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Główna część obchodów stulecia Uniwersytetu
Poznańskiego przypadnie na maj. Chociaż Rok
Jubileuszowy będzie niósł za sobą znacznie więcej
wydarzeń to warto spojrzeć raz jeszcze na to co czeka nas
od początku maja 2019. Przypominamy:

y 6 V 2019, początek godz. 11.00: międzynarodowa
konferencja naukowa: „Uniwersytety w poszukiwaniu
doskonałości” („Universities in search of excellency”)
z udziałem m.in. doktorów h.c. oraz rektorów
krajowych i zagranicznych uczelni (aula UaM, 
ul. wieniawskiego 1);

y 7 V 2019, godz. 10.00: Msza św. w katedrze
Poznańskiej;

y 7 V 2019, godz. 11.30: Przemarsz senatów i rad
wydziałów UaM, UMP, UPP i awf z katedry
Poznańskiej do auli UaM; 

y 7 V 2019, godz. 13.00, te ren przy coll. Mi nus UaM:
wmu ro wa nie „kaPSUŁy czaSU” z li sta mi, ape la mi
i py ta nia mi dla po tom nych;

y 7 V 2019, godz. 14.-00: Uroczyste wspólne
posiedzenie senatów oraz rad podstawowych
jednostek organizacyjnych UaM, UMP, UPP i awf
z udziałem zaproszonych gości;

y 7 V 2019, godz. 20.00, aula UaM: uroczysty koncert
jubileuszowy. w programie m.in. utwory Ignacego
jana Paderewskiego, krzysztofa Pendereckiego
i Stefana Stuligrosza – doktorów h.c. UP i UaM; 

y 8 V 2019, Dzień Spor tu w UaM, UMP, UPP i awf: 

y godz. 16.00 – Międzyuczelniane Mistrzostwa
Sportowe w stylu retro; 

y godz. 19.00 Gala Sportu (aula wydziału fizyki UaM)
z udziałem m.in. wybitnych sportowców –
absolwentów UP/UaM, UMP, UPP i awf; 

y 10 V 2019, Sala im. Lubrańskiego, początek
godz. 11.00: konferencja naukowa nt. „Uniwersytet
Poznański i jego kontynuatorzy w służbie Polsce
i wielkopolsce” (referentami i uczestnikami debat
będą m.in. autorzy opracowań na temat historii
UP/UaM, UMP, UPP i awf);

y 11 V 2019, godz. 19.00, INea Stadion w Poznaniu
(przy ul. Bułgarskiej 17): „koncert 100-lecia”
w wykonaniu andrei Bocellego. artyście towarzyszyć
będą m.in. chóry akademickie uczestniczące
w XIV Międzynarodowym festiwalu UNIVeRSItaS
caNtat 2019. 

y 12 V 2019, Spotkania absolwentów na wydziałach
UaM, UMP, UPP i awf;

to  b ę d Z i e  n i e Z w y k ły  M A j

zAdAniA
w nowyM rokU
AkAdeMickiM –
rozwiąŻeMy je

wsPólnie!
Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Setny

w historii naszego Uniwersytetu i to już samo

w sobie określa niezwykłe okoliczności,

w jakich będzie się toczył. chcemy godnie

i z należytą doniosłością zapisać na kartach

historii rocznicowe obchody. 

fo
t.

 M
a

c
Ie

j 
N

o
w

a
c

z
yk



w  n U M e R Z e

p a ź d z i e r n i k 2 0 1 8  | Życie UniwersyTeckie |  3

WYDARZENIA
2 | Zadania w nowym roku akademickim – rozwiążemy je wspólnie!

5 | Profesor Jerzy Bralczyk: serdecznie zapraszam na wykład
inauguracyjny

5 | Nasza Hanka z pierwszą nagrodą

6 | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące już działa

MIEJSCA WSPÓLNE: UAM, UMP, UPP I AWF
8 | Ambicja daje nam napęd do działania

Z prof. Stefanem Jurgą, dyrektorem Centrum NanoBioMedycznego, rozmawia
Krzysztof Smura

10 | Cudowne ziele nie tylko na raka
Biolodzy i medycy są o krok od odkrycia molekularnego mechanizmu
działania glistnika jaskółcze ziele. Nie doszłoby do tego, gdyby naukowcy
z UAM oraz UMP nie połączyli sił.

12 | Fotosyntezę mamy za darmo
Z prof. Bartłomiejem Mazelą, dyrektorem Instytutu Chemicznej Technologii
Drewna i dziekanem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, rozmawia Krzysztof Smura.

14 | Neurobiologia – cztery uczelnie, jeden kierunek
Idea powołania neurobiologii – studiów międzywydziałowych była
konsekwencją faktu, że układ nerwowy jest obiektem zainteresowań i badań
na różnych uczelniach. 

16 | Sport łączy ludzi – uczelnie również
Na Akademii Wychowania Fizycznego od 15 lat działa wyjątkowa pracownia
badająca dawne zabawy i gry ruchowe. Zainicjował ją humanista – 
prof. Wojciech Lipoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

18 | Plac zabaw dla oczu
Z dr Anną Przekoracką-Krawczyk z Pracowni Fizyki Widzenia
i Optometrii UAM rozmawia Magda Ziółek

KALEJDOSKOP
20 | Zwyciężamy w e-marketingu

21 | Wciąż wiele tajemnic w Grzybowie 

22 | Transhumanizm oczami studentów WSE

22 | Dostęp coraz bardziej otwarty 

23 | W drodze do płaszcza Ziemi

23 | XV Światowy Kongres Prawa Rolnego

LUDZIE UAM
24 | Kryminalista z UAM

Z Michałem Larkiem, pracownikiem UAM, autorem kryminału „Na tropie”
rozmawia Filip Czekała

25 | Znamy najprzyjaźniejszy dziekanat 2018 roku

KALEJDOSKOP
26 | Campus w Łazach buduje swą legendę

100 LAT UNIWERSYTETU
28 | Chemia w kobiecym wydaniu

KULTURA
30 | Aula koncertowa

SPORT
31 | Zwycięstwo wyciśnięte od niechcenia

31 | Sukces UAM w Półmaratonie Philipsa
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A le jest i dru gi po wód, któ ry spra wia, że rok ten bę dzie
dla Uni wer sy te tu nie zwy kle waż ny. Pierw sze go paź -
dzier ni ka wcho dzi w ży cie no wa usta wa „Pra wo

o szkol nic twie wyż szym i na uce”, co ozna cza, że cze ka ją nas
wy zwa nia zwią za ne z wdra ża niem no wych prze pi sów. Nie -
za leż nie od te go, ja kie zmia ny przy nio są, za pew niam, że na -
sza bli sko stu let nia uczel nia bę dzie trwa ła przez ko lej ne
dzie się cio le cia, a za pew ne i stu le cia. Bę dzie uni wer sy te tem,
czy li in sty tu cją, w któ rej pro wa dzi się ba da nia na uko we
i w opar ciu o nie kształ ci stu den tów i no wych adep tów na -
uki (dok to ran tów lub, sze rzej uj mu jąc, mło dą ka drę na uko -
wą). To fun da men tal ne za da nia uni wer sy te tu –
wy peł nia li śmy je za wsze, bez wzglę du na to, ja kie usta wy re -
gu lo wa ły funk cjo no wa nie uni wer sy te tów w Pol sce. I w no -
wej sy tu acji praw nej bę dzie my wy peł niać je na dal.

ewa lu acja w ra mach dys cy plin
Nad cho dzą ca usta wa dia me tral nie zmie nia za sa dy or ga -

ni za cji UAM. Przy po mnę, że do tąd funk cjo no wa nie uczel -
ni opie ra ło się na pod sta wo wych jed nost kach
or ga ni za cyj nych, któ ry mi w przy pad ku uni wer sy te tu by ły
przede wszyst kim wy dzia ły. W 1919 ro ku za czy na li śmy
od czte rech, te raz ma my ich pięt na ście (i dwa in sty tu ty o sta -
tu sie jed no stek pod sta wo wych). To w ra mach wy dzia łów
pro wa dzo ne by ły ba da nia na uko we w okre ślo nych dys cy pli -
nach i to wła śnie wy dzia ły by ły oce nia ne (pa ra me try zo wa -
ne) ze wzglę du na osią gnię cia na uko we pra cow ni ków
afi liu ją cych tu swo je pu bli ka cje. Ra dy tych że wy dzia łów
mia ły upraw nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych, w ra -
mach zwy kle wię cej niż jed nej dys cy pli ny. Zgod nie z po sia -
da ny mi upraw nie nia mi wy dzia ły pro wa dzi ły stu dia
dok to ranc kie. By ły tak że od po wie dzial ne za kształ ce nie
w ra mach kie run ków stu diów i w związ ku z tym pod le ga ły
oce nie ko mi sji akre dy ta cyj nych ja ko ca łe jed nost ki lub w ob -
rę bie pro wa dzo nych kie run ków. 

W świe tle prze pi sów no wej usta wy funk cjo no wa nie uni -
wer sy te tów bę dzie kon cen tro wać się wo kół dys cy plin upra -
wia nych na uczel ni. Oce nia ne (w pro ce sie już nie
pa ra me try za cji, tyl ko ewa lu acji) bę dą osią gnię cia w ra mach
dys cy plin. Każ da z pię ciu ka te go rii (A+, A, B+, B i C) przy -
pi sy wa na bę dzie dys cy pli nie (a nie jed nost kom or ga ni za -
cyj nym). Te ka te go rie bę dą rzu to wa ły na fi nan so wa nie: je śli
w uczel ni nie bę dzie ka te go rii B i C, a więk szość dys cy plin
otrzy ma ka te go rię A+ i A, to bę dzie mo gła się ona ubie gać
o sta tus uczel ni ba daw czej, le piej fi nan so wa nej. Tyl ko w ra -
mach dys cy plin z ka te go ria mi A+, A i B+ uni wer sy tet utrzy -
ma upraw nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych,
przy czym for mal nie pod mio tem dok to ry zu ją cym i ha bi li -
tu ją cym bę dzie uni wer sy tet, a or ga nem na da ją cym stop nie
sta nie się se nat. Za pew ne usta wo daw ca prze wi dział, że
w du żych uczel niach, ta kich jak na sza, se na ty mu sia ły by się
stać bar dzo licz ne, by dok to ry zo wać w za kre sie – jak
na UAM – po nad dwu dzie stu dys cy plin. Dla te go sta tut
uczel ni bę dzie mógł wska zać in ne or ga ny, któ rym przy dzie -
lo ne zo sta ną upraw nie nia do dok to ry zo wa nia, za wsze jed -
nak tyl ko je den w da nej dys cy pli nie (w tej sa mej dys cy pli nie
nie bę dzie moż na nada wać stop ni w kil ku or ga nach). 

W chwi li pi sa nia te go tek stu zna my je dy nie pro jekt roz po -
rzą dze nia mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go w spra wie
dzie dzin na uki i dys cy plin na uko wych oraz dys cy plin ar ty -
stycz nych. W ra mach 8 dzie dzin na uki i sztu ki wska za nych
zo sta ło 45 dys cy plin. Czy ta ki bę dzie ich osta tecz ny kształt?
Za pew ne tak, choć wszy scy je ste śmy świad ka mi za bie gów
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o to, by li stę tę po sze rzyć. Moż na oczy wi ście za py tać, dla cze go
wśród na uk hu ma ni stycz nych ja ko od ręb na dys cy pli na fi gu -
ru je ar che olo gia, a wśród na uk ści słych i przy rod ni czych nie
ma geo lo gii; moż na się za sta na wiać, dla cze go wśród dys cy plin
nie ma astro no mii, w ra mach któ rej nasz uczo ny sprzed wie -
ków do ko nał prze ło mo we go od kry cia zna ne go na ca łym świe -
cie. Py ta nia moż na mno żyć, ale in ten cją usta wo daw cy by ło
znacz ne ogra ni cze nie licz by dys cy plin. Nie ozna cza to jed nak,
że dok to ra ty bę dą te raz in ne. Na dal bę dą ta kie, ja kie by ły (chy -
ba że po sta ra my się o to, by by ły jesz cze lep sze!), z tym że mło -
dzi na ukow cy nie bę dą zdo by wać już od ręb nych stop ni np.
dok to ra bio lo gii, dok to ra eko lo gii, dok to ra bio che mii, dok to -
ra ochro ny śro do wi ska czy dok to ra bio tech no lo gii (cho ciaż
dok to ra ty z bio tech no lo gii bę dzie moż na przy zna wać w dzie -
dzi nie na uk tech nicz nych). Dzi siej si dok to ran ci, koń cząc dok -
to rat, uzy ska ją po pro stu sto pień dok to ra na uk bio lo gicz nych.
Przy tym – uspo ka jam – no we prze pi sy wpro wa dza ne bę dą
stop nio wo, prze wi dzia no bo wiem okres przej ścio we go obo -
wią zy wa nia prze pi sów obec nych.

za cho wać do ro bek Uni wer sy te tu
Jak za tem zor ga ni zo wać Uni wer sy tet, by z jed nej stro ny

dzia łać zgod nie z pra wem, a z dru giej za cho wać wszyst ko, co
jest wie lo let nim je go do rob kiem? Ła two jest stwier dzić, że
wy dzia ły prze sta ną być pod sta wo wy mi jed nost ka mi or ga ni -
za cyj ny mi, znacz nie trud niej zmie rzyć się z kon se kwen cja mi
ta kiej zmia ny. Prze cież wy dzia ły to efekt pra cy wie lu po ko -
leń pra cow ni ków, któ rzy je two rzy li, są wy ni kiem wy sił ków
ko lej nych dzie ka nów, któ rzy ty mi jed nost ka mi kie ro wa li,
a czę sto je bu do wa li (do słow nie i w prze no śni), przy go to wy -
wa li stra te gie roz wo jo we ma ją ce za owo co wać wyż szą ran gą
na uko wą i dy dak tycz ną. Co wię cej, ro bi li to z suk ce sa mi: mie -
li śmy i ma my wy dzia ły naj wyż szej ka te go rii A+. Czy tyl ko
dla te go, że w pro jek cie mi ni ste rial ne go roz po rzą dze nia nie
ma ta kich dys cy plin jak fi lo lo gia an giel ska czy fi lo lo gia pol -
ska ma znik nąć Wy dział An gli sty ki oraz Wy dział Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej? Wska zu ję tyl ko te dwa przy kła dy, cho -
ciaż mo gło by być ich wię cej. Jed nak w przy pad ku wy dzia łów
fi lo lo gicz nych no we dys cy pli ny stwa rza ją naj wię cej pro ble -
mów. Każ da z rad trzech wy dzia łów – an gli sty ki, neo fi lo lo gii
oraz fi lo lo gii pol skiej i kla sycz nej mia ła do tąd upraw nie nia
w ra mach li te ra tu ro znaw stwa i ję zy ko znaw stwa (czę sto jesz -
cze in ne); te raz te upraw nie nia przy pi sać moż na tyl ko jed ne -
mu or ga no wi. Mo że my za tem al bo po łą czyć trzy wy dzia ły
w je den (przy po mnę, że Wy dział Neo fi lo lo gii jest już dzi siaj
naj więk szym wy dzia łem w UAM) al bo utwo rzyć z nich dwa,
je den wo kół li te ra tu ro znaw stwa, a dru gi wo kół ję zy ko znaw -
stwa. W każ dej sy tu acji znik nę ły by wów czas wszyst kie trzy
wy dzia ły na rzecz no we go lub no wych. 

wy dzia ły zrze szo ne w ra mach szkół
Wraz z ze spo łem rek tor skim wstęp nie za pro po no wa li śmy

dzie ka nom jesz cze in ne roz wią za nie, po le ga ją ce na utwo rze -
niu jed nost ki wyż szej ka te go rii – szko ły – któ rej ra da mia ła by
upraw nie nia do dok to ry zo wa nia w ra mach ję zy ko znaw stwa
i li te ra tu ro znaw stwa. W skład tej szko ły wcho dzi ły by trzy wy -
dzia ły: an gli sty ki, neo fi lo lo gii oraz fi lo lo gii pol skiej i kla sycz -
nej (a mo że na wet czte ry lub pięć – no we, wy ło nio ne
z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, by za cho wać zbli żo ny po ten cjał ka -
dro wy każ de go z wy dzia łów two rzą cych szko łę). Po dob nie
trzy dal sze szko ły – hu ma ni stycz na, na uk spo łecz nych oraz
na uk ści słych i przy rod ni czych – ob ję ły by po zo sta łe wy dzia -

