rii Bi blio te ka Aglo me -
ra cji Po znań skiej 32.

– Pra ca, któ ra zo sta ła na gro dzo na, opi su je in te rak tyw ne apli -
ka cje: geo an kie tę i geo dy sku sję, któ re zo sta ły stwo rzo ne przez
nasz ze spół. Oby dwie me to dy wpi su ją się w szer sze za gad nie nie,
któ re na zy wa my „par ty cy pa cyj ne pla no wa nie i za rzą dza nie prze -
strze nią z wy ko rzy sta niem sys te mów in for ma cji geo gra ficz nej”,
w skró cie PPGIS (ang.) – opi su je prof. Piotr Jan kow ski, kie row -
nik pro jek tu z Za kła du Geo in for ma cji UAM oraz dy rek tor In sty -
tu tu Geo gra fii na Ka li for nij skim Uni wer sy te cie Sta no wym w San
Die go.

Czym za tem są geo an kie ta i geo dy sku sja? – Geo an kie ta opar -
ta jest na tra dy cyj nej an kie cie, któ ra zo sta ła uzu peł nio na o py ta -
nia zwią za ne z aspek ta mi obiek tów i zja wisk moż li wy mi
do iden ty fi ka cji w prze strze ni. Po zwa la na uzu peł nie nie py tań
an kie to wych in for ma cja mi prze strzen ny mi. Na to miast geo dy -
sku sja utoż sa mia na jest z eta pem wy ło że nia pro jek tu do pu blicz -
ne go wglą du. W jej ra mach uczest ni cy kon sul ta cji mo gą
wy po wia dać się i oce niać pre zen to wa ne pro po zy cje pla ni stycz -
ne. Jest to for ma roz mo wy wspar tej in te rak tyw ną ma pą – pod -
kre śla prof. Jan kow ski. Wy ko rzy sta nie geo an kie ty ma przede
wszyst kim cha rak ter dia gno stycz ny i po zwa la na ze bra nie ma te -
ria łu in for ma cyj ne go do dzia łań pla ni stycz nych i pro jek to wych,
na to miast geo dy sku sja znaj du je za sto so wa nie w przy pad ku dia -
lo gu czy kon sul ta cji spo łecz nych w kon tek ście za go spo da ro wa -
nia prze strze ni lub ochro ny kra jo bra zu przed ne ga tyw nym
wpły wem dzia łal no ści an tro po ge nicz nej – do da je prof. Zbi gniew
Zwo liń ski, kie row nik Za kła du Geo in for ma cji UAM.

apli ka cje in ter ne to We
po ma Ga ją W pla no Wa niU prze strzen nym
coraz częściej szukamy aplikacji, które pozwalają nam znaleźć nie tylko interesujące nas miejsca, ale także

informacje o zjawiskach przyrodniczych, gospodarczych czy społecznych. nowe technologie pozwalają

również na szybki kontakt na linii społeczność lokalna – władza publiczna. 
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trud no pa nią pro fe sor zła pać. W lip cu współ or ga ni zo wa ła pa -
ni fran cu sko -pol ski kon gres che mii w pa ry żu, wy jeż dża ła
do pe ters bur ga, po tem na Uam przy je cha li na ukow cy z Włoch.
roz wi nę ła pa ni sze ro ką współ pra cę mię dzy na ro do wą. jak się to
wszyst ko za czę ło?

Przez przy pa dek, jak w ży ciu. Prof. Wan da Ra dec ka -Pa ry zek
w 1998 ro ku wy sła ła mnie i dr Emi lię Luks na kon fe ren cję do Par -
du bic. Tam po zna łam pro fe so ra Pa olo Fi noc chia ro z Uni wer sy te -
tu w Ka ta nii, któ ry za pro sił mnie na staż po dok tor ski. U nie go
mia łam otrzy my wać kom plek sy lan ta now ców ze związ ka mi fos -
fo ro wy mi, ale nie ste ty nic mi nie wy cho dzi ło. By łam za ła ma -
na i zde spe ro wa na. Staż trwał tyl ko trzy mie sią ce, wie dzia łam, że
nie zdą żę prze pro wa dzić za pla no wa nych ba dań. Na gle 10 ma -
ja 1999 ro ku do wie dzia łam się, że w Ka ta nii od bę dzie się wy kład
no bli sty prof. Je ana -Ma rie Leh na, a że od daw na ma rzy łam, by
po je chać wła śnie do nie go na staż i móc roz wi jać swo je ho ry zon -
ty na uko we, z cie ka wo ścią pod szy tą nie po ję tym szczę ściem po -
szłam na to spo tka nie. Na stęp ne go dnia oka za ło się, że  oso bi ście
moż na po roz ma wiać z pro fe so rem. Pę dem po bie głam tam, gdzie
przyj mo wał swo ich roz mów ców, ale na miej scu oka za ło się, że li -
sta chęt nych jest już za mknię ta. Ja jed nak po wie dzia łam, że nie
wyj dę, do pó ki nie za mie nię z pro fe so rem choć pa ru słów. Do sta -
łam się ja ko ostat nia na za le d wie 5 mi nut. Mia łam ze so bą kil ka
swo ich pu bli ka cji i za py ta łam wprost: wiem, że to nie grzecz ne, ale
jest pan mo im na uko wym ido lem, czy mo gę przy je chać do pa -
na na staż? Pro fe sor za czął się śmiać, zgo dził się i od ra zu spy tał,

kie dy chcę przy je chać. Po wie dzia łam, że nie wiem, bo nie mam
jesz cze pie nię dzy na post do ca. Po ra dził mi, gdzie je zna leźć i obie -
cał przy słać list za pra sza ją cy. Wy szłam ze spo tka nia wzru szo na,
po pła ka łam się ze szczę ścia, na tych miast za dzwo ni łam do ma my.
Po sta no wi łam, że spod zie mi wy cią gnę te pie nią dze, na wet je śli
mia ła bym wejść w układ z wło ską ma fią. Dwa la ta póź niej do sta -
łam sty pen dium NATO i po je cha łam do Stras bur ga.

fa scy nu ją ca hi sto ria! co dzia ło się da lej?
Na po cząt ku 2001 ro ku w naj lep szym la bo ra to rium świa ta by ło

mi dość trud no, bo do tej po ry zaj mo wa łam się che mią nie orga -
nicz ną. Na gle się oka za ło, że mu szę pra co wać w che mii or ga nicz -
nej i zsyn te zo wać du że oli go pi ry dy no we li gan dy. Jed nak, gdy już
opa no wa łam syn te zę tych ukła dów, to wte dy jak bym do sta ła wiatr
w ża gle, na sta wia łam co dzien nie po kil ka re ak cji. Nie któ rzy żar to -
wa li, że pro wa dzę ma nu fak tu rę. Pod ko niec po by tu pro fe sor po wie -
dział mi: jak nie bę dzie krysz ta łów, to za bierz związ ki ze so bą
do Po zna nia. Mój przy ja ciel dr Paul Ba xter, sły sząc to pod niósł kciuk
do gó ry – czy li uda ło się! Prof. Je an -Ma rie Lehn zgo dził się, że bym
kon ty nu owa ła tę te ma ty kę w Pol sce. Wy mier nym efek tem pra cy
na sta żu by ło sześć pu bli ka cji, z cze go pięć sta ło się czę ścią mo jej
ha bi li ta cji. To był naj szczę śliw szy rok w mo im ży ciu, bar dzo in ten -
syw ny. Pra co wa łam przez sześć dni w ty go dniu, od dzie wią tej ra no
(pra wie za wsze by łam pierw sza w la bo ra to rium) do oko ło dzie wią -
tej wie czo rem. Bar dzo du żo za wdzię czam pro fe so ro wi, któ re go
uwa żam za wir tu oza che mii i mo je go na uko we go gu ru. Na uczył

Uczę się od młodych
z prof. Violettą patroniak, kierownikiem zakładu chemii bionieorganicznej na wydziale chemii Uam

rozmawia ewa konarzewska-michalak
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mnie nie tyl ko che mii, ale też te go, że no bli sta, czło wiek ge nial ny,
mo że cze goś nie wie dzieć. Za miast udzie lać złych od po wie dzi, le -
piej po wie dzieć: nie wiem, al bo po cze kaj, po szu kam. Czło wiek uczy
się ca łe ży cie. 

ja kie by ły po cząt ki pa ni gru py ba daw czej, któ ra zdo by ła sie -
dem na ście gran tów i jest dla mło dych tram po li ną do suk ce su?