ły, z tym że upraw nie nia do dok to ry zo wa nia (ja ko ra dy dys -
cy plin) mia ły by ra dy wy dzia łów, a nie ra dy szkół. Ta kie roz -
wią za nie uła twi ło by prze zwy cię że nie jesz cze jed ne go
pro ble mu, ja kim jest ko niecz ność two rze nia szkół dok tor skich
w miej sce stu diów dok to ranc kich. Szko ły dok tor skie mu szą
obej mo wać co naj mniej dwie dys cy pli ny, a każ da z pro po no -
wa nych czte rech szkół w struk tu rze uni wer sy te tu mia ła by wię -
cej dys cy plin przy pi sa nych do wy dzia łów (z wy jąt kiem
dwu dy scy pli no wej szko ły li te ra tu ro znaw stwa i ję zy ko znaw -
stwa). Za pew ne bę dzie my two rzyć tak że szko ły dok tor skie
z in ny mi uczel nia mi – już dziś uchy lę rąb ka ta jem ni cy, wspo -
mi na jąc o roz mo wach pro wa dzo nych z Uni wer sy te tem Eko -
no micz nym na te mat szko ły praw no -eko no micz nej czy
z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym i In sty tu tem Che mii Bio or -

ga nicz nej PAN o wspól nej szko le dok tor skiej z na szy mi bio -
lo ga mi. Są dzę, że pro po no wa ne roz wią za nie po zwo li nam
za cho wać więk szość obec nych wy dzia łów, otwie ra jąc przy tym
dro gę do utwo rze nia kil ku no wych. Za cho wa my rów nież dzie -
ka nów, ja ko kie ru ją cych wy dzia ła mi. By jed nak unik nąć sy tu -
acji, w któ rej dy rek tor szko ły jest prze ło żo nym kil ku
dzie ka nów, na cze le szkół sta nę li by pro rek to rzy. Ich licz ba
w uni wer sy te cie nie ule gła by zwięk sze niu, bo oprócz pro rek -
to rów -dy rek to rów szkół przy rek to rze zo sta ło by dwóch pro -
rek to rów – ds. stu denc kich i ds. ogól nych.

dro ga do zmian otwar ta
Pod kre ślam, że przed sta wio na struk tu ra sta no wi pro po -

zy cję, nad któ rą bę dzie my de ba to wać. Trze ba przy tym pa -
mię tać, że nie wszyst kie pro ble my zo sta ły po ru szo ne w tym
tek ście. Z kwe stii do ure gu lo wa nia po zo sta je choć by we -
wnętrz na struk tu ra wy dzia łów, roz wią za nie pro ble mu za -
miej sco wych jed no stek or ga ni za cyj nych, któ re z mo cy
usta wy sta ną się fi lia mi, etc. Usta wa po zwa la też my śleć
o struk tu rach po nad uni wer sy te tem, otwie ra jąc dro gę do fe -
de ra cji kil ku uczel ni Po zna nia, w ra mach któ rej mo że my
wró cić do Uni wer sy te tu Po znań skie go. W in ten syw nych dys -
ku sjach, któ re przed na mi, wy pra cu je my roz wią za nia, speł -
nia ją ce to, o czym pi sa łem wcze śniej. Umoż li wią
wpro wa dze nie no wej struk tu ry uni wer sy te tu we dług prze -
pi sów usta wy przy za cho wa niu wszyst kich war to ści, ja kie
mia ła do tych cza so wa struk tu ra.

Ma my za le d wie kil ka mie się cy na przy go to wa nie no we go
sta tu tu, któ ry okre śli ka te go rie jed no stek wcho dzą cych
w skład uni wer sy te tu. Po uchwa le niu sta tu tu ko niecz ne bę -
dzie przy ję cie re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go, w któ rym wy mie -
nio ne bę dą no we jed nost ki or ga ni za cyj ne. 

To, oczy wi ście, nie wszyst kie wy zwa nia, ja kie sta ją
przed na mi po wej ściu usta wy. Spra wy pra cow ni ków, ich ka -
te go rie i sta no wi ska, za sa dy za trud nia nia, no wy re gu la min
wy na gro dzeń – to ko lej ne wąt ki na szej dzia łal no ści wy ma ga -
ją ce ure gu lo wań sta tu to wych, ale o nich na pi szę na stęp nym
ra zem.

prof. An drzej le sic ki

Rek tor UAM

y Pod kre ślam, że przed sta wio na struk tu ra
sta no wi pro po zy cję, nad któ rą bę dzie my
de ba to wać
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„sto lat – sym bo licz ny wy miar mia ry” – ta ki ty tuł no sił
bę dzie wy kład prof. je rze go bral czy ka w dniu in au gu -
ra cji ro ku aka de mic kie go 2018/2019. in au gu ra cji
szcze gól nej, bo to szcze gól ny czas dla nas – dla ca łe go
uni wer sy te tu. Gość zna ko mi ty, więc i wy kład bę dzie
z pew no ścią cie ka wy. pro fe so ra spy ta li śmy, dla cze go
ta ki te mat wy brał na in au gu ra cję?

W y miar mia ry to jest pew ne go ro dza ju żart ję zy ko -
wy – mó wi prof. Bral czyk – Ję zy ko wy wy miar, bo prze -
cież wszyst ko, o czym mó wi my, ja koś się na zy wa,

praw da? Skłon ni je ste śmy cza sa mi z na zwą łą czyć pew ne ce chy,
je że li nie są one od ra zu oczy wi ste. I tak sa mo przy pi su je my pew -
nym ce chom, nie tyl ko ję zy ko wym wy ra że niom, ale też pew nym
na zwom, ja koś utrwa lo nym w kul tu rze okre śle niom, coś re al ne -
go, a cza sem coś sym bo licz ne go. Od no si się to tak że do liczb.
Licz by po za swo imi na tu ral ny mi funk cja mi, któ re po zwa la ją nam
na gru po wa nie, od dzie la nie i hie rar chi zo wa nie, po rząd ko wa nie
róż nych ele men tów świa ta, tak że łą czą się w na szych wy obra że -
niach sym bo licz nych z pew ny mi mi ta mi, prze świad cze nia mi,
któ re kon stru ują kul tu rę. Wie my, że je dyn ka i wszyst ko to, co jest
pierw sze, je dy ne, ma swój wy miar sym bo licz ny. Wie my, że „2”
w związ ku z tym, że wie le ele men tów świa ta wy stę pu je pa ra -
mi – dla nie któ rych to pod sta wo wa za sa da ist nie nia świa ta – dy -
cho to mia, bi nar ność, że coś jest kon tra cze muś, za al bo prze ciw,
że jest tu i tam, że jest gó ra i dół, że jest cno ta… To na tym opie -

ra się ca ła dia lek ty ka. Na tym po le ga ją pew ne dy so nan se,
któ re z dwój ką ma ją wie le wspól ne go. Już nie bę dę mó -
wił o trój ce, któ ra jest ma gicz na i o czwór ce. Więk szość
liczb w pierw szej dzie siąt ce ma ja kiś sym bo licz ny wy -
miar, choć nie któ re tro chę mniej…

A co z set ką?
No cóż, skłon ni je ste śmy po rząd ko wać świat pew ny mi ca -

ło ścia mi, któ re wy da ją nam się bar dziej na tu ral ne. Nie któ rzy li -
czy li tu zi na mi, ale w na szej kul tu rze bar dziej na da je się do li cze nia
sys tem dzie sięt ny i w sys te mie dzie sięt nym więk szość po strze ga -
my. A sys tem dzie sięt ny w na tu ral ny spo sób za kła da też pew ną
swo istość te go, co jest wie lo krot no ścią dzie się ciu, a więc sto, ty siąc,
dzie sięć ty się cy, sto ty się cy, mi lion. Za uważ my, że tyl ko wie lo krot -
no ści dzie się ciu ma ją swo je osob ne na zwy jak ty siąc, mi lion, mi -
liard. To są wie lo krot no ści, ale i sto jest ta ką wie lo krot no ścią. Sto,
któ re kie dyś by ło rze czow ni kiem jak „mia sto” i od mie nia ło się tak
wła śnie np. wie le miast, wie le set… Sto po strze ga ne jest przez nas
na wie le spo so bów. Tak po strze ga my choć by gra ni cę ży cia czło -
wie ka, ży cząc mu stu lat. Wy da je nam się, że osią gnię cie tej set ki
da je nam ja kieś po czu cie speł nie nia. I je że li ktoś, coś, ob cho dzi stu -
le cie, to nie jest w tym nic dziw ne go, że skła nia nas to do my śle nia
zwią za ne go z sym bo licz nym po strze ga niem świa ta. No i to jest
w za sa dzie wszyst ko, co mo gę te raz po wie dzieć… Resz tę po wiem
na wy kła dzie in au gu ra cyj nym, na któ ry ser decz nie za pra szam.

no to wał krzysz tof smu ra

Pro fe sor je rzy BrAl czyk: 
ser decz nie zA PrA szAM nA wy kłAd in AU gU rA cyj ny

nA szA hAn kA z Pierw szą nA gro dą
Mo der ni za cja ds Han ka zdo by ła pierw -
szą na gro dę w ogól no pol skim kon kur -
sie Mo der ni za cja Ro ku 2017. wy ni ki
ogło szo no 24 sierp nia na Zam ku kró -
lew skim w war sza wie. 

P ierw szą na gro dę przy zna no w ka -
te go rii obiek ty ho te lo wo -kon fe ren -
cyj ne.  Na gro dę ode bra li kanc lerz

UAM Sta ni sław Wa cho wiak, z -ca kanc le -
rza  Ma rek Sob czak oraz pro jek tant Grze -
gorz Tracz. Pro jekt ar chi tek to nicz ny
mo der ni za cji po wstał w pra cow ni pro jek -
to wej IRON TOWER INVESTMENT
Pa weł Wie czor kie wicz S.K.Ge ne ral nym wy ko naw cą by ła fir ma
SKANSKA.

Bu dy nek zo stał od da ny do po now ne go użyt ku w lu tym te go ro -
ku. Prze bu do wa no wszyst kie kon dy gna cje. Wo kół bu dyn ku zna la -
zła się od po wied nia in fra struk tu ra dro go wo -par kin go wa i doj ścia
pie sze, do sto so wa ne do pra wi dło we go funk cjo no wa nia ca łe go
obiek tu. Po re mon cie Dom Stu denc ki ofe ru je  200 miejsc w po ko -
jach jed no - i dwu oso bo wych. Ro bo ty bu dow la ne roz po czę ły się
w mar cu 2016 r., a pierw szy etap prac za koń czył się w stycz niu te -
go ro ku.

„Han ka” to obiekt kul to wy, któ ry po wstał w la tach 1925 – 1929
i jest moc no zwią za ny z hi sto rią wie lu po ko leń stu den tów uni wer -

sy te tu. Za pro jek to wa ny zo stał przez ar -
chi tek ta Ro ge ra Sław skie go ja ko za ple -
cze so cjal ne dla stu den tów i ka dry
na uko wej ów cze sne go Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Od da ny do użyt ku po -
cząt ko wo ja ko ho tel dla go ści PeWuKi
(Po wszech nej Wy sta wy Kra jo wej, 1929
r.), cha rak te ry zu je się kla sycz ny mi for -
ma mi ar chi tek to nicz ny mi.   Bu dy nek
jest wpi sa ny do re je stru za byt ków. To
gmach czte ro skrzy dło wy, za mknię ty
w ob ry sie pro sto ką ta o prze dłu żo nych
skrzy dłach: po łu dnio wym i pół noc nym,
o sze ściu kon dy gna cjach nad ziem nych

oraz jed nej kon dy gna cji pod ziem nej. Mo der ni za cja DS Han ka za -
ję ła tak że dru gie miej sce w to wa rzy szą cym kon kur so wi  in ter ne to -
wym ple bi scy cie na naj lep szą mo der ni za cję.

Kon kurs Mo der ni za cja Ro ku  ad re so wa ny jest do in we sto rów,
wy ko naw ców i pro jek tan tów, a od by wa się od po nad 20 lat. Ma
na ce lu pro mo cję oraz wy ło nie nie każ de go ro ku wy róż nia ją cych się
szcze gól ny mi wa lo ra mi przed się wzięć bu dow la nych. Zgła szać moż -
na pro jek ty, któ re za cel ob ra ły so bie ra to wa nie obiek tów dzie dzic -
twa mi nio nych po ko leń. Mo gą być to bu dyn ki róż ne go
ty pu – miesz kal ne, ho te lar skie, prze my sło we, spor to we, ale też mo -
sty czy dro gi.

Mał go rza ta Ryb czyń ska
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Uni wer sy Tec kie li ceUM ogól no kszTAł cą ce
jUŻ dziA łA

Uniwersyteckie Liceum ogólnokształcące w murach collegium Polonicum w Słubicach 

rozpoczęło pierwszy rok szkolny. w obecności władz rektorskich 3 września została otwarta szkoła, 

o której na uniwersytecie myślano od dawna. 

fot. PRzeMySŁaw StaNULa

Sta ra nia o utwo rze nie szko ły trwa ły po nad rok, choć sam
po mysł jest znacz nie star szy. Zda niem dr. Ja na Zgrzy wy,
dy rek to ra ULO, ce lem stwo rze nia pla ców ki by ło przede

wszyst kim po ka za nie wszech stron no ści uni wer sy te tu. – Zda -
ję so bie spra wę, że tu taj, w śro do wi sku lo kal nym bę dzie my
bacz nie ob ser wo wa ni. Naj więk szym wy zwa niem jest udo -
wod nie nie, że stwo rzy li śmy cie ka wą szko łę, w któ rej ucznio -
wie chcą się uczyć i roz wi jać swo je za in te re so wa nia.

W ro ku szkol nym 2018/2019 na ukę w ULO roz po czę ło 24
uczniów, wy bra nych spo śród 50 zgła sza ją cych się. Ci, któ rzy
otrzy ma li szan sę na uki w szko le, mie li bar dzo do bre wy ni ki
eg za mi nu gim na zjal ne go i najczęściej czer wo ny pa sek
na świa dec twie ukoń cze nia szko ły. 

Spe cy fi ką szko ły jest po sze rzo ny za kres na ucza nia ję zy ka an -
giel skie go i nie miec kie go. Na uka trze cie go ję zy ka roz pocz nie
się od dru giej kla sy. Li ceum bę dzie re ali zo wać pod sta wę pro -
gra mo wą, ale znacz nie wzbo ga co ną o ele men ty na ucza nia aka -
de mic kie go.

Jed ną z uczen nic jest Oli wia, któ ra do szko ły do jeż dża
z Rze pi na: – Zde cy do wa łam się na tę szko łę, po nie waż
w przy szło ści za le ży mi na zdo by ciu wyż sze go wy kształ ce nia.
Chcia ła bym po pro stu po siąść szer szą wie dzę, któ rej nie zdo -
bę dę w zwy kłej szko le. Wiem, że to na pew no du że wy zwa -
nie i trze ba być bar dzo od po wie dzial nym. 

Ucznio wie po dru gim ro ku na uki bę dą ob ję ci opie ką men -
to rów, któ rzy sku piać bę dą oso by o po dob nych za in te re so -

wa niach aka de mic kich. Opie ku no wie bę dą wy bie ra ni spo -
śród aka de mic kich wy kła dow ców tak, aby pod trzy my wać
współ pra cę uni wer sy te tu z ULO. Spo tka nia z wy bra ny mi
men to ra mi bę dą od by wać się oso bi ście oraz za po śred nic -
twem In ter ne tu. Od dru giej kla sy ucznio wie wy bio rą rów nież
je den z pro fi lów kształ ce nia: hu ma ni stycz ny, bio lo gicz no -
-che micz ny lub ma te ma tycz no -fi zycz ny.

Obec ny na otwar ciu li ceum prof. An drzej Le sic ki, rek tor
UAM, po wie dział:  – Jest to dla nas no we wy zwa nie, któ re kie -
ru je my do mło dzie ży. Chciał bym wam, dro ga mło dzie ży ży -
czyć, aby ten rok był ro kiem, któ ry speł ni wa sze ocze ki wa nia.
Niech ko lej ne la ta przy bli ża ją was do ma tu ry, któ ra bę dzie
prze pust ką do dal szej na uki i pod ję cia stu diów na naj lep szych
uczel niach. Ży cze nia zło żył tak że prof. Ta de usz Wal las, pro -
rek tor UAM: – Obie cu je my wam do bre wa run ki do na uki, ale
obie cu je my także, to że przed wami du żo pra cy. Dla te go li czy -
my, że bę dzie cie od pierw szych lek cji na le ży cie wy peł niać
uczniow skie obo wiąz ki, a to w przy szło ści otwo rzy przed wa -
mi na wet naj bar dziej ob le ga ne kie run ki stu diów.

Ka dra li ceum to przede wszyst kim na uczy cie le aka de mic -
cy UAM. Ucznio wie pod czas za jęć mo gą ko rzy stać z uni wer -
sy tec kiej ba zy na uko wo –dy dak tycz nej. Do dys po zy cji ma ją
m.in. bi blio te kę, la bo ra to ria i sa le wy kła do we. Bę dą brać tak -
że udział w wy da rze niach aka de mic kich, np. w No cy Na -
ukow ców czy Po znań skim Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki. 

ja go da Ha losz ka



M i e j s c A  w s p ó l n e :  UA M ,  U M P,  U P P  i  AW F

p a ź d z i e r n i k 2 0 1 8  | Życie UniwersyTeckie |  7

pRoF. steFAn jURGA

dR HAb. MA RiA
wo łUń -cHo le wA

dR AlicjA wARowickA

pRoF. MAłGoRZAtA
bRonikowskA

pRoF. jAn
celicHowski

dR AnnA
pRZekoRAckA-kRAwcZyk

pRoF. bARtłoMiej
MAZelA

MiejscA
wsPólne

Szukanie miejsc wspólnych naszych Uniwersytetów nie jest trudne. już teraz wiemy, że to co
trafiło na łamy, to wierzchołek góry. Uczelnie przenikają się od lat, naukowcy współpracują
na wielu polach, bo jak mówi jeden z bohaterów tego wydania „Miejsc wspólnych” – prof.

Bartłomiej Mazela z Uniwersytetu Przyrodniczego:

– wychodzę z założenia, że nie należy wyważać otwartych drzwi i skoro UaM dysponuje
znakomitą kadrą, to razem możemy stworzyć coś naprawdę rewelacyjnego – wartość dodaną.
Stąd ta interdyscyplinarna współpraca w wielu obszarach naukowych. 

Podobnie myślą i inni bohaterowie naszego dodatku. zapraszamy do lektury i obiecujemy, że
będziemy temat kontynuować. ReDakcja

pRoF. An nA
Goź dZic kA -jó Ze FiAk
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cen trum na no bio me dycz ne to dziś naj le piej wy po sa żo na jed -
nost ka UAM. to tru izm, ale prze cież sa ma war tość sprzę tu to oko -
ło 100 mi lio nów zło tych. to jed nost ka in ter dy scy pli nar na, ale
na ile jest to jed nost ka sku pia ją ca uczo nych z róż nych uczel -
ni – miej sce wspól ne dla UAM, UMp, po li tech ni ki…? 

Cen trum zo sta ło po to stwo rzo ne, by śmy wy ko rzy sty wa li po ten -
cjał uczo nych po znań skie go śro do wi ska, ale i sze rzej – ogól no pol -
skie go. Wszyst ko, aby re ali zo wać sztan da ro we te ma ty w ob rę bie
na no tech no lo gii, za rów no je śli cho dzi o no we ma te ria ły uży wa ne
w róż nych ob sza rach za sto so wań jak i bio na no ma te ria ły dla bio me -
dy cy ny. Po nie waż sam UAM ta kie go po ten cja łu ba daw cze go nie miał,
stąd więc idea, aby otwo rzyć się z ma jąt kiem uni wer sy te tu, z do sko -
na łą apa ra tu rą, na współ pra cę z ty mi, któ rzy mo gą wnieść coś no we -
go. To spoj rze nie uty li tar ne, ale jest też spoj rze nie na uko we. Ja ni gdy
oso bi ście nie ak cep to wa łem te go roz bi cia dziel ni co we go, gdy cho dzi
o na ukę w śro do wi sku po znań skim. Za wsze le ża ło mi to na ser cu,
aby in te gro wać śro do wi sko nie po przez struk tu ry – co jest nie zwy -
kle trud ne ze wzglę du na unor mo wa nia praw ne, ale przez za in te re -
so wa nia pra cu ją cych tu osób. Lu dzie, któ rzy chcą roz wią zy wać

pro ble my bar dziej glo bal ne, za wsze się ga ją do współ pra cy. Pa trzą sze -
rzej. W związ ku z tym po sta wi li śmy na pro jek ty, któ re są pro jek ta mi
wspól ny mi np. z Po li tech ni ką Po znań ską, Uni wer sy te tem Przy rod -
ni czym (np. kwe stia ochro ny dóbr kul tu ry) czy Me dycz nym (pro jek -
ty zwią za ne z far ma cją), ale tak że z In sty tu tem Che mii Bio or ga nicz nej
PAN, In sty tu tem Ge ne ty ki Czło wie ka PAN czy In sty tu tem Fi zy ki
Mo le ku lar nej PAN. Re ali zu je my wspól ne pro jek ty ba daw cze pod wa -
run kiem, że ma my fi nan so wa nie ze wnętrz ne. Bez te go nie ma pro -
jek tu, bo pro szę so bie zdać spra wę, że 30-40 pro cent środ ków
na utrzy ma nie Cen trum po cho dzi z UAM, a po zo sta łe uzy sku je my
przez gran ty ba daw cze. Do dam tyl ko, że współ czyn nik na sy ce nia
gran ta mi ba daw czy mi w sto sun ku do licz by za trud nio nych w CNBM
jest naj wyż szy na na szej uczel ni, co po ka zu je ak tyw ność za trud nio -
nych tu na ukow ców i je stem z te go bar dzo dum ny.
dziś każ dy z dok to ran tów od by wa sta że w uzna nych ośrod kach
ba daw czych na świe cie, a cnbM sta ło się kuź nią ta len tów, któ rym
umoż li wia roz wój. ja ka jest ta jem ni ca do bo ru kadr cen trum?

Uta len to wa na mło dzież szu ka za wsze moż li wo ści sa mo re ali za cji
na uko wej i my te wa run ki stwo rzy li śmy. Ma my bar dzo no wo cze sną

dA je nAM nA Pęd do dziA łA niA
z prof. Ste fa nem Jur gą, dy rek to rem cen trum NanoBioMedycznego, roz ma wia krzysz tof Smu ra

AM Bi cjAAM Bi cjAAM Bi cjA
fot. aDRIaN wykRota
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apa ra tu rę i ofe ru je my wy so kie kom pe ten cje na uko we pra cow ni ków
po dok to ra cie, tzw. post do ków, któ rzy są wy so kiej kla sy eks per ta mi
np. w pro wa dze niu ba dań przy wy ko rzy sta niu su perno wo cze snych
mi kro sko pów elek tro no wych, ato mo wych, mi kro sko pii optycz nych
czy re zo nan sów ją dro wych. Oni są ty mi, któ rzy „za pa la ją” tę mło -
dzież. Jed nak to za in te re so wa nie i ak tyw ność ba daw cza być mu si
od po cząt ku. My nie przyj mu je my lu dzi sła bych. Tu nie ma przy sło -
wio we go „wo że nia się”, a am bi cja mu si iść w pa rze z chę cią kon ku ro -
wa nia. Pra cu je my przy naj mniej osiem go dzin dzien nie. Jest sys tem
mo ni to ro wa nia pra cy, a urlop jest udzie la ny zgod nie z wy pra co wa -
nym cza sem pra cy. Je śli ktoś nie speł nia wy ma gań, to z pew no ścią
znaj dzie pra cę w in nym miej scu. Tu nie. Po przecz kę sta wia my bar -
dzo wy so ko, a pra cow ni ków i dok to ran tów po zy sku je my z ca łej Pol -
ski oraz z za gra ni cy. Na sto sun ko wo ma ły ze spół zło żo ny z po nad 40
osób za trud nio nych lub otrzy mu ją cych sty pen dia dok to ranc kie z pro -
jek tów ba daw czych, po nad 20% po cho dzi z za gra ni cy. Trze ba pra co -
wać, bo ta lent to za ma ło. Sło wem, za du żo jest lu dzi uta len to wa nych,
któ rzy trwo nią czas. 
dzi siej sze cnbM sku pia na ukow ców z róż nych dzie dzin. che mi -
ków, fi zy ków, bio lo gów. jak sam pan mó wił ob ra zo wo – che mik
two rzy na no cząst kę, fi zyk ją cha rak te ry zu je, a bio log do pro wa -
dza do wy bra ne go miej sca w or ga ni zmie. kon stru uje cie ze spo ły
ba daw cze, któ re zaj mu ją się np. fo to wol ta iką. jak waż ne miej sce
zaj mu je ona w pra cach cen trum?

Mo że nie jest to głów ny nurt, ale pra cu je my i nad tą dzie dzi ną. Ma -
my ze spół, któ ry zaj mu je się „roz sz cze pia niem wo dy”. To ta część fo -
to wol ta iki, któ ra ma wy ge ne ro wać moż li wo ści tkwią ce
w roz sz cze pia nej wo dzie, jak choć by moż li wość ma ga zy no wa nia wo -
do ru. Za dań jest znacz nie wię cej. Ma my sze reg grup ba daw czych. Jest
choć by gru pa po li do pa mi no wa…
istot nie. w czerw cu or ga ni zo wa li ście pań stwo przy współ pra cy
z wy dzia łem Fi zy ki, nanotech 2018 – mię dzy na ro do wą kon fe ren -
cję. o polidopaminie mó wią ko lo kwial nie: klej mał ży. czy ta łem
o za sto so wa niu w sto ma to lo gii, a ja kie zna cze nie ma ona w na no -
tech no lo gii?

A dla cze go klej mał ży? Mał że uwal nia ją biał ka bo ga te w resz ty ami -
no kwa sów zwa nych l -do pa. Ma ją po dob ną struk tu rę do po li do pa -
mi ny, któ ra ma wła ści wo ści ad he zyj ne, jest hy dro fi lo wa lub
hy dro fo bo wa. Przy sto su je się do każ de go sub stra tu, do każ dej po -
wierzch ni. Ma też zdol no ści mo dy fi ka cyj ne i funk cjo na li za cyj ne. Jest
bio kom pa ty bil na, po sia da wła ści wo ści fo to ter micz ne. Znaj du je za -
sto so wa nie choć by w sto ma to lo gii, przy wy peł -
nia niu ubyt ków. Na sze ostat nie sym po zjum
by ło po świę co ne na no ma te ria łom w bio lo gii,
me dy cy nie i na ukach ma te ria ło wych. Zro bi li -
śmy też osob ną se sję ra zem z eks per ta mi z Eu -
ro py i Azji po świę co ną czę ści ma te ria ło wej jak
i bio me dycz nej. Ma my w ze spo le świet ne go,
mło de go eks per ta od po li do pa mi ny dr. Mrów -
czyń skie go…
tym sa mym pan pro fe sor wy prze dził py ta -
nie, ja kie chcia łem za dać, bo wiem dla mnie
z pew no ścią naj bar dziej fra pu ją cym pro jek -
tem re ali zo wa nym przez cen trum jest pra ca
ze spo łu dr. Mrów czyń skie go na te mat gle ja -
ka. czy mo że my mó wić już o ja kichś efek tach
tych prac? 

Na efek ty jesz cze za wcze śnie. Zde cy do wa -
nie za wcze śnie. Na świe cie są ty sią ce grup ba -
daw czych zaj mu ją cych się tym te ma tem.
W sa mym Po zna niu ma my ogrom ny po ten -
cjał, je śli cho dzi o ba da nia gle ja ka. Tu są ko le -
dzy z In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej z prof.

Bar ci szew skim na cze le czy na ukow cy z Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go. O efek tach prac na tym eta pie nie od wa żył bym się na wet po -
wie dzieć, bo to na tych miast wy wo łu je ogrom ne na dzie je.
Waż niej sze jest coś in ne go. To, że na sze ba da nia są ta ki mi ba da nia -
mi, ja kie na świe cie się pro wa dzi. Nie od sta je my. Re ali zu je my am -
bi cje lu dzi, bo prze cież każ dy chciał by być tym pierw szym… Te
am bi cje są bar dzo waż ne dla roz wo ju na uki. 
bar dzo wie le miej sca w pra cy cen trum nanobioMedycznego zaj -
mu je pra ca nad no śni ka mi le ków. Moż na po wie dzieć, że co raz
wię cej miej sca?

Dzi siaj 50 pro cent ba dań pro wa dzi my w kie run ku no śni ków. No -
śni ków or ga nicz nych, w któ rych umiesz cza się sub stan cje ma ją ce re -
ago wać na tkan ki no wo two ro we. Ta ki no śnik jest do star cza ny
do miej sca pa to lo gicz ne go i tam trans por to wa ny przez nie go śro dek
czyn ny uwal nia się i dzia ła punk to wo na tkan kę no wo two ro wą. Pro -
wa dzi my też ba da nia z jed no cze snym ob ra zo wa niem te go miej sca.
Ba da my jak za cho wu je się ów „za bój ca” no wo two ru, jak dłu go trwa
je go ak tyw ność, jak dzia ła na za ata ko wa ne ko mór ki… 
pa nie pro fe so rze, a te raz py ta nie nie co oso bi ste. w pa na ży ciu du -
żo miej sca zaj mu je mu zy ka. Uni ver si tas can tat, róż ne kon cer ty
mu zycz ne. Ści sły umysł i ar tyzm. ja kie są punk ty stycz ne z na uką?

Kie dyś dy rek tor Fil har mo nii Po znań skiej, Woj ciech Nen twig, po -
pro sił mnie o wy po wiedź przy oka zji spo tka nia z Klu bem Przy ja ciół
Fil har mo nii i wła śnie wów czas po wie dzia łem, że ta stycz na jest okre -
ślo na przez har mo nię. Przez pe wien po rzą dek. Wpraw dzie jest też
mu zy ka nie upo rząd ko wa na, ale to co wzbu dza przy jem ne uczu cia,
uwal nia hor mo ny szczę ścia po le ga na pew nym upo rząd ko wa niu
i na pew nej har mo nii. Mo im zda niem, ta har mo nia do ty czy na uki
i sztu ki. Bo w na uce jest bar dzo du żo har mo nii. Pod wa run kiem, że
po strze ga się ją sze rzej, ani że li wła sna, wą ska spe cjal ność.
pa nie pro fe so rze, jest pan zna ny z ter mi no wo ści. lu bi pan, gdy
coś, co ma być zro bio ne na ju tro, jest wy ko na ne dzi siaj. ja kie za -
da nia na czas naj bliż szy?

Uzy ska li śmy ta ki stan ba dań, że mi ni ster stwo uzna ło nasz sta tus
ja ko sta tus jed nost ki na uko wej. Obec nie ży je my przy go to wa niem an -
kie ty do ka te go ry za cji. To jest też na sza am bi cja.
A na ro wer znaj du je pan czas?

Znaj du ję. I na pił kę z wnu ka mi też, cho ciaż kon tu zji na ba wić się
ła two, cze go przy kład mia łem nie daw no. Co do ro we ru, to jest on ele -
men tem wie czor nej „in spek cji” kam pu su na Mo ra sku. Bar dzo czę -
sto tu za glą dam na swo jej tra sie. A ra no? Ra no cho dzę z ki ja mi. 
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cU dow ne zie le nie Tyl ko nA rA kA
współpraca dwóch poznańskich uczelni może zrewolucjonizować leczenie raka szyjki macicy

i endometriozy. Biolodzy i medycy są o krok od odkrycia molekularnego mechanizmu działania glistnika

jaskółcze ziele. Nie doszłoby do tego, gdyby naukowcy z UaM oraz UMP nie połączyli sił.

N ie po zor na ro ślin ka z żół ty mi kwiat ka mi czę sto spo ty -
ka na na łą kach, mo że stać się skuteczną bro nią w wal -
ce z groź ny mi cho ro ba mi. Ze spół na ukow ców

pod prze wod nic twem prof. An ny Goź dzic kiej -Jó ze fiak, kie row -
nik Za kła du Wi ru so lo gii Mo le ku lar nej na Wy dzia le Bio lo gii
UAM, wkrót ce ujaw ni źró dło nie zwy kłych wła ści wo ści glist ni -
ka ja skół cze zie le.