Gdy wró ci łam do Pol ski po sta no wi łam, że mu szę zdo być grant,
po ro ku do sta łam swój pierw szy pro jekt. Po my śla łam, że war to
współ pra co wać z mło dy mi ludź mi, bo ma ją świe że spoj rze nie
na na ukę i sa ma mo gę się od nich cze goś na uczyć. Za pro po no wa -
łam współ pra cę Ar tu ro wi Ste fan kie wi czo wi, któ ry po ro ku pra cy
w mo im pro jek cie zna lazł się na sty pen dium u prof. Leh na, po -
tem w je go śla dy po szedł rów nież Ar tur Cie siel ski. Mu szę się tu
po chwa lić, że mia łam do bre prze czu cia, obaj zro bi li spek ta ku lar -
ne ka rie ry na uko we, są też już pro fe so ra mi na sze go uni wer sy te -
tu. By łam chy ba pierw szą oso bą na Wy dzia le Che mii, któ ra
za pra cę w la bo ra to rium umie ści ła stu den tów na li ście współ au -
to rów w pu bli ka cjach – Ar tu ra R. Ste fan kie wi cza i Agniesz kę M.
Gro chow ską – w Eu ro pe an Jo ur nal of Inor ga nic Che mi stry i Te tra -
he dron w 2005 ro ku. Dla mło dych, am bit nych lu dzi pu bli ka cje są
nie zwy kle istot ne, po nie waż po ma ga ją w zdo by ciu sty pen diów,
na gród czy gran tów. A dzię ki tym ostat nim czu ją się sa mo dziel ni
i, co istot ne, od po wie dzial ni. Po wta rzam mo je mu ze spo ło wi, że
gran ty są wspól ne, kie row nik i wy ko naw cy do sta ją in dy wi du al ne
wy na gro dze nie, ale resz ta, czy li apa ra tu ra i od czyn ni ki słu żą nam
wszyst kim. Kie dy pla nu je my no wy grant, sia da my i za sta na wia -
my się, cze go po trze bu je my. Z cza sem do ze spo łu do łą czy li Mo -
ni ka Wa łę sa -Cho rab, Adam Gor czyń ski, Ariel Adam ski i Mar ta
Fik -Ja skół ka. Przez la ta sie dzie li śmy w jed nym po ko ju w sta rym
Col le gium Che mi cum i bar dzo się ze so bą zży li śmy. W na szej gru -
pie pa nu je at mos fe ra ro dzin na, cza sem aż za bar dzo. My ślę jed -
nak, że tak po win no być, bo pra ca mu si być przy jem no ścią.

Wła śnie dr adam Gor czyń ski, lau re at na gro dy pre ze sa ra dy
mi ni strów, sty pen dy sta ful bri gh ta po wie dział: nic bym nie osią -
gnął, gdy by nie pa ni pro fe sor, któ ra moc no in we stu je w nas, mło -
dych. dla cze go pa ni to ro bi?

Lu bię pa trzeć na suk ce sy mo ich współ pra cow ni ków, bar dzo się
z nich cie szę! Wie dzia łam, że jest moż li wość wy sy ła nia stu den tów
do prof. Leh na, a je śli ma my pro gram Era smus, dla cze go nie mia -
ła bym ko muś w tym po móc. Każ de ta kie do świad cze nie, na wet bez
wy ni ków pu bli ka cyj nych, bo ta kie po by ty trwa ją tyl ko kil ka mie -
się cy, jest cen ne. Stu den ci uczą się choć by te go, jak ra dzić so bie
za gra ni cą. Da wi do wi Pa kul skie mu po wie dzia łam, że w se me strze
let nim przed obro ną pra cy ma gi ster skiej po je dzie do Stras bur ga
do prof. Pa olo Sa mo ri. On na to, że nie pla nu je wy jaz du. – A co
mnie to ob cho dzi – od par łam. – Mu si pan je chać, trze ba się roz wi -
jać. Świet nie so bie po ra dził, spodo ba ło mu się, za pro po no wa no mu

tam dok to rat i te raz jest wspól nym dok to ran tem mo im i prof. Ar -
tu ra Cie siel skie go w ra mach fi nan so wa ne go przez am ba sa dę fran -
cu ską sty pen dium co -tu tel le. 

W ja ki spo sób wy szu ku je pa ni tych naj lep szych do współ -
pra cy?

Na la bo ra to riach, ćwi cze niach ra chun ko wych i pro se mi na riach.
Cho ciaż mam też dwie obec ne dok to rant ki, któ re zgło si ły się
do mnie po wy kła dach. Zdol ne go stu den ta Ma te usza Kri la, któ ry
te raz jest na trze cim ro ku, za uwa ży łam na ćwi cze niach ra chun ko -
wych, za pro po no wa łam, że by do nas do łą czył. Tak do brze współ -
pra cu je mu się z dr hab. Iza be lą Po spiesz ną -Mar kie wicz, że na wet
w wa ka cje chciał przy cho dzić do pra cy do la bo ra to rium. Na to miast
z Da wi dem Mar cin kow skim, któ ry do stał Dia men to wy Grant mia -
łam pra cow nię la bo ra to ryj ną na pierw szym ro ku. Da wid jest ty pem
uczo ne go, nie zwy kle du żo pra cu je.

W gru pie sta wia pa ni na de mo kra cję?
Ra czej tak. Co praw da zwy kle mó wię, jak ma być, ale je śli ze spół

ma in ne zda nie i przed sta wi od po wied nią ar gu men ta cję, przy chy -
lam się do nie go. Nie twier dzę, że za wsze mam ra cję. Nie wtrą cam
się do gran tów mło dych na ukow ców, oczy wi ście mo gę coś su ge ro -
wać – cza sem mo je sło wa są bra ne pod uwa gę, cza sem nie. Wy cho -
dzę z za ło że nia, że to są do ro śli lu dzie, któ rzy od po wia da ją za swo je
de cy zje.

co de cy du je o do brej współ pra cy?
Do bór współ pra cow ni ków. Wie dzia łam, że Ola Bo cian mu si pra -

co wać z Ada mem Gor czyń skim, a Mar ta Fik -Ja skół ka le piej bę dzie
współ pra co wać z Mar ty ną Szy mań ską. Kie dy lu dzie do sie bie pa -
su ją, to współ pra ca ukła da się le piej. Nie ob ra żam się, je śli ktoś chce
odejść, każ dy ma pra wo do sa mo dziel ne go kie ro wa nia swo ją ka rie -
rą. Mnie nikt ni cze go nie na rzu cał. To wiel ka za słu ga prof. Wan dy
Ra dec kiej -Pa ry zek, któ ra da wa ła mi du żo wol no ści i po zwa la ła
na nie za leż ność. Sa ma zor ga ni zo wa łam wy jazd do prof. Je an -Ma -
rie -Leh na, a kie dy by łam dok to rem i nie mo głam mieć ma gi stran -
tów, pa ni pro fe sor zgo dzi ła się zo stać ich pro mo to rem. Mo ją
pierw szą ma gi strant ką i dok to rant ką by ła do pie ro dr hab. Mo ni ka
Wa łę sa -Cho rab. 

Współ or ga ni zu je pa ni fran cu sko -pol skie kon fe ren cje che -
micz ne w pa ry żu. dla cze go te go rocz ny kon gres był wy jąt ko wy?

Wszyst ko za czę ło się w 2014 ro ku pod czas wy jaz du do Fran -
cji. W Pa ry żu prof. Ma ciej Fo ryc ki z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
UAM, peł nią cy obec nie funk cję dy rek to ra Sta cji Na uko wej PAN,
za pro po no wał mi wspól ną or ga ni za cję pol sko -fran cu skiej kon -
fe ren cji che micz nej. Współ pra cu je my ra zem od pię ciu lat. Do tej
po ry od by ły się dwie kon fe ren cje i kon gres. Na pierw szej kon fe -
ren cji w 2015 ro ku prof. Je an -Ma rie Lehn do stał  Krzyż Ofi cer -
ski Or de ru Za słu gi Rze czy po spo li tej Pol skiej. By ło to dla mnie
bar dzo wzru sza ją ce prze ży cie. W 2018 ro ku za pro si li śmy na na -
sze spo tka nie no bli stę – prof. Je an -Pier re’a Sau va ge’a. W tym ro -
ku, kie dy ob cho dzi my stu le cie na uki pol skiej i Pol sko -Fran cu ski.
Rok Na uki 2019, przy go to wa li śmy kon gres na więk szą ska lę.
Przy je cha ło po nad stu na ukow ców z Pol ski i Fran cji. Pierw szy
wy kład w Am ba sa dzie RP w Pa ry żu wy gło sił gość spe cjal -
ny – prof. Krzysz tof Ma ty ja szew ski. Nie ma chy ba lep sze go am -
ba sa do ra pol skiej che mii w świe cie. W dru gim dniu wy kła dy
od by wa ły się na Sor bo nie, a w trze cim w Sta cji Na uko wej PAN
w Pa ry żu. Wy kład prof. Je an -Ma rie Leh na uświet nił za koń cze nie
na sze go spo tka nia. Na stęp ną kon fe ren cję pla nu je my zor ga ni zo -
wać w 2021 ro ku z gru pą mo ich fran cu skich przy ja ciół z prof. Je -
an -Luc Pi ra tem na cze le w Mont pel lier.