Pierw si w Pol sce ba da li hPV
Co za ska ku ją ce, hi sto ria wca le nie za czę ła się od ro śli ny

tyl ko od wi ru sa bro daw cza ka ludz kie go (HPV). Trzy dzie -
ści lat te mu prof. An na Goź dzic ka -Jó ze fiak roz po czę ła
nad nim ba da nia we współ pra cy z prof. He le ną Kę dzią

z ów cze snej Aka de mii Me dycz nej. Wte dy do pie ro
zaczynało się mó wić, że HPV mo że po wo do wać ra ka szyj -
ki ma ci cy. Prof. Kę dzia otrzy ma ła ma te riał ge ne tycz ny
od no bli sty prof. Ha ral da zur Hau se na i na tej pod sta wie
opra co wy wa no son dy po zwa la ją ce na iden ty fi ka cję wi ru -
sów w ma te ria le kli nicz nym.

– Po cząt ko wo wi ru sy iden ty fi ko wa li śmy przy po mo cy
tech nik hy bry dy za cyj nych, na stęp nie za sto so wa li śmy me to -
dę łań cu cho wej re ak cji po li me ra zy – in for mu je prof. Goź -
dzic ka -Jó ze fiak. – Me to dy iden ty fi ka cji HPV da ły po czą tek
pra cow ni, któ ra do dziś funk cjo nu je w Szpi ta lu Gi ne ko lo gicz -
no -Po łoż ni czym przy ul. Po lnej. W ra zie po trze by każ dy mo -
że się tam prze ba dać. 
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jekt. – Wy szli śmy z po my słem, że by sku piać
się nie tyl ko na cho ro bach no wo two ro -

wych, ale tak że in nych scho rze niach
roz ro sto wych, któ re ma ją ła god ny
prze bieg. Wy ni ki są bar dzo obie cu ją -
ce. Oka za ło się, że eks trak ty z Che li -
do nium dzia ła ją wręcz pre wen cyj nie,
je śli cho dzi o for mo wa nie się no -
wych ognisk en do me trio zy – mó -
wi – Na dal nie ma sku tecz nej me to dy

le cze nia tej cho ro by pro wa dzą cej
do nie płod no ści. Po zo sta ją za bie gi chi -

rur gicz ne i cięż kie te ra pie hor mo nal -
ne – nie ste ty u 10 pro cent pa cjen tek

do cho dzi do na wro tu. Część le ka rzy uwa ża,
że en do me trio za jest sta nem przed ra ko wym

(cho dzi o okre ślo ny typ ra ka jaj ni ka). Mi mo po -
stę pu me dy cy ny ten no wo twór jest bar dzo śmier tel ny.

Te raz na ukow cy ana li zu ją wy ni ki ba dań me ta bo lo mu
szczu rów, któ rym po da wa no wy bra ne frak cje. Prof. Piotr
Mły narz z Po li tech ni ki Wro cław skiej, któ ry w nich uczest ni -
czy, gdy zo ba czył eks trak ty, to aż pod sko czył. To mu si dzia -
łać! – za wo łał.

– Wnio sku jąc z otrzy ma nych wy ni ków wstęp nych do cho -
dzi do zmian w pew nych szla kach me ta bo licz nych u zwie rząt,
któ re przy ję ły pre pa rat – in for mu je dr Wa ro wic ka. Badaczki
nie chcą zbyt wie le zdra dzić, pó ki nie opu bli ku ją wy ni ków,
jed nak ra dość, któ ra błysz czy w ich w oczach, wy raź nie su -
ge ru je, że są bli skie suk ce su. 

glist nik wra cał jak bu me rang
Bio lo dzy z UAM ce nią wkład Uniwersytetu Me dycz nego

w ba da nia – do świad cze nia na zwie rzę tach są ich nie zbęd -
nym eta pem. Na ukow cy ob ser wu ją, jak ży wy or ga nizm re -
agu je na wy bra ną sub stan cję, a jed no cze śnie szu ka ją

spo so bów jej prak tycz ne go za sto so wa nia. Sa mo pro wa dze nie
zwie rzę tar ni jest trud nym za da niem – trze ba speł nić wie le
wa run ków, uzy skać od po wied nie zgo dy, a ba da nia są wy ma -
ga ją ce i kosz tow ne. Naj pierw do or ga ni zmów wpro wa dza się
scho rze nie, a gdy za cznie się roz wi jać, po da je się pre pa rat.
Przy ba da niach in vi vo zwią za nych z glist ni kiem pra co wa ło
sześć osób.

– Ma my świet ny ze spół, ra zem współ pra cu je my pod czuj -
nym okiem prof. Goź dzic kiej -Jó ze fiak, któ ra nas mo bi li zu je.
Gdy by nie pa ni pro fe sor chy ba nie do szło by do tych ba dań.
Chcia ła bym pod kre ślić, że na sza współ pra ca, któ ra te raz
przy no si efek ty, trwa już 20 lat – ten te mat wra cał do nas jak
bu me rang – prze ko nu je dr Wo łuń -Cho le wa. 

Po trze ba by ło aż dwóch de kad, by roz wią zać za gad kę dzia -
ła nia glist ni ka. Te mat z po zo ru nie wy da wał się atrak cyj -
ny – prze cież zna my i ba da my zio ła od ty się cy lat. A jed nak
ro śli ny kry ją przed na mi jesz cze wie le ta jem nic.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

y Po spo li te zio ło od sta ro żyt no ści by ło uży wa ne
w me dy cy nie lu do wej do usu wa nia bro da wek
skór nych wy wo ła nych wła śnie przez HPV

Współ pra ca dwóch uczel ni za owo co wa ła
sku tecz ną pro fi lak ty ką. Dzię ki niej dzie ci
z Wiel ko pol ski są naj le piej prze ba da ne
na no si ciel stwo HPV w Pol sce. Ba da nia
do ty czy ły przed szko la ków (ra zem
z prof. Ja ro sła wem Szy dłow skim
z UMP) oraz bli sko 6 ty się cy dzie ci
i mło dzie ży szkol nej (ra zem z prof.
Ma rią Kacz ma rek z UAM i prof. Ali cją
Krzy ża now ską z UMP). Na ten ostat ni
pro jekt po zy ska no środ ki z tzw. gran tu
nor we skie go. Z prof. Mar kiem Spa czyń -
skim i prof. Wi tol dem Kę dzią iden ty fi ko -
wa no też wi ru sa u prze szło 2 ty się cy ko biet
pra cu ją cych na UAM. Zmia ny no wo two ro we
wy kry to wte dy u kil ku pań.

– Śmia ło mo gę po wie dzieć, że pierw si w Pol sce
usta wia li śmy ba da nia nad HPV. Z cza sem roz wi nę ły się
w dwóch kie run kach – ro li czyn ni ków ko mór ko wych w za -
ka że niach HPV, głów nie IG F1 (in su li no po dob ny czyn nik
wzro stu - red.) oraz prze ciw wi ru so wych i prze ciw no wo two -
ro wych wła ści wo ści ja skół cze go zie la (Che li do nium ma -
jus) – do da je prof. Goź dzic ka -Jó ze fiak. 

jak zo ba czył eks trak ty, to aż pod sko czył
Bro daw cza kiem ła two się za ra zić, jed nak nie wszy scy no -

si cie le za pa da ją na ra ka. Dla cze go? Ja ki czyn nik w or ga ni zmie
o tym de cy du je? Za nim na ukow cy znaj dą od po wie dzi, być
mo że wcze śniej od kry ją sku tecz ne le kar stwo. I tu wra ca my
do ja skół cze go zie la. Po spo li te zio ło od sta ro żyt no ści by ło
uży wa ne w me dy cy nie lu do wej do usu wa nia bro da wek skór -
nych wy wo ła nych wła śnie przez HPV. Eks trak ty z tej ro śli ny
ma ją sze ro kie wła ści wo ści far ma ko lo gicz ne, jed nak mo le ku -
lar ny me cha nizm ich dzia ła nia nie jest po zna ny.

– Dłu go zma ga li śmy się z tą ro śli ną, roz pra co wa li śmy ją
do kład nie, ale na dal nie zna li śmy me cha ni zmu mo le ku lar ne -
go dzia ła nia so ku C. ma jus. – tłu ma czy prof. Goź dzic ka -Jó -
ze fiak. – Po cząt ko wo sku pia li śmy się na biał kach, cie ka wych
z bio lo gicz ne go punk tu wi dze nia. Ba da nia te pro wa dził głów -
nie dr hab. Ro bert Na wrot z ZWM UAM. Oka za ło się, że eks -
trak ty z C. ma jus są bo gat sze od in nych ro ślin w biał ka
obron ne. Jed nak sa me biał ka obron ne nie ma ją wła ści wo ści
lecz ni czych, ra czej są no śni ka mi in nych związ ków i uła twia -
ją ich wni ka nie do ko mó rek. 

W ba da nia za an ga żo wa ła się dr Ali cja Wa ro wic ka, ad iunkt
w Cen trum NanoBioMedycznym, i dr hab. Ma ria Wo łuń -
-Cho le wa, ad iunkt w Ka te drze i Za kła dzie Bio lo gii Ko mór ki
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu, współ pra cu ją ca
z prof. Goź dzic ką -Jó ze fiak od stu denc kich cza sów. W pierw -
szym eta pie dr Wa ro wic ka za ję ła się wpły wem róż nych eks -
trak tów z glist ni ka na ko mór ki no wo two ro we wy bra nych li nii
ko mór ko wych. – Za uwa ży łam, że nie któ re z nich dzia ła ją sil -
niej w po łą cze niu z na świe tla niem – wy ja śnia – Szu ka my za -
tem fo to uczu la cza. Ba da ne przez nas eks trak ty dzia ła ły
prze ciw no wo two ro wo na wszyst kie wy bra ne ko mór ki no wo -
two ro we oraz ha mo wa ły wzrost ko mó rek wy wo dzą cych się
z en do me trio zy. Z te go wzglę du do ba dań włą czy ła się dr hab.
Ma ria Wo łuń –Cho le wa oraz gru pa prof. Krzysz to fa Szy ma -
now skie go z Kli ni ki Po łoż nic twa i Gi ne ko lo gii w Szpi ta lu Kli -
nicz nym na Po lnej, z któ ry mi prze pro wa dzi li śmy ba da nia in
vi vo na szczu rach. 

Dr Wo łuń -Cho le wa, któ rej roz pra wa ha bi li ta cyj na do ty czy
en do me trio zy, z en tu zja zmem za an ga żo wa ła się w pro -

Glistnik
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Roz ma wia my o miej scach wspól nych jed no stek uni wer sy tec kich.
o tym, co je łą czy. nie przy pad ko wo wy bra li śmy Uni wer sy tet
przy rod ni czy i pa na pla ców ki, bo prze cież w tym przy pad ku
miejsc wspól nych jest spo ro.

Oczy wi ście. Od lat z peł nym suk ce sem współ pra cu je my choć by
z Wy dzia łem Che mii UAM czy Cen trum NanoBioMedycznym. Wy -
cho dzę z za ło że nia, że nie na le ży wy wa żać otwar tych drzwi i sko ro
UAM dys po nu je zna ko mi tą ka drą, to ra zem mo że my stwo rzyć coś
na praw dę re we la cyj ne go – war tość do da ną. Stąd ta in ter dy scy pli -
nar na współ pra ca w wie lu ob sza rach na uko wych. 
naj now sze dwa pro jek ty zo sta ły za po cząt ko wa ne w cią gu ostat -
nich lat?

Tak. Pierw szy był re ali zo wa ny od 2013 ro ku, pt. „Bio -przy ja zne
środ ki ochro ny drew na zwięk sza ją ce je go trwa łość”. Re ali zo wa li śmy
go wspól nie z dr hab. An ną Ko ma są i dr hab. An ną Przy był. Moż -
na po wie dzieć, że wy ni ki tych ba dań by ły pre lu dium do ko lej ne go
pro jek tu, któ ry re ali zu je my obec nie w ra mach Na ro do we go Pro gra -
mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki (NPRH). W pierw szym, wspól nie z Wy -
dzia łem Che mii UAM i part ne rem nor we skim, tj. Nor we gian
In sti tu te of Bio eco no my Re se arch (NIBIO), wy ty czy li śmy kie run ki
ba daw cze, któ re sta no wi ły fun da men ty dla no wych wy zwań w za -
kre sie pre pa ra ty ki środ ków do im pre gna cji i kon ser wa cji drew na.

Szu ka li śmy no wych i eko lo gicz nych roz wią zań w za kre sie kon -
ser wa cji drew na. Uwa żam, że przy obec nym roz wo ju tech no lo -
gii, w szcze gól no ści tech no lo gii che micz nych, drew no
w ja kiej kol wiek po sta ci (li te, roz drob nio ne, prze two rzo ne, etc.),
ma nie ogra ni czo ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia w róż nych ga łę -
ziach prze my słu, od ener ge tycz ne go po czy na jąc, po przez sek tor
bu dow la ny, me blar ski, che micz ny, włó kien ni czy, a koń cząc na -
wet na ko sme tycz nym i far ma ceu tycz nym. Za uważ my, że na -
kład ener ge tycz ny, a za tem i fi nan so wy, zwią za ny
z wy two rze niem ele men tów bu dow la nych z be to nu, sta li czy
two rzy wa sztucz ne go, jest nie po rów ny wal nie więk szy niż na kład
na wy two rze nie np. drew nia nej bel ki kon struk cyj nej. Za pro ces
fo to syn te zy bo wiem nie mu si my na szczę ście pła cić. I oby tak
by ło za wsze. W kon tek ście im pre gna cji i kon ser wa cji drew -
na, XXI wiek sta wia nam już zu peł nie in ne wy ma ga nia niż kie -
dyś. Oprócz sku tecz no ści ta kich środ ków, rów nie waż ny jest ich
wpływ na nas sa mych i na śro do wi sko na tu ral ne. Mo wa tu o tzw.
wła ści wo ściach tok sy ko lo gicz nych i eko tok sy ko lo gicz nych. Dla -
te go też we wspo mnia nym pro jek cie na sza uwa ga sku pio na by -
ła na roz wią za niach ty po wo eko lo gicz nych, w przy pad ku
któ rych nie się ga li śmy po kla sycz ne sub stan cje bio lo gicz nie ak -
tyw ne, tj. bio cy dy (fun gi cy dy, in sek ty cy dy, itp.). Przed mio tem

z prof. Bar tło mie jem Ma ze lą, dy rek to rem In sty tu tu che micz nej tech no lo gii Drew na i dzie ka nem wy dzia łu

tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, roz ma wia krzysz tof Smu ra.

foTosynTezę MAMy zA dArMo
od lewej: prof. dr hab. bartłomiej Mazela, Msc. cao Zhuoran, Msc. Anyelkis batista, mgr joanna siuda
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po wo du jąc nie od wra cal ne zmia ny pier wot ne go kształ tu obiek -
tu. Drew no kur czy się i pę ka. Naj lep szym z do tych czas sto so wa -
nych środ ków kon ser wa cji ta kie go mo kre go drew na są gli ko le
po li ety le no we (PEG). Jest to jed nak me to da cza so chłon na, a przez
to kosz tow na. Na sy co ne drew no jest cięż kie i na dal bar dzo hi -
gro sko pij ne, co w du żym stop niu wpły wa na je go nie sta bil ność
wy mia ro wą (czę ste pęk nię cia). Al ter na ty wą dla tej me to dy są od -
po wied nio wy se lek cjo no wa ne i sfunk cjo na li zo wa ne związ ki
krze mo or ga nicz ne w po sta ci si la nów i si lok sa nów. Spe cy fi ka
i me cha nizm ich dzia ła nia zna czą co róż ni się od wspo mnia ne go
PEG. Za kon ser wo wa ne drew no cha rak te ry zu je się nie po rów ny -
wal nie lep szy mi wła ści wo ścia mi. To wła śnie tych za gad nień do -
ty czą ostat nie dwa zgło sze nia pa ten to we au tor stwa mię dzy
in ny mi pra cow ni ków UPP, UAM i PPNT. 
A cze go w ta kim ra zie do ty czy dru ga część pro jek tu?