y Gru pa ba daw cza prof. Vio let ty pa tro niak zaj mu je się syn -
te zą i cha rak te ry sty ką kom plek sów jo nów me ta li z za sa -

da mi Schif fa i oli go pi ry dy na mi, czy li li gan da mi or ga nicz ny mi
za wie ra ją cy mi do no ro we ato my azo tu. ce lem pra cy na ukow -
ców są wie lo aspek to we ba da nia wła ści wo ści no wo otrzy ma -
nych związ ków (ma gne tycz nych, bio lo gicz nych, (fo to)
ka ta li tycz nych oraz lu mi ne scen cyj nych). część z po zy ska nych
ukła dów mo że zna leźć za sto so wa nie w in ży nie rii ma te ria ło wej,
w pro ce sach pro jek to wa nia me ta lo te ra peu ty ków czy ja ko czuj -
ni ki me dycz ne w ba da niach in vi tro, wska zu jąc moż li we kło po ty
zdro wot ne pa cjen tów w ka te go riach cho rób neu ro che micz nie
za leż nych (par kin son, al zhe imer).



stU den ci prze kro czy li róW nik
Studenci wydziału biologii Uam wybrali się w podróż naukową do Ugandy na kurs biologii tropikalnej.

Uczestnicy mieli okazję poznać unikalne środowisko lasu równikowego w parku narodowym kibale.
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p rzy go to wa nia do wy pra wy roz po czę ły się we wrze śniu 2018
ro ku. Na po cząt ku ty po wa ne by ły miej sca, któ re są zwią -
za ne z do świad cze niem osób pro wa dzą cych w Afry ce ba -

da nia z moż li wo ścia mi by to wo -fi nan so wy mi. Wśród nich
po ja wi ły się ta kie pro po zy cje jak: Ka me run, Mo zam bik i Go ron -
go za Na tio nal Park, a tak że Ugan da, któ ra osta tecz nie zo sta ła wy -
bra na. Ba da nia te re no we od by wa ły się więc na te re nie Par ku
Na ro do we go Ki ba le, ale stu den ci od wie dzi li też sa wan no wy Park
Na ro do wy Qu een Eli za beth oraz wy spy na Je zio rze Wik to rii.

– Po mysł na wy pra wę przy szedł mi do gło wy już ja kiś czas te -
mu. Pod czas stu diów sa ma mo głam wy je chać na kurs bio lo gii
tro pi kal nej, więc po my śla łam, dla cze go nie zor ga ni zo wać ta kie -
go wy jaz du na szym stu den tom. Wy jazd ten miał nie tyl ko być
spo tka niem stu den tów ze śro do wi skiem tro pi kal ne go la su rów -
ni ko we go, ale rów nież pierw szym kro kiem do po ka za nia ca łej
spo łecz no ści uni wer sy te tu jak za cząć zmie niać per spek ty wę te -
go, co moż na po ka zać stu den tom po przez stu dia z da la od „szkol -
nych ła wek” – mó wi dr hab. Mał go rza ta Ar let z Za kła du Bio lo gii
Ewo lu cyj nej Czło wie ka. 

W kur sie wzię ło udział 12 wy ło nio nych w kon kur sie stu den -
tów z Wy dzia łu Bio lo gii UAM oraz pię ciu na ukow ców, któ rzy
na miej scu pro wa dzi li za ję cia z en to mo lo gii, pry ma to lo gii, or ni -
to lo gii i bio aku sty ki oraz z bio róż no rod no ści bez krę gow ców ży -
ją cych w gle bie i ściół ce. 

– Po szu ki wa nia stu den tów na kurs – po mi mo, że roz po czę ły

się bar dzo póź no – mo że my uznać za du ży suk ces. Do kon kur su
zgło si ło się nie mal trzy ra zy wię cej chęt nych niż mie li śmy miejsc.
Wy bra na dwu nast ka świet nie spraw dzi ła się, jak to mó wią, w pra -
niu – pod kre śla prof. To masz Osie juk. 

Po przy lo cie do Ugan dy część uczest ni ków nie kry ła za sko cze -
nia dość do brze roz wi nię tą in fra struk tu rą, bo wiem za zwy czaj
afry kań skie pań stwa ko ja rzą się z dzi ką przy ro dą i slum sa mi.
Szyb ko prze ko na no się, że tak nie jest. W cza sie kur su uczest ni -
cy miesz ka li w sta cji te re no wej Uni wer sy te tu Ma ke re re, któ ra
przyj mu je stu den tów i wy kła dow ców z ca łe go świa ta. Jed no cze -
śnie jest to te ren nie do stęp ny dla tu ry stów, na któ rym nie któ re
ga tun ki na czel nych prak tycz nie zu peł nie igno ru ją obec -
ność – nie groź nych dla nich – lu dzi.

– Z wła sne go do świad cze nia wiem, że są kra je w Afry ce, któ re są
znacz nie sła biej zor ga ni zo wa ne niż Ugan da. Nie cho dzi tyl ko o sa -
mą in fra struk tu rę, jak cho ciaż by dro gi, ale też i o lo gi stycz ne moż -
li wo ści zor ga ni zo wa nia trans por tu czy re zer wa cji noc le gów dla
du żej gru py. Choć oczy wi ście po za Ki ba le po ru sza li śmy się ra czej
w ob rę bie miejsc, do któ rych do cie ra ją też za gra nicz ni tu ry ści. Sa -
ma sta cja ba daw cza Uni wer sy te tu Ma ke re re jest rów nież bar dzo do -
brze zor ga ni zo wa na. Mie li śmy tam bie żą cą wo dę, re gu lar ne po sił ki,
któ re dla nas przy go to wy wa no, a jed no cze śnie by li śmy do słow nie
krok od ścia ny la su, w któ rym spo tkać moż na m.in. szym pan sy
i sło nie. Pod tym ką tem nie przy po mi na ło to ty po wej Afry ki, o któ -
rej moż na prze czy tać w In ter ne cie – mó wi dr Pa weł Szy mań ski.
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z apa ra tem i dyk ta fo nem wśród zwie rząt
Kie dy kur san ci ochło nę li po pierw szych wra że niach, za bra li

się za na ukę. Ba da nia pro wa dzo ne by ły już od wcze snych go -
dzin po ran nych do póź ne go po po łu dnia. Or ni to lo gicz -
na część za jęć te re no wych obej mo wa ła ba da nie za cho wa nia
pta ków, ich ak tyw no ści wo kal nej i róż no rod no ści ga tun ków
tro pi kal nych. W su mie w trzech róż nych miej scach uda ło się
schwy tać 173 osob ni ki z 28 ga tun ków, z któ rych naj licz niej -
szym oka zał się nek tar nik oliw ko wy, sta no wią cy 50 proc.
wszyst kich zła pa nych pta ków. Cie ka wost ką by ło schwy ta nie
be cza ka ku se go, któ ry już no sił ob rącz kę sta cji or ni to lo gicz -
nej w Na iro bi. Przez ca ły czas po by tu ca ło do bo wo pra co wa -
ły au to ma tycz ne re kor de ry dźwię ku, któ re zo sta ły
roz miesz czo ne w róż nych ty pach la su.

Na za ję ciach, któ re pro wa dził dr hab. Łu kasz Kacz ma rek,
stu den ci ba da li bez krę gow ce gle bo wo -ściół ko we. W la sach
na tu ral nych i wtór nych oraz zde gra do wa nych ze bra nych zo -
sta ło 60 pró bek wszel kie go ro dza ju msza ków i po ro stów.
W su mie uda ło się wy pło szyć z nich i zi den ty fi ko wać 1200
osob ni ków, któ rych za li czo no do 43 du żych grup tak so no -
micz nych. 