W dru giej czę ści pro jek tu sku pi li śmy się na tzw. drew nie su -
chym. To obiek ty za byt ko we, nie tyl ko o wy so kiej war to ści hi -
sto rycz nej, ale i ar ty stycz nej. Eks po no wa ne w dość
kom for to wych wa run kach, o sta bil nych pa ra me trach kli ma tu.
Jed nak sto pień znisz cze nia spo wo do wa ny przez grzy by roz kła -
da ją ce tkan kę drzew ną, mi kro grzy by, czy li tzw. grzy by ple śnie
oraz owa dy – szkod ni ki tech nicz ne drew na, wy ma ga przede

wszyst kim me cha nicz ne go wzmoc nie nia je go struk tu ry. Zna jo -
mość bu do wy ana to micz nej oraz skła du che micz ne go na ru szo -
nej tkan ki drzew nej, po zwa la traf nie do bie rać od po wied nie
roz wią za nia w za kre sie jej kon so li da cji i wzmoc nie nia. Jed nym
z bar dziej obie cu ją cych roz wią zań jest kon ser wa cja od po wied -
ni mi roz two ra mi na ba zie na no ce lu lo zy. Jej kom pa ty bil ność
z pod ło żem, ja kim jest ma te riał li gno ce lu lo zo wy, a przy tym jej
po dat ność na funk cjo na li zo wa nie stwa rza du że moż li wo ści
w za kre sie opra co wa nia trwa łych im pre gna tów, uwzględ nia jąc
przy tym zróż ni co wa ny sto pień de gra da cji oraz zróż ni co wa ny
spo sób wy koń cze nia je go po wierzch ni (po li chro mia, po li tu ry,
wer nik sy, in ne po wło ki ma lar skie). Nie bez zna cze nia jest tu za -
ple cze ba daw cze, któ rym dys po nu ją ta kie jed nost ki jak np.
CNBM, PPNT, Wy dział Che mii i Fi zy ki UAM, czy IFM i IMIM
PAN. Mię dzy in ny mi dzię ki tym part ne rom mo że my śle dzić
pro ces kon ser wa cji drew na oraz ob ser wo wać efekt tych za bie -
gów w ska li mi kro - i na no -, jak rów nież pro wa dzić ana li zy che -
micz ne z wy ko rzy sta niem naj now sze go sprzę tu la bo ra to ryj ne go.
czy efekt wa szej pra cy zna lazł już za sto so wa nie? bo przy zna
pan, że ape tyt na „wa sze dziec ko” jest chy ba wil czy?

Na sze ba da nia są naj wy raź niej przed mio tem sta łe go mo ni to -
rin gu pro wa dzo ne go przez wy spe cja li zo wa ne jed nost ki na uko -
we i pla ców ki, bez po śred nio za in te re so wa ne wy ni ka mi na szych
prac. Nie któ re z nich, np. mu zea i skan se ny wy ra zi ły chęć za sto -
so wa nia roz wią zań, opi sy wa nych przez nas w pu bli ka cjach na -
uko wych. Oprócz eks pe ry men tal nych prac la bo ra to ryj nych,
pro wa dzi my rów nież ba da nia po li go no we. Prób ki drew na za -
byt ko we go są eks po no wa ne w róż nych wa run kach wil got no -
ścio wo -tem pe ra tu ro wych. Je śli zaś cho dzi o peł no wy mia ro we
obiek ty za byt ko we, oglą da ne np. przez zwie dza ją cych, to tu mu -
si my jesz cze po cze kać. Wdro że nie in no wa cyj nej tech no lo gii
do prak ty ki kon ser wa tor skiej na stą pi do pie ro po za koń cze niu
pro jek tu. 

y Nasze badania są przedmiotem stałego
monitoringu prowadzonego przez
wyspecjalizowane jednostki naukowe
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na szych ba dań by ły przede wszyst kim związ ki krze mo or ga nicz ne,
któ re po tra fią sku tecz nie i trwa le shy dro fo bi zo wać drew no,
a przy tym nie któ re z nich wy ka zu ją dzia ła nie grzy bo chron ne.
Wśród pro duk tów po cho dze nia na tu ral ne go, zaj mo wa li śmy się rów -
nież wy ko rzy sta niem al ka lo idów, po zy ski wa nych m.in. z zia ren ka -
wy, czy pro po li su, któ re go zna ko mi te wła ści wo ści fun gi sta tycz ne
ogra ni czo ne są, nie ste ty, wzglę da mi eko no micz ny mi. 
i tu płyn nie prze cho dzi my do pro jek tu re ali zo wa ne go obec nie,
gdzie pań stwa uwa ga sku pio na jest przede wszyst kim na drew -
nie za byt ko wym. 

Istot nie, w tym pro jek cie zaj mu ję się roż ne go ro dza ju drew nem
za byt ko wym. By naj mniej nie cho dzi tu o ro dzaj drew na, czy je go ga -
tu nek. Drew no za byt ko we, to w na szym przy pad ku obiek ty o zróż -
ni co wa nym stop niu de gra da cji, obiek ty eks po no wa ne w róż nych
wa run kach, ale przede wszyst kim są to nie me do wo dy hi sto rii. Do -
bór od po wied nich środ ków i me tod ich sto so wa nia, słu żą cych je go
kon ser wa cji, to nie zwy kle trud ny, zło żo ny i od po wie dzial ny pro ces.
W pro jek cie za pla no wa li śmy sze ro kie spek trum przy pad ków kon -
ser wa tor skich, od mo kre go drew na ar che olo gicz ne go po za byt ko we
drew no po li chro mo wa ne. Do koń ca te go pro jek tu po zo stał nam
jesz cze nie ca ły rok, a mi mo to ma my już spo ro do ko nań pu bli ka cyj -
nych na kon cie, w tym dwa zgło sze nia pa ten to we. Już te raz po dej -
mu ję dzia ła nia, by tę te ma ty kę kon ty nu ować i roz wi jać w na stęp nym
pro jek cie, w któ rym za mie rzam wy ko rzy stać do tych cza so wą wie dzę
i do świad cze nie w za kre sie im pre gna cji i kon ser wa cji drew na z wy -
ko rzy sta niem związ ków krze mo or ga nicz nych. No we po my sły są już
w fa zie opra co wa nia. 
pró bu ję zro zu mieć, dla cze go za in te re so wał pa na na ro do wy pro -
gram Roz wo ju Hu ma ni sty ki (npRH)?

NPRH to rze czy wi ście tro chę nie ty po wy jak na tech no lo gię drew -
na pro gram słu żą cy re ali za cji pro jek tów ba daw czych. Po mysł oka -
zał się jed nak tra fie niem w dzie siąt kę. Sze ro kie spek trum part ne rów
pro jek to wych, któ rych za pro si łem do kon sor cjum, wy zna cza nam
in ter dy scy pli nar ny cha rak ter re ali zo wa nej te ma ty ki. Part ne rzy to
naj lep sze jed nost ki re pre zen tu ją ce świat na uk ści słych (Po znań ski
Park Na uko wo Tech no lo gicz ny, Cen trum Na no bio me dycz ne, In sty -
tut Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN, In sty tut Me ta lur gii i In ży nie rii Ma te -
ria ło wej PAN, Wy dział Che mii i Wy dział Fi zy ki UAM; Uni wer sy tet
Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy) i hu ma ni stycz nych (In sty tut
Za byt ko znaw stwa i Kon ser wa tor stwa, Wy dział Sztuk Pięk nych, Uni -
wer sy tet M. Ko per ni ka w To ru niu, Mu zeum Ar che olo gicz ne w Po -
zna niu, In sty tut Wschod ni, Wy dział Hi sto rycz ny UAM, Mu zeum
Na ro do we Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go w Szre nia -
wie). Przy zna ję, że kie ro wa nie ta kim pro jek tem to fan ta stycz ne do -
świad cze nie nie tyl ko pod wzglę dem me ry to rycz nym, tj.
pod wzglę dem zdo by tej wie dzy i sze ro kich moż li wo ści jej wy ko rzy -
sta nia, ale rów nież pod wzglę dem nie zwy kle zróż ni co wa ne go spoj -
rze nia na ma te rię – w tym przy pad ku drew no, wy two rzo ne z nie go
obiek ty, przed mio ty i pro ble my wy ni ka ją ce z pro ce su je go de pre cja -
cji. Z gro na na ukow ców z UAM w pro jek cie współ pra cu ję z prof.
Hie ro ni mem Ma cie jew skim z Wy dzia łu Che mii i je go nie za stą pio -
nym ze spo łem z PPNT, prof. Ste fa nem Jur gą z Wy dzia łu Fi zy ki wraz
z ze spo łem z CNBM, prof. Ma rze ną Szmyt z Wy dzia łu Hi sto rycz -
ne go – In sty tut Wschod ni i wspa nia łym ze spo łem z Mu zeum Ar -
che olo gicz ne go Ge nius Lo ci na Ostro wie Tum skim.
ja ki mi osią gnię cia mi mo że się pan pro fe sor po chwa lić na obec -
nym eta pie ba dań?

Spek ta ku lar ne osią gnię cia do ty czą tzw. pierw szej czę ści pro jek tu
i wią żą się ze sta bi li za cją wy mia ro wą mo kre go drew na ar che olo gicz -
ne go. Drew no wy do by te z dna mo rza lub z gle by, gdzie pa no wa ła wy -
so ka wil got ność, a za tem wa run ki sprzy ja ją ce je go de gra da cji, w cią gu
kil ku go dzin od mo men tu je go eks plo ra cji tra ci wo dę wy peł nia ją cą
prze strze nie wol ne, zaś sper fo ro wa na ścia na ko mór ko wa za pa da się,
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H i sto ria neu ro bio lo gii w Po zna niu roz po czę ła się od ini cja -
ty wy prof. Ka zi mie rza Grot te la, któ ry po czy na jąc od 1981
ro ku zor ga ni zo wał od pod staw pierw szy za kład na uko wy,

któ re go ce lem by ło ba da nie struk tu ry oraz czyn no ści ukła du ner -
wo we go: Za kład Neu ro bio lo gii na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go. Prof. Grot tel kie ro wał nim do ro ku 2000. Mi nę ły trzy de ka dy
i za kład stop nio wo się roz wi nął, wdro żo no no we tech ni ki ba daw -
cze, kil ka osób uzy ska ło ha bi li ta cję, a kil ka na ście obro ni ło dok to -
ra ty. W świe tle ro sną ce go po ten cja łu ludz kie go po ja wił się po mysł
zor ga ni zo wa nia w Po zna niu stu diów na kie run ku neu ro bio lo gia;
pew ną in spi ra cją był ta ki kie ru nek wpro wa dzo ny już kil ka lat wcze -
śniej na UJ, jak i ana li za pro gra mów stu diów z dzie dzi ny Neu ro -
scien ce na zna nych nam za chod nich uni wer sy te tach. Mie li śmy
jed nak świa do mość pew nych ogra ni czeń, wy ni ka ją cych z fak tu, że
ca ły ten nasz ze spół to za le d wie część sze ro kie go spek trum róż nych
spe cja li stów, któ rzy zaj mu ją się ukła dem ner wo wym. W ro ku 2011
zo sta łem po pro szo ny o zor ga ni zo wa nie w Po zna niu w ro ku 2013
kon gre su Pol skie go To wa rzy stwa Ba dań Ukła du Ner wo we go. 

kon gres dał kon tak ty
Dzia ła nia zwią za ne z przy go to wa nia mi do te go wy da rze nia po -

zwo li ły na na wią za nie współ pra cy z kil ko ma oso ba mi z in nych

uczel ni (UAM, UPP i UMP), któ re zor ga ni zo wa ły w ra mach kon -
gre su sym po zja, a za ra zem w nie for mal nych roz mo wach sta ły się
na szy mi part ne ra mi w ra mach ini cja ty wy „stu dia na kie run ku neu -
ro bio lo gia w Po zna niu”.

Idea or ga ni za cji stu diów mię dzy wy dzia ło wych by ła kon se kwen -
cją fak tu, że układ ner wo wy jest obiek tem za in te re so wań i ba dań
na róż nych uczel niach. Dla przy kła du, na na szej uczel ni pro wa dzi -
my ba da nia ro li ukła du ner wo we go w od nie sie niu do ru chu i wpły -
wu ak tyw no ści ru cho wej na ten układ, na UPP istot ny jest pro blem
cho ro by sza lo nych krów, na UAM ba da ny jest układ ner wo wy
na mo de lach bez krę gow ców, a UMP ma sze reg jed no stek zaj mu ją -
cych się pa to lo gią ukła du ner wo we go, ob ra zo wa niem, dia gno sty ką
czy neu ro far ma ko lo gią. Te wszyst kie, tak róż ne spoj rze nia i dość
licz ne pra cow nie, ja kie mo gą za ofe ro wać stu den tom spe cja li ści
z róż nych uczel ni, wza jem nie się do peł nia ją i ra zem two rzą zna czą -
cy po ten cjał, w mo im prze ko na niu naj lep szy w za chod niej Pol sce.

ra zem na róż nych uczel niach 
Po dość licz nych roz mo wach wstęp nych uda ło się nam umó wić

z wła dza mi trzech wy dzia łów, Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj -
nej i Na uk o Zwie rzę tach UPP, Wy dzia łu Bio lo gii UAM i mo je go
Wy dzia łu Wy cho wa nia Fi zycz ne go, Spor tu i Re ha bi li ta cji AWF, że

neU ro Bio lo giA – czTe ry Uczel nie,
je den kie rU nek

Idea po wo ła nia neu ro bio lo gii – stu diów mię dzy wy dzia ło wych by ła kon se kwen cją fak tu, że układ ner wo wy

jest obiek tem za in te re so wań i ba dań na róż nych uczel niach. od czte rech lat kie ru nek z po wo dze niem

dzia ła na trzech po znań skich uni wer sy te tach. w tym ro ku do ich gro na do łą czył Uni wer sy tet Me dycz ny.

prof. jan ce li chow ski
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po dej mie my się or ga ni za cji mię dzy wy dzia ło wych stu diów ma -
gi ster skich na kie run ku neu ro bio lo gia przy za ło że niu, że każ da
z uczel ni pro wa dzi 1/3 za jęć, stu den ci re kru tu ją się wpraw dzie
nie za leż nie na trzech uczel niach, ale wszyst kie za ję cia ma ją ra -
zem i mo gą przy go to wy wać swo je pra ce ma gi ster skie w do wol -
nych pra cow niach na trzech wy dzia łach. Dla roz wią zy wa nia
pro ble mów oraz dal szej pra cy nad do sko na le niem kie run ku za -
pro po no wa no po wo ła nie mię dzy wy dzia ło wej ra dy pro gra mo -
wej. Umo wa w spra wie po wo ła nia ta kich stu diów zo sta ła
pod pi sa na 1 czerw ca 2015 i w na stęp nym ro ku pierw szy rocz -
nik roz po czął za ję cia. Pra gnę bar dzo po dzię ko wać dzie ka nom
trzech wy dzia łów, któ rzy moc no po mo gli do pro wa dzić do pod -
pi sa nia umo wy przez na szych rek to rów i prze zwy cię żyć licz ne
pro ble my or ga ni za cyj ne. 

do łą czy li me dy cy
W pro gra mie stu diów bra ko wa ło wy raź nie te ma ty ki me dycz -

nej, a nie wąt pli wie jed nym z głów nych be ne fi cjen tów po stę pu
ba dań w ob sza rze neu ro bio lo gii jest neu ro lo gia. Dla te go – co
war to pod kre ślić – w du żym stop niu dzię ki ini cja ty wie kil ku
ko le gów w UMP, nie dłu go po roz po czę ciu stu diów przez pierw -
szy rocz nik, wró ci ła spra wa roz bu do wy ze spo łu współ pra cu ją -
cych uczel ni o I Wy dział Le kar ski UMP. Aku rat na sta ła no wa
ka den cja na uczel niach i spo tka li śmy się z bar dzo życz li wą po -
sta wą oraz zro zu mie niem idei ze stro ny no wych władz. Otwar -
ło to dro gę do roz mów na te mat pro gra mu i osta tecz nie czte ry
wy dzia ły usta li ły no wy pro gram, znów re ali zo wa ny w spo sób
pro por cjo nal ny przez każ dą z part ner skich uczel ni (po 1/4 za -
jęć dy dak tycz nych) i umo wa o po wo ła niu no we go kon sor cjum
dy dak tycz ne go zo sta ła pod pi sa na przez na szych rek to rów 11
stycz nia 2018, co ozna cza że po czy na jąc od ro ku aka de mic kie -
go 2018/19 stu den ci kie run ku neu ro bio lo gia stu dio wać bę dą
na czte rech uczel niach. 