W trak cie ba dań en to mo lo gicz nych stu den ci te sto wa li pre -
fe ren cje mo ty li do ko lo rów, uży wa jąc czte rech ro dza jów pu -
ła pek z przy nę tą za pa cho wą i wi zu al ną. W pu łap ki zła pa ło
się 55 ga tun ków mo ty li. Już na sa mym po cząt ku kur su je go
uczest ni cy przy pad ko wo od kry li po dob ną do śli ma ka gą sie -
ni cę że ru ją cą na dzi kim im bi rze. To bar dzo cie ka we, po nie -
waż ga tun ki z te go ro dza ju – we dług do tych cza so wej
wie dzy – po win ny że ro wać na tra wach.

Stu den ci po zna li rów nież 10 ga tun ków na czel nych, w tym
je den ga tu nek noc ny i wzbu dza ją ce go chy ba naj więk sze emo -
cje – szym pan sa. To by ło na praw dę nie zwy kłe prze ży cie, kie -
dy z od le gło ści kil ku me trów moż na by ło spoj rzeć
szym pan som w oczy lub kie dy je den z nich otarł się o no gę
ob ser wa to ra, po ka zu jąc, kto tu rzą dzi. 

Na za ję ciach uczy li się jak ob ser wo wać mał py i zbie rać da -
ne be ha wio ral ne do przy go to wa nia eto gra mu. Sto su jąc pół -
go dzin ne okre sy ob ser wa cji po zna wa li struk tu rę spo łecz ną,
za cho wa nie so cjal ne czy opie kę nad po tom stwem lo so we go
osob ni ka, no tu jąc każ de za ob ser wo wa ne za cho wa nie.

Cza su wol ne go nie by ło zbyt du żo. Nie mniej wie czo ra mi,
któ re na rów ni ku za czy na ją się bar dzo wcze śnie (po godz. 18
ro bi się ciem no), uczest ni cy pro jek tu czę sto spo ty ka li się
i wspól nie spę dza li czas. Jak pod kre śla ją, hi tem wy jaz du by ła
wspól na gra w Ma fię. 

– Do wie dzie li śmy się du żo o ocze ki wa niach stu den tów,
a stu den ci o tym, jak za pla no wać swo ją dal szą ka rie rę. War to
wspo mnieć, że od mo men tu wy bo ru uczest ni ków na kurs
zde cy do wa li śmy, że nie ist nie ją stop nie i ty tu ły na uko we, toteż
naj waż niej szym i je dy nym dy stan sem, ja ki na le ża ło utrzy my -
wać, by ła od po wied nia od le głość od sło nia w le sie. I tu rze -
czy wi ście ze dwa ra zy trze ba by ło ucie kać – opo wia da To masz
Osie juk.

W cza sie wy jaz du ze bra no po nad 400 GB ma te ria łów
dźwię ko wych, zdjęć, fil mów oraz da nych, któ re zo sta ną opi -
sa ne i wy ko rzy sta ne do przy go to wa nia pu bli ka cji i pre zen ta -
cji kon fe ren cyj nych. Uczest ni cy kur su bę dą m.in.
przy go to wy wać wspól nie pra cę o przy czy nach mię dzy ga tun -
ko we go zróż ni co wa nia cza su roz po czy na nia tzw. chó ru o po -
ran ku u pta ków tro pi kal nych. Jak za pew nia ją or ga ni za to rzy,
kurs ma być or ga ni zo wa ny w ko lej nych la tach, rów nież dla
stu den tów i ba da czy z in nych wy dzia łów UAM. Uwa ża ją, że
ta wy pra wa mo że stać się sta żem ży cia. Ja go da Ha losz ka

f oto r e p o r ta Ż  –  Ma r t i n e U M

BUdynek, 
który WciąGa

BUdynek, 
który WciąGa

najpierw służył komunistom, potem odbili go studenci. 

mowa o collegium martineum, do niedawna historicum. nazywane

przez niektórych „budynkiem z duszą” nie tylko było świadkiem historii,

samo jest historią. adrian wykrota stworzył fotograficzną opowieść

o tym wyjątkowym gmachu, w którym mieści się nasza redakcja.

Towarzyszą jej relacje pracowników dbających o martineum 

na co dzień. w większości zdjęcia wykonano aparatem

średnioformatowym yashica-mat z czasów młodości budowli (lata 50.).

Małgorzata Stępniak, parking wewnętrzny

http://uniwersyteckie.pl/
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