Bar dzo istot nym i dłu go dys ku to wa nym pro ble mem by ła syl -
wet ka ab sol wen ta te go kie run ku. Zde cy do wa li śmy, by zor ga ni -
zo wać stu dia ma gi ster skie, re kru tu jąc ab sol wen tów róż nych
kie run ków stu diów li cen cjac kich. W efek cie stu diów ab sol wen -
ci po win ni być przy go to wa ni do pod ję cia stu diów dok to ranc -
kich, a na by te kom pe ten cje po zwa la ją im na pra cę
na uko wo -ba daw czą i spe cja li stycz ną w jed nost kach na uko -
wych, na uko wo -dy dak tycz nych, la bo ra to riach dia gno stycz nych
i bio me dycz nych, pla ców kach we te ry na ryj nych, fir mach o pro -
fi lu bio lo gicz nym, far ma ceu tycz nym i bio tech no lo gicz nym,
któ rych dzia łal ność wią że się z ukła dem ner wo wym. W dal szej
per spek ty wie cza so wej ta kie ka dry po win ny przy czy nić się
do po stę pu w tej dzie dzi nie na uki i jej roz wo ju w na szym kra -
ju. Ba da nia mi ukła du ner wo we go na świe cie zaj mu je się kil ka -
dzie siąt ty się cy na ukow ców. Na tym tle moż na do strzec, że
w Pol sce jest dość sła ba tra dy cja ta kich ba dań, na sze kon gre sy
sku pia ją zna czą co mniej na ukow ców niż w kra jach o po dob nej
licz bie miesz kań ców np. w Hisz pa nii. W czę ści w tych kra jów
stu dia na kie run ku Neu ro scien ce są pro wa dzo ne od wie lu lat,
a ich ab sol wen ci są ak tyw ni w na uce. War to też do dać, że ak tu -
al nie więk szość do świad czo nych neu ro -na ukow ców w na szym
kra ju to ab sol wen ci bar dzo róż nych kie run ków stu diów, bio lo -
dzy, le ka rze, fi zy cy, re ha bi li tan ci, far ma ceu ci, i jak do tych czas
spe cja li stycz ne wy kształ ce nie aka de mic kie ukie run ko wa ne
na ten ob szar ba dań ma ją młod si ko le dzy – ab sol wen ci neu ro -
bio lo gii na UJ. Za tem po ra zmie niać ten ob raz. 

A mo że li cen cjat?
Trze ba też pod kre ślić, że pra ca nad roz wi ja niem kie run ku

na pew no mu si trwać da lej. Oso bi ście się za sta na wiam

nad moż li wo ścią wdro że nia rów nież stu diów li cen cjac kich, przy -
go to wu ją cych do tych stu diów ma gi ster skich (wi dzi my, że są bar -
dzo trud ne dla li cen cja tów róż nych kie run ków). Ma my pro ble my
z licz bą kan dy da tów na stu dia ma gi ster skie – nie są wy peł nio ne li -
mi ty. Z dru giej stro ny stu dia li cen cjac kie na kie run ku neu ro bio lo -
gia mo gą być rów nież do brym star tem do dal szych stu diów np.
w dzie dzi nie psy cho lo gii, far ma cji, bio tech no lo gii czy me dy cy ny,
a na wet stu diów in ży nier skich. 

Koń cząc, chciał bym po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy się włą czy li
w am bit ną ini cja ty wę po łą cze nia dzia łal no ści aż czte rech uczel ni
w ra mach kształ ce nia na jed nym kie run ku stu diów, oso bi ście nie
znam in ne go ta kie go przy pad ku. Ośrod ko wy układ ner wo wy jest
wy jąt ko wą struk tu rą, któ rej ba da nie jest istot nym wy zwa niem, choć
w róż nym wy mia rze na na szych czte rech uczel niach, a któ rej po -
zna nie bę dzie wy ma ga ło licz nych ba dań i po stę pu tech no lo gicz ne -
go jesz cze przez wie le lat.

prof. jan ce li chow ski

kie row nik Za kła du neu ro bio lo gii AwF w po zna niu

pre zes pol skie go to wa rzy stwa ba dań Ukła du ner wo we go 

prof. jolanta dorszewska, pracownia neurobiologii
katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu
Medycznego:
Za ję cia pro wa dzo ne na Uni wer sy te cie Me dycz nym przy bli -
żą stu den tom pa to lo gię ludz ką. Po zwo lą za po znać się z po -

stę po wa niem dia gno stycz nym i te ra peu tycz nym
w po wszech nie wy stę pu ją cych scho rze niach neu ro lo gicz nych,

ta kich jak cho ro ba Al zhe ime ra, Par kin so na czy pa dacz ka. Stu den ci
bę dą rów nież mo gli uczest ni czyć w ba da niach nad po szu ki wa niem bio -
mar ke rów istot nych dla dia gno sty ki i te ra pii cho rych. Ab sol wen ci ma ją
szan sę roz po czę cia ka rie ry na uko wej w ośrod kach PAN w Po zna niu i War -
sza wie.

prof. joanna Śliwowska, pracownia neurobiologii
w instytucie Zoologii Uniwersytetu przyrodniczego:
Spe cy fi ka za jęć ze stu den ta mi na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym zwią za na jest z pra cą ze zwie rzę ta mi. Nie wszyst ko
moż na po ka zać na sy mu la cjach kom pu te ro wych; trud no

by ło by zro zu mieć bio lo gicz ne pod sta wy za cho wa nia zwie -
rząt na po zio mie mó zgu bez kon tak tu z ni mi. Za le ży nam, by

na uczyć stu den tów kry tycz ne go my śle nia, sty mu lu je my do za da -
wa nia py tań, po dej mo wa nia wy zwań np. za pro jek to wa nia eks pe ry -

men tu, czy na pi sa nia pro jek tu ba daw cze go. Kła dzie my na cisk na do brą
zna jo mość an giel skie go, któ ra jest nie zbęd na we współ cze snej na uce, dla -
te go or ga ni zu je my dys ku sje w tym ję zy ku.

prof. krzysztof sobczak, Zakład ekspresji Genów
w instytucie biologii Molekularnej i biotechnologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:
Neu ro bio lo gia jest bar dzo sze ro kim i skom pli ko wa nym ob -
sza rem na uki, dla te go nie któ re przed mio ty np. neu ro ge ne -

ty ka są re ali zo wa ne wspól nie przez trzy uczel nie. Każ dy
z uni wer sy te tów ma swo je za kre sy kom pe ten cji i na za ję ciach

pre zen tu je to, w czym jest eks per tem. Na UAM ma my rów nież sil -
ną gru pę re ali zu ją cą za ję cia z neu ro en do kry no lo gii, na uki łą czą cej wie -

dzę o ukła dzie ner wo wym i hor mo nal nym. W pro wa dzo nych za ję ciach
kła dzie my du ży na cisk na zdo by wa nie przez stu den tów no wych umie jęt -
no ści, w tym eks pe ry men tal nych. Dzie je się to głów nie na za ję ciach la bo -
ra to ryj nych i pod czas re ali za cji prac dy plo mo wych – stu dent sam okre śla
cel ba dań, pro wa dzi je i in ter pre tu je uzy ska ne wy ni ki.
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P ra cow nia Spor tów Tra dy cyj nych i Et no lo gii Spor tu
(nie gdyś Olim pi zmu i Et no lo gii Spor tu) w AWF w Po -
zna niu po wsta ła w ro ku 2003 dzię ki ini cja ty wie i sta -

ra niom prof. Woj cie cha Li poń skie go – kie row ni ka Za kła du
Sto sun ków Kul tu ral nych Pol sko -An giel skich na UAM, któ ry
jed no cze śnie stał się kie row ni kiem Pra cow ni. Ja ko wie lo let -
ni pra cow nik UAM oraz za pa lo ny ba dacz hu ma ni stycz nej ro li
kul tu ry fi zycz nej do strze gał nie wy ko rzy sta ną lu kę w ba da -
niach na uko wych, jak i w kształ ce niu stu den tów w tej dzie -
dzi nie. To wy star czy ło, aby po wo ła no do ży cia no wą
jed nost kę dy dak tycz no -ba daw czą, któ ra swy mi ba da nia mi
na wią zy wa ła do wcze śniej szych tra dy cji tej że uczel ni.

Tra dy cje wspól nych dzia łań wią żą się nie ro ze rwal nie z two -
rze niem Uni wer sy te tu Po znań skie go i się ga ją je go po cząt ków.
Dość przy po mnieć, że za raz po od zy ska niu przez Pol skę nie -
pod le gło ści, wszczę to pra ce na rzecz two rze nia no wej pla ców -
ki na uko wej na te re nie Po zna nia, któ rej głów nym ini cja to rem
był prof. He lio dor Świę cic ki, prze wod ni czą cy Ko mi sji Or ga -
ni za cyj nej Uni wer sy te tu (póź niej szy, pierw szy rek tor uczel ni).
Ten, w po ro zu mie niu z człon ka mi Ko mi sji, za pro sił naj pierw
do roz mów, a za raz po tym do dal szej współ pra cy prof. Eu ge -
niu sza Pia sec kie go – le ka rza, teo re ty ka wy cho wa nia fi zycz ne -

go i hi gie ny szkol nej pra cu ją ce go w owym
cza sie na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we
Lwo wie. Dzię ki po ro zu mie niu obu stron
z dniem 7 ma ja 1919 ro kuPia sec ki roz po czął
swą pra cę na Uni wer sy te cie Po znań skim ja -
ko kie row nik Ka te dry Teo rii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Hi gie ny Szkol nej przy Wy dzia le
Fi lo zo ficz nym. Na stęp nie stwo rzył Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go przy Wy dzia le Le -
kar skim (któ re w póź niej szym cza sie, w 1950
r. prze kształ co no w sa mo dziel ną Wyż szą
Szko łę Wy cho wa nia Fi zycz ne go, a w 1972 r.
w AWF). W ra mach swych obo wiąz ków pro -
wa dził mię dzy in ny mi cykl se mi na riów i pro -
se mi na riów, któ rych te ma ty ką wio dą cą by ły
za ba wy i gry ru cho we w kon tek ście kul tu ro -
wym, et no gra ficz nym. W ra mach ak tyw no -
ści na uko wej pro wa dzo no rów nież sze ro ko
za kro jo ne ba da nia, któ rych owo cem by ły
pra ce ma gi ster skie oraz pra ce na uko we. Pia -
sec ki po świę cił im ćwierć wie ku swo je go ży -
cia. Naj waż niej sza z nich pt. Tra dy cyj ne gry
i za ba wy ru cho we oraz ich ge ne za, po ja wi ła
się już po je go śmier ci (1959). 

Po wie lu la tach za po mnie nia o po wa dze
pro wa dzo nych przez Pia sec kie go ba dań (bez

ma ła 50 lat!) po wsta ła jed nost ka, któ rej głów nym ce lem ba -
daw czym sta ły się na po wrót tra dy cje za baw i gier oraz in -
nych ak tyw no ści fi zycz nych. Wspo mnia ny wy żej prof.
Li poń ski – ja ko pra cow nik za rów no UAM jak i AWF – pod -
jął ty ta nicz ną pra cę nad od zy ska niem wcze śniej szych ba dań

Pia sec kie go, a do ty czą cych ge ne zy i sta nu za baw i gier ru cho -
wych w Pol sce. Oprócz te go za jął się nie za go spo da ro wa nym
dzie dzic twem in nych form ru cho wych, po kło siem cze go sta -
ła się mo nu men tal na na ska lę świa to wą pu bli ka cja w po sta ci
En cy klo pe dii Spor tów Świa ta, wy da na pod au spi cja mi
UNESCO w czte rech ję zy ko wych wer sjach: pol skiej, ame ry -
kań skiej, an giel skiej i fran cu skie j. Moż li wo ści ja kie nio sło
za so bą za trud nie nie prof. Li poń skie go w AWF przy nio sły

sPorT łą czy lU dzi – 
Uczel nie rów nieŻ

Na aka de mii wy cho wa nia fi zycz ne go od 15 lat dzia ła wy jąt ko wa pra cow nia ba da ją ca daw ne za ba wy 

i gry ru cho we. za ini cjo wał ją hu ma ni sta – prof. woj ciech Li poń ski z Uni wer sy te tu im. ada ma Mic kie wi cza.

y Tradycje wspólnych działań wiążą się
nierozerwalnie z tworzeniem Uniwersytetu
Poznańskiego

prof. woj cie ch li poń ski
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zna czą ce ko rzy ści uczel ni. Dzię ki nie mu po wsta ło i przez wie -
le lat funk cjo no wa ło cza so pi smo o mię dzy na ro do wym za się -
gu, po dej mu ją ce przede wszyst kim hu ma ni stycz ne wąt ki
ba dań nad kul tu rą fi zycz ną („Stu dies in Phy si cal Cul tu re and
To urism”), pro wa dzo no ba da nia na uko we i pro jek ty o za się -
gu mię dzy na ro do wym, któ rych głów ną te ma ty ką sta ło się
dzie dzic two ak tyw no ści lu dycz nych. W ten spo sób za czę ły
rów nież po wsta wać pra ce dok tor skie za rów no na UAM, jak
i w AWF, po świę co ne tej te ma ty ce. War to tu przy oka zji pod -
kre ślić, że w pra cach ba daw czych nad od zy ski wa niem za po -
mnia ne go dzie dzic twa lu dycz ne go bra ła rów nież udział
ów cze sna pra cow ni ca Pra cow ni – Mag da le na Zió łek, zaj mu -
ją ca się przede wszyst kim wy szu ki wa niem form za ba wo wych
w opi sach et no gra ficz nych Oska ra Kol ber ga. 

W póź niej szym cza sie do me ry to rycz nej współ pra cy
nad ba da niem do rob ku prof. Eu ge niu sza Pia sec kie go zo stał
za pro szo ny w ro li re cen zen ta wy daw ni cze go prof. Lech Trze -
cia kow ski – ba dacz hi sto rii XIX i XX wie ku. Oka zją by ła po -
ja wia ją ca się na AWF pierw sza mo no gra fia pt. Od so bót ki
do pił ki noż nej pol skiej… Pol skie tra dy cje za baw i gier w kon -
cep cji wy cho wa nia fi zycz ne go Eu ge niu sza Pia sec kie go, po świę -
co na w ca ło ści twór cy kształ ce nia na uczy cie li wy cho wa nia
fi zycz ne go oraz je go kon cep cji una ro do wie nia za jęć ru cho -
wych. Nie odzow ną po mo cą oka za ła się rów nież póź niej sza
współ pra ca z prof. Ge rar dem La bu dą – hi sto ry kiem i me die -
wi stą, któ re go pra ce ba daw cze po świę co ne Sło wia nom i Sło -
wiańsz czyź nie po słu ży ły do wpro wa dze nia w te mat ko lej nej
mo no gra fii pt. Sło wiań skie tra dy cje lu do wych form kul tu ry fi -
zycz nej na przy kła dzie wy bra nych na ro dó w. Wspo mnia na pu -
bli ka cja nie po wsta ła by w tej for mie, gdy by nie życz li we ra dy
dr. Jac ka Bed nar skie go z Za kła du Stu diów Eu ro pej skich
i Kry ty ki Kul tu ro wej, któ ry utwier dził au tor kę w prze ko na -
niu, że po dą ża w do brym kie run ku, wy bie ra jąc przed sta wi -
cie li po szcze gól nych re jo nów Sło wiańsz czy zny.

Oprócz współ pra cy na uko wej, Pra cow nia po dej mu je wie -
le ini cja tyw ma ją cych na ce lu dy dak tycz ną pro mo cję swo ich
wcze śniej szych osią gnięć na uko wych. Przy kła dem na to
niech bę dzie cho ciaż by pod ję ta w Pra cow ni ewa lu acja pro -
wa dzo ne go pro jek tu unij ne go pt. „Re call Ga mes of the
Past – Sports for To day” (www.re cal l ga mes.com), po le ga ją ca
na za sto so wa niu wcze śniej opra co wa nych i opi sa nych przez
mię dzy na ro do wą gru pę pro jek to wą, przy kła do wych eu ro pej -
skich za baw i gier tra dy cyj nych w za ję ciach dy dak tycz nych
na Wy dzia le Stu diów Edu ka cyj nych pro wa dzo nych przez dr.
Ma te usza Wit kow skie go – pra cow ni ka Szko ły Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i Spor tu. 

Ko lej nym przy kła dem ta kiej współ pra cy jest rów nież cy -
klicz na ini cja ty wa o cha rak te rze warsz ta to wym za pro po -
no wa na przez dr. Sa mu ela Ben net ta – pra cow ni ka Za kła du
So cjo lin gwi sty ki i Stu diów nad Dys kur sem, któ rej głów -
nym ce lem jest prak tycz ne prze ka za nie stu den tom an gli -
sty ki bry tyj skiej kul tu ry lu dycz nej po przez czyn ny udział
stu den tów w tra dy cyj nych for mach an glo sa skiej ak tyw no -
ści fi zycz nej. 

Ostat nim, choć bar dzo waż nym w kon tek ście edu ka cyj nym
przed się wzię ciem wska zu ją cym na współ pra cę mię dzy pra -
cow ni ka mi obu uczel ni jest nie daw no opu bli ko wa na książ ka
pt. Za ba wy i gry róż nych kul tur, skie ro wa na przede wszyst -
kim do na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go (ale nie tyl ko!).
Za jej tłu ma cze nie oraz pro jekt gra ficz ny od po wie dzial ny był
dr Krzysz tof Sa wa la z Pra cow ni Prak tycz ne go Na ucza nia Ję -
zy ka An giel skie go. 

Ana li zu jąc tra dy cję, ja ka łą czy na sze uczel nie, ży wi my na -
dzie ję na dal szą, owoc ną współ pra cę. Naj bliż sza szan sa po ja -
wia się przy or ga ni za cji 100-le cia Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu, któ re go je ste śmy „po tom ka mi”.

prof. Mał go rza ta bro ni kow ska

pra cow nia spor tów tra dy cyj nych i et no lo gii spor tu

prof. Mał go rza ta bro ni kow ska 
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od kil ku lat na wy dzia le Fi zy ki funk cjo nu je nie ty po wy „plac
za baw” dla dzie ci. pro szę opo wie dzieć, jak do szło do otwar -
cia te go uni ka to we go la bo ra to rium? 

Już w cza sie stu diów ma gi ster skich moc no in te re so wał
mnie pro ces wi dze nia obu ocz ne go i je go za bu rze nia – ze zy,
nie do wi dze nie, a tak że me to dy te ra pii tych za bu rzeń. W tam -
tym cza sie w pro gra mie kształ ce nia za gad nie nia te by ły sła -
bo po ru sza ne, więc więk szość tej wie dzy zdo by wa łam
sa mo dziel nie z ksią żek za gra nicz nych, prac na uko wych oraz
roz mów ze spe cja li sta mi – głów nie z USA. W tam tym cza sie
(czy li po nad 15 lat te mu) le cze nie ze za w Pol sce ogra ni cza ło
się głów nie do sto so wa nia oku la rów, za sła nia nia oka i chi rur -
gicz nej ko rek cji ze za. Po ukoń cze niu stu diów ma gi ster skich
i pod ję ciu pra cy ja ko opto me try sta oraz roz po czę ciu stu diów
dok to ranc kich, na dal roz wi ja łam swo ją wie dzę, a pra ca
na uczel ni da ła mi moż li wość na wią zy wa nia kon tak tów za -
gra nicz nych z do świad czo ny mi w tych kwe stiach spe cja li sta -
mi. To wła śnie po przez wy jaz dy na róż ne kon fe ren cje
i szko le nia po zna wa łam opto me try stów głów nie z USA, któ -
rzy prze ka zy wa li mi wie dzę o opto me trycz nej te ra pii wzro -
ku (ang. opto me tric vi sion the ra py – OVT). Zdo by ta wie dza
po zwo li ła mi na pierw sze pró by wpro wa dze nia tech nik OVT
u pa cjen tów z nie do wi dze niem, czy pro ble ma mi oko ło ze zo -
wy mi. Tra fia li do mnie – za wsze z po le ce nia, a nie po przez
re kla mo wa nie się – pa cjen ci co raz młod si i z co raz więk szy -
mi pro ble ma mi wzro ko wy mi. W tam tym cza sie pa cjen ci ci
przy cho dzi li na kon sul ta cję opto me trycz ną do na szej pra cow -
ni, czy li Pra cow ni Fi zy ki Wi dze nia i Opto me trii (PFWiO)
Wy dzia łu Fi zy ki UAM i przyj mo wa ni by li nie od płat nie, w ra -
mach za jęć ze stu den ta mi. Po ok. 7 la tach licz ba chęt nych
na uczęsz cza nie na te ra pię wzro sła tak moc no, że ko niecz ne
by ło sfor ma li zo wa nie na szych dzia łań, aby móc opła cić opto -
me try stów wy ko nu ją cych część ba dań i pro wa dzą cych te ra -
pię z pa cjen ta mi. Dla te go w ro ku 2010 za ło żo ne zo sta ło
Cen trum Opty ki i Opto me trii (COPTOM) dzia ła ją ce
przy Fun da cji UAM. W ra mach COPTOM przyj mo wa ni by li

na ba da nia i te ra pię OVT pa cjen ci nie tyl ko z Po zna nia, ale
z ca łej Pol ski. W tym sa mym ro ku na UAM zo stał zor ga ni zo -
wa ny pierw szy kurs te ra pii wi dze nia dla prak ty ku ją cych opto -
me try stów, po pro wa dzo ny przez dr. WC Ma ples’a z So uthern
Col le ge of Opto me try z USA. Te go ty pu kur sy od by wa ły się
w póź niej szych la tach jesz cze kil ka ra zy, pro wa dzo ne przez
róż nych spe cja li stów OVT z USA i Eu ro py. Obec nie w Pol -
sce od by wa ją się cy klicz nie szko le nia dla spe cja li stów ochro -
ny wzro ku za in te re so wa nych te ra pią OVT i cie szą się one
du żym za in te re so wa niem. Na sza Pra cow nia od kil ku lat rów -
nież pro wa dzi te go ty pu kur sy, na któ re przy jeż dża ją opto -
me try ści i oku li ści z ca łe go kra ju. Dzie kan Wy dzia łu Fi zy ki
zgo dził się przy dzie lić nam du żą sa lę, któ rą za adap to wa li śmy

do ćwi czeń tre nin gu wzro ko we go. W sa li tej, wy glą da ją cej jak
„plac za baw”, co mie siąc ćwi czy ło po kil ka dzie siąt dzie ci.
W za ję ciach tych mie li moż li wość uczest ni czyć stu den ci
opto me trii, któ rzy już w okre sie stu diów na bie ra li prak ty ki
w ba da niu wzro ku dzie ci i ich re ha bi li ta cji. Obec nie, po tych
po nad 15 la tach uda ło nam się wy kształ cić du żą gru pę spe -
cja li stów OVT, któ rzy otwo rzy li ga bi ne ty w Po zna niu i w in -
nych mia stach Pol ski, przez co do stęp ność tych me tod te ra pii
za bu rzeń wzro ku jest znacz nie więk sza niż jesz cze kil ka lat
te mu. Na dal jed nak spe cja li stów tej dzie dzi ny bra ku je, przez
co te ra pia ta nie jest po wszech nie sto so wa na. Obec nie
PFWiO, jak i COPTOM kon cen tru je się głów nie na kształ ce -

y Dziekan Wydziału Fizyki zgodził się przydzielić
nam dużą salę, którą zaadaptowaliśmy
do ćwiczeń treningu wzrokowego. W sali tej,
wyglądającej jak „plac zabaw”, co miesiąc
ćwiczyło po kilkadziesiąt dzieci

PlAc zA BAw dlA oczU
z dr An ną Prze ko rac ką -Kraw czyk z Pra cow ni fi zy ki wi dze nia i opto me trii UaM roz ma wia Mag da zió łek
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niu w za kre sie tech nik OVT stu den tów, jak i prak ty ku ją cych
opto me try stów i le ka rzy oku li stów.

na czym po le ga me to da, któ rą wy ko rzy stu je cie w le cze niu?
W pierw szej ko lej no ści na le ży za zna czyć, że naj częst sze wa -

dy wzro ku, spe cja li stycz nie na zy wa ne wa da mi re frak cji, ta -
kie jak krót ko wzrocz ność, nad wzrocz ność czy astyg ma tyzm,
nie poddają w ża den spo sób ćwi cze niom i je dy ną me to dą roz -
wią za nia pro ble mów z wi dze niem, któ re one wy wo łu ją, jest
ko rek cja. Wa dy re frak cji mo że my ko ry go wać oku la ra mi lub
so czew ka mi kon tak to wy mi, a w przy pad ku osób do ro słych
do roz wa że nia po zo sta je rów nież la se ro wa ko rek cja wa dy.
W na szej pra cow ni zaj mu je my się do bo rem wszel kie go ty pu
ko rek cji oku la ro wej, za rów no ma łych mo cy, jak i bar dzo du -
żych wad (po wy żej 10 diop trii), wy so kich cy lin drów, pry zma -
tów oraz oku la rów pro gre syw nych. Co raz czę ściej – je że li
wa da wzro ku jest du ża – do bie ra się so czew ki kon tak to we i to
nie tyl ko u do ro słych osób, ale rów nież u ma łych dzie ci. Ko -
rek cja wa dy re frak cji ma na ce lu wy ostrze nie ob ra zu na siat -
ków ce oka i umoż li wie nie wi dze nia ota cza ją ce go nas świa ta
wy raź nie. 

Na to miast je że li cho dzi o po zo sta łe za bu rze nia wzro ku, ta -
kie jak zez czy nie do wi dze nie (czy li stan osła bio nej ostro ści
wzro ku po mi mo pra wi dło wej ko rek cji wa dy re frak cji), moż -
na je re ha bi li to wać po przez od po -
wied nio do bra ne ćwi cze nia.
Ćwi cze nia wzro ku są zwy kle dość
pro ste, czy li przy kła do wo: dziec -
ko ry su je po śla dzie, ce lu je w róż -
ne go ty pu kół ka, ob raz ki,
roz po zna je zna ki umiesz czo ne
na róż nych od le gło ściach, czy pró -
bu je otrzy mać ostre wi dze nie, gdy
przed oczy wpro wa dza ne są do -
dat ko we so czew ki czy pry zma ty.
Aby po zor nie pro ste ćwi cze nia
sta ły się efek tyw ne, sto su je my róż -
ne go ty pu spe cja li stycz ne przy rzą -
dy tre nin go we i te sty. W na szej
te ra pii du ży na cisk kła dzie się
na in te gra cję wzro ku z in ny mi
zmy sła mi, al bo wiem w pro ces wi -
dze nia za an ga żo wa ne są tak że in ne zmy sły, a ko or dy na cja
wzro ko wo -ru cho wa za leż na jest w du żej mie rze od spraw no -
ści mo to rycz nej. Z te go też wzglę du wie le ćwi czeń wzro ko -
wych wy ko nu je się na sto ją co (a nie na sie dzą co jak w in nych
me to dach), w ru chu, al bo pod czas prób utrzy my wa nia rów -
no wa gi na rów no waż ni czy ska cząc na tram po li nie. Dla te go
też na sza sa la ćwi czeń przy po mi na rze czy wi ście tro chę plac
za baw, na któ rym dzie ci mo gą łą czyć te ra pię z za ba wą. Oczy -
wi ście, aby efek ty ćwi czeń by ły zna czą ce, po za se sja mi w ga -
bi ne cie (za zwy czaj go dzi na w ty go dniu), ko niecz ne jest
wy ko ny wa nie co dzien nych ćwi czeń w do mu (ok. 20 mi nut). 

Te ra pia jest naj bar dziej efek tyw na, gdy dziec ko roz pocz nie
ją jak naj wcze śniej. Nie któ rzy pa cjen ci tra fia ją do nas już
w pierw szym ro ku ży cia, a wte dy po za ko rek cją wa dy wzro -
ku oku la ra mi lub so czew ka mi kon tak to wy mi, ro dzi ce ucze -
ni są tak że w ja ki spo sób sty mu lo wać pra wi dło wy roz wój
wi dze nia dziec ka. Więk szość dzie ci, któ re roz po czy na ją te ra -
pię jest w wie ku mię dzy 3 a 7 lat, czy li w okre sie roz wo ju,
w któ rym pla stycz ność mó zgu jest bar dzo du ża i moż na uzy -
skać zna czą ce efek ty tre nin gu wzro ku. Na to miast je że li dziec -
ko tra fi do nas póź no, czy li po 7 r. ż. lub gdy kąt ze za jest

bar dzo du ży, w pierw szym eta pie za le ca my wy ko na nie za bie -
gu chi rur gicz nej ko rek cji ze za, a póź niej wpro wa dza my ćwi -
cze nia uspraw nia ją ce funk cje wzro ko we, któ re za wsze
u ta kich pa cjen tów są osła bio ne: ru chy oczu, ako mo da cja, ko -
or dy na cja oko -rę ka, wi dze nie obu ocz ne. 

wa dy zwią za ne z nie pra wi dło wym usta wie niem ga łek
ocznych to tyl ko część pro wa dzo nych przez pań stwo dzia -
łań. Z ja ki mi in ny mi pro ble ma mi zgła sza ją się do pań stwa
pa cjen ci? 

Ze zy i nie do wi dze nie to naj częst sze za bu rze nia, któ re wy -
ma ga ją tre nin gu. Ale w do bie kom pu te rów, ta ble tów i play -
sta tion, u dzie ci po ja wia się co raz wię cej pro ble mów ze
spraw no ścią ukła du wzro ko we go, co skut ku je za bu rze nia mi
ako mo da cji, kon wer gen cji, ru chów oczu czy ko or dy na cji
oko ru cho wej. Te go ty pu za bu rze nia utrud nia ją pro ces czy ta -
nia i pi sa nia oraz po wo du ją, że dzie ci są sła bo skon cen tro wa -
ne. Co raz czę ściej u dzie ci w wie ku szkol nym, jak
i u stu den tów ob ser wu je się te go ty pu za bu rze nia wzro ku. Je -
dy nym roz wią za niem jest tre ning wzro ku oraz zwięk sze nie
ak tyw no ści spor to wej. W Pol sce bar dzo czę sto pro ble my
z czy ta niem i pi sa niem utoż sa mia się z dys lek sją roz wo jo wą
i wie le dzie ci szkol nych do sta je orze cze nie o dys lek sji, na wet
je że li jej nie ma. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, że pro ble my

ze wzro kiem mo gą rów nież utrud -
niać na ukę czy ta nia, dla te go
przed przy stą pie niem do dia gno -
zy psy cho lo gicz nej pod ką tem dys -
lek sji, dziec ko po win no mieć
spraw dzo ny wzrok i to nie tyl ko,
czy wi dzi wy raź nie, ale tak że czy
nie wy stę pu je u nie go zez jaw ny
lub ukry ty, za bu rze nia ako mo da -
cji, kon wer gen cji, czy per cep cji
wzro ko wej. W na szej Pra cow ni
pro wa dzi my te go ty pu ba da nia
i je śli wy kry te jest od stęp stwo
od nor my, wpro wa dza my ko rek cję
oku la ro wą lub/i tre ning wzro ko -
wy. 

Po nad to dość czę sto tra fia ją
do nas do ro śli pa cjen ci z na by ty -

mi de fi cy ta mi neu ro lo gicz ny mi, np. po ura zach gło wy, cho -
ro bach neu ro lo gicz nych, za bie gach w ob rę bie czasz ki.
W wie lu ta kich przy pad kach po ja wia ją się za bu rze nia wzro -
ku, któ re po czę ści, a cza sem tak że w peł ni uda je się roz wią -
zać po przez od po wied nie oku la ry i ćwi cze nia wzro ku.

Osob ną gru pą pa cjen tów są oso by sła bo wi dzą ce, czy li ta -
kie, któ re ma ją bar dzo sła bą ostrość wzro ku ze wzglę du
na wy stę pu ją cą cho ro bę oczu, lub w efek cie wro dzo ne go nie -
do ro zwo ju na rzą du wzro ku. Pa cjen tom tym za zwy czaj nie
uda je się po pra wić ostro ści wzro ku, ale po przez tre ning uczy -
my ich ko rzy stać z pe ry fe ryj ne go wi dze nia i roz wi ja my ich
ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą, co uła twia im funk cjo no -
wa nie w ota cza ją cym ich świe cie. W nie któ rych przy pad kach
do bie ra my od po wied nie po mo ce optycz ne dla sła bo wi dzą -
cych (lu py, lu ne ty, po mo ce elek tro nicz ne), któ re znacz nie uła -
twia ją wi dze nie.

uniwersyteckie.pl
z pasją o ŻyciU

Pełny tekst rozmowy 
z dr Anną Przekoracką–Krawczyk na
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od lewej: sebastian jastrzębski, Mateusz Halicki i dawid Śliwiński
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S tu den ci przez kil ka mie się cy in ten syw nej pra cy
przy go to wy wa li i prze pro wa dzi li 3-ty go dnio -
wą kam pa nię mar ke tin go wą in te gru ją cą plat -

for my Go ogle Ads (AdWords), Fa ce bo ok oraz
LinkedIn. Kam pa nia kon kur so wa zo sta ła prze -
pro wa dzo na dla fir my Ogar niam prad. pl, pierw -
szej w Pol sce plat for my au kcyj nej, umoż li wia ją cej
w cza sie rze czy wi stym li cy ta cje za ku pu i sprze da -
ży ener gii w ra mach gru po wych au kcji od wrot -
nych. Ja ko Eu ro pej scy Zwy cięz cy GOMAC stu den ci
wal czą jesz cze o mia no Glo bal ne go Zwy cięz cy
GOMAC 2018.

Dr Czart pro wa dzi na Wy dzia le Fi zy ki za ję cia z tech no lo -
gii e -com mer ce i mar ke tin gu in ter ne to we go dla kie run ków
tech no lo gie kom pu te ro we i apli ka cje In ter ne tu rze czy. Kie -
ru nek AIR jest pro wa dzo ny wspól nie przez UAM i Uni wer -
sy tet Eko no micz ny w Po zna niu. Za ję cia dr. Czar ta
pro wa dzo ne są rów nież w ję zy ku an giel skim dla stu den tów
wy mia ny mię dzy na ro do wej w ra mach Pro gra mu AMU-PIE.

Uczest ni cy za jęć dr. Woj cie cha Czar ta już od 10 lat od no -
szą suk ce sy na are nie mię dzy na ro do wej. W ze szłym ro ku tak -
że by li Zwy cięz ca mi Eu ro py Go ogle On li ne Mar ke ting
Chal len ge (GOMC) 2017. Po za tym od 2009 r. aż 6 ze spo łów
dr. Czar ta zna la zło się w fi na ło wym Top 5 Eu ro py GOMC,
a 10 w pół fi na le.

Kon kurs GOMAC jest or ga ni zo wa ny przez mię dzy na ro do -
wą spo łecz ność Glo bal On li ne Mar ke ting Aca de mics (GOMA)
zrze sza ją cą na uczy cie li aka de mic kich spe cja li zu ją cych się
w mar ke tin gu cy fro wym. W skład GOMA wcho dzą min.

człon ko wie GOMC Glo bal Aca de mic Pa nel fir my Go -
ogle oraz na uczy cie le aka de mic cy, człon ko wie GOMC

Aca de mics. Ce lem kon kur su GOMAC jest kon ty nu -
acja zdo by czy Go ogle On li ne Mar ke ting Chal len ge,
któ re go ostat nia edy cja od by ła się w 2017 r.. Po dob -
nie jak GOMC, GOMAC po zwa la stu den tom
na zdo by cie prak tycz ne go do świad cze nia w pla no -
wa niu i prze pro wa dze niu kam pa nii dla kon kret nej

fir my, przy po no sze niu od po wied nich kosz tów. Dzię -
ki te mu stu den ci ma ją moż li wość zdo by cia do świad -

cze nia na ryn ku pra cy. Do dat ko wo w od róż nie niu
do GOMC, któ ry ogra ni czał się do prze pro wa dze nia kam -

pa nii z li mi to wa nym bu dże tem 250 do la rów wy łącz nie na plat -
for mie Go ogle Ads (AdWords), w ra mach GOMAC stu den ci
ma ją do dys po zy cji ca łą do stęp ną w da nej chwi li prze strzeń
tech no lo gii cy fro wych (urzą dzeń, apli ka cji, plat form, ka na łów
itd.), któ re mo gą wy ko rzy stać do za pla no wa nia kam pa nii mar -
ke tin go wej i jej wy ko na nia.

Dr Woj ciech Czart jest człon kiem Glo bal Aca de mic Pa nel
fir my Go ogle, ju ry Col le gia te ECHO Mar ke ting Chal len ge
fun da cji Mar ke ting EDGE (Edu ca te, De ve lop, Grow, and Em -
ploy) oraz ko mi te tu or ga ni za cyj ne go GOMAC. Ja ko ofi cjal -
ny tre ner In ter ne to wych Re wo lu cji, współ or ga ni zo wał
z Go ogle warsz ta ty, wspie ra ne rów nież przez Biu ro Ka rier
UAM. Dr Woj ciech Czart pro wa dzi rów nież wy kła dy i warsz -
ta ty na re no mo wa nych uczel niach Eu ro py.

Wię cej in for ma cji na te mat udzia łu na szych stu den tów
w GOMC 2017 moż na zna leźć w ser wi sie 3Art. Mar ke ting.

prze my sław sta nu la

zwy cię ŻA My w e -MAr ke Tin gU
zespół studentów z UaM i UeP w składzie: kapitan – Mateusz halicki (UeP), Dawid Śliwiński (UaM), Sebastian

jastrzębski (UaM) i aleksander kempa (UaM) pod opieką dr. wojciecha czarta zajęli pierwsze miejsce

w europie w międzynarodowym konkursie Global online Marketing academic challenge (GoMac) 2018. 

dr wojciech czart 

specjalista

w dziedzinie

marketingu

internetowego,

członek Google

Academic panel, 

wykładowca

na wydziale

Fizyki UAM
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N a ukow cy li czą, że pra ce choć w czę ści wy ja śnią za gad kę ulo -
ko wa nia po tęż ne go grzy bow skie go gro du mię dzy Gnie znem
a Gie czem. Wcze sno śre dnio wiecz ne gro dzi sko, któ re po -

wsta ło w la tach 20-30. X wie ku by ło naj więk szym te go ty pu obiek -
tem we władz twie pia stow skim. Czte ro hek ta ro wy gród był o po ło wę
więk szy od Led ni cy i Gie cza – Gnie zno ta kie roz mia ry osią gnę ło do -
pie ro w XI wie ku. Dla cze go tak ol brzy mi gród funk cjo no wał za le d -
wie sto lat? Ja kie by ły oko licz no ści je go upad ku? Dla cze go po wstał
w tym miej scu? Kto go wzniósł i cze mu słu żył?

– Py tań jest wię cej niż od po wie dzi. Wo kół gro du ist nia ło bar -
dzo ma łe osad nic two. Nie wie my, ja ka po pu la cja wznio sła tak du -
ży obiekt – do tej po ry nie zna leź li śmy cmen ta rza, gdzie cho wa no
miesz kań ców. To jed na z ta jem nic, któ rą chce my od kryć – mó -
wił kie row nik Re zer wa tu Ar che olo gicz ne go w Grzy bo wie, Ja cek
Wrze siń ski, na Zjeź dzie Wo jów, któ ry stał się oka zją do za pre -
zen to wa nia pierw szych wy ko pa nych ar te fak tów.

Moneta w ścianie
Ma rze nie ar che olo gów wła śnie się speł nia. Kil ka dni po roz mo -

wie z Jac kiem Wrze siń skim gruch nę ła wieść, że od kry to dwa gro by
w po bli żu po zo sta ło ści bu dow li. Fakt, że bu dy nek jest po ło żo ny
na te re nie star sze go tzw. ma łe go gro du wska zu je, że ma my do czy -
nie nia z ko ścio łem i przy le ga ją cym do nie go cmen ta rzem. W gro -
bach spo czy wa ły szcząt ki męż czy zny po 50. ro ku ży cia oraz
kil ku let nie go dziec ka, któ re bę dą pod da ne ba da niom DNA oraz C14
(da to wa nia ra dio wę glo we go). Drew nia na bu dow la praw do po dob -
nie po cho dzi z pierw szej po ło wy XI wie ku – da to wa nie uła twi ła zna -
le zio na w ścia nie mo ne ta kró la nie miec kie go Hen ry ka II. Nie dłu go
po zna my wy ni ki ba dań geo ra da ro wych (opor no ści grun tów) prze -
pro wa dzo nych przez na ukow ców z Uni wer sy te tu War szaw skie go,
któ re po zwo lą wy ty czyć za rys ca łej świą ty ni. 

– Moż na po dej rze wać, że w gro dzie prze by wał na sta łe ktoś
z dy na stii Pia stów, naj pew niej sta cjo no wa ła tam dru ży na ksią żę -
ca. Świad czą o tym licz ne ele men ty uzbro je nia od kry wa ne w gro -
dzie np. gro ty strzał, a tak że szcząt ki ko ni – in for mu je dr Mar cin
Da nie lew ski z UAM, au tor pro jek tu do fi nan so wa ne go z Na ro do -
we go Cen trum Na uki z pro gra mu Opus 13, w ra mach któ re go
pro wa dzo ne są wy ko pa li ska.

jesiotry dla elity
Przy pusz cze nia dr. Da nie lew skie go po twier dza ją ko lej ne od kry -

cia. Tam, gdzie nie gdyś znaj do wał się ma ły gród, ar che olo dzy do -

tar li też do pa le nisk, ja my za so bo wej z po ło wy X wie ku z na czy -
nia mi i, co szcze gól nie in te re su ją ce, licz ny mi frag men ta mi ryb
m.in. je sio trów i śle dzi. Ozna cza to, że do Grzy bo wa z da le ka trans -
por to wa no pro duk ty żyw no ścio we dla tam tej szej eli ty spo łecz nej. 

najpierw osada potem gród
W Grzy bo wie jest co od kry wać – do tej po ry po zna no za le d -

wie 3 pro cent po wierzch ni gro du. Oka zu je się, że hi sto ria te go
miej sca jest star sza niż do tej po ry są dzo no. Ba da cze nie spo dzie -
wa nie do tar li do pierw szych śla dów osad nic twa na te re nie póź -
niej sze go gro dzi ska – zna le zio no m.in. śla dy ob rzę do we go,
przed chrze ści jań skie go oczysz cza nia. W in nym miej scu, gdzie spo -
dzie wa no się po zo sta ło ści po zbior ni ku wod nym, od kry to wiel kie
śmiet ni sko z gi gan tycz ną ilo ścią ce ra mi ki i ko ści zwie rzę cych. 

Ba da nia trwa ły od po ło wy lip ca do po ło wy wrze śnia i bę dą wzno -
wio ne w przy szłym ro ku. Jed nak grzy bow ski pro jekt to nie tyl ko wy -
ko pa li ska, ale rów nież ba da nia in ter dy scy pli nar ne – hi sto rycz ne,
geo fi zycz ne, geo lo gicz ne, ar che ozo olo gicz ne i ar che obo ta nicz ne. Na -
ukow cy bę dą ba dać m.in. go spo dar czą, po li tycz ną i ad mi ni stra cyj -
ną ro lę gro du, je go miej sce w sie ci ko mu ni ka cyj nej, wiel kość
wy mia ny han dlo wej. Pro jekt za koń czy pu bli ka cja mo no gra fii zbie -
ra ją ca i pod su mo wu ją ca do tych cza so we ba da nia.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

U c H w yco n e  w  k A d R Z e
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pierwszy w historii pochówek odkryty w grzybowskim grodzie

w nadnoteckim instytucie UAM w pile odbył się trzeci konwent gier i fantastyki pilkon

wciąŻ wie le TA jeM nic w grzy Bo wie

ar che olo dzy prawdopodobnie od kry li od daw na po szu ki wa ny ko ściół i cmen tarz w gro dzie w Grzy bo wie. 

Ba da nia wzno wio ne po 11 la tach prze rwy wy ja śnia ją ta jem ni ce naj więk sze go gro du we władz twie Pia stów.
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po raz pierw szy w hi sto rii wy dzia łu stu diów edu ka cyj nych
pięć dzie się ciu stu den tów opu bli ko wa ło pra cę ba daw czą
w mię dzy na ro do wym cza so pi śmie na uko wym.

S tu den ci pierw sze go ro ku z WSE prze ko na li się, jak
„od kuch ni” wy glą da pro wa dze nie ba dań na uko wych.
Pod kie run kiem dr. Mi cha ła Kli chow skie go na pi sa li ar -

ty kuł „We do not li ke it: a li kert -ty pe sca le su rvey on the at ti -
tu des of a young po pu la tion to wards the trans hu ma ni stic
the ory of edu ca tion” w cza so pi śmie „On Edu ca tion”. Tekst
uka zu je wy ni ki pierw sze go na świe cie ba da nia do ty czą ce go

sto sun ku mło dych lu dzi do pe da go gi ki oraz teo rii wy cho wa -
nia trans hu ma ni stycz ne go. – Kie dy by łem po cząt ku ją cym
stu den tem, za wsze chcia łem zo ba czyć, jak wy ko nu je się ta -
kie ba da nia, ale nikt ich mi nie chciał po ka zać. Dla te go, gdy
na de szła pro po zy cja z cza so pi sma „On Edu ca tion”, aby prze -
pro wa dzić ba da nia nad trans hu ma ni zmem, od ra zu po my -
śla łem o stu den tach i na za ję ciach pod rzu ci łem im po mysł
stwo rze nia pro jek tu – mó wi dr Mi chał Kli chow ski.

Me to dą ba daw czą by ła an kie ta prze pro wa dzo na wśród ty -
sią ca osób w wie ku ok. 20 lat. Co cie ka we, for mu larz zo stał
tak skon stru owa ny, aby za każ dym ra zem lo so wał in ny ze -
staw py tań do wy peł nie nia. Na stęp nie mło dzi ba da cze wy sy -
ła li kwe stio na riusz do wy bra nych osób, któ re nie mia ły
stycz no ści z psy cho lo gią czy pe da go gi ką. –  For mu larz był
do stęp ny w in ter ne cie dla an kie to wa nych. An kie tę opra co -
wa li śmy tak, aby od pierw sze go py ta nia nie na kie ro wy wa ła
osób, któ re bę dą ją wy peł niać – pod kre śla dr Mi chał Kli chow -
ski. Dzię ki ba da niom uda ło się spraw dzić, w ja ki spo sób mło -
dzi lu dzie po strze ga ją for mę edu ka cji trans hu ma ni stycz nej.
Uczest ni cy pro jek tu opi sa li osiem róż nych wi zji edu ka cji
m.in. tra dy cyj ną oraz ta kie, któ re pro pa go wa ne są przez pe -
da go gów, czy li np. kon struk ty wizm, czy kon cep cja hu ma ni -
stycz na. Wy ni ki an kie ty przed sta wio ne w ar ty ku le, po ka za ły,
że mło dzi lu dzie są ra dy kal nie prze ciw ni stech ni cy zo wa nym
for mom edu ka cji. 

ja go da Ha losz ka

TrAns hU MA nizM oczA Mi sTU den Tów wse

Ruch otwar te go do stę pu (od, ang. open Ac cess) roz wi ja się
od po nad 20 lat. Zmia ny na stę pu ją ce w ko mu ni ka cji na uko -
wej – go to wość na ukow ców i ba da czy do pu bli ko wa nia swo -
ich prac za dar mo, a tak że roz wój tech no lo gii – za owo co wa ły
po wsta niem no wej kon cep cji w udo stęp nia niu wy ni ków ba -
dań na uko wych. 

Głów nym za ło że niem OD jest więc udo stęp nia nie pu bli -
ka cji na uko wych i ba daw czych za dar mo w In ter ne cie
tak, aby za pew nić szyb ki i ła twy do stęp do peł nych tek -

stów. Ba dacz pu bli ku ją cy w otwar tym do stę pie ze zwa la od bior -
cy nie tyl ko na za po zna nie się z tre ścią do ku men tu, ale rów nież
na ko pio wa nie, wy ko rzy sty wa nie, roz po wszech nia nie, prze no -
sze nie i po ka zy wa nie pra cy pu blicz nie, na two rze nie i roz po -
wszech nia nie utwo rów za leż nych dla wszel kie go ro dza ju
od po wie dzial ne go uży cia, pod wa run kiem ozna cze nia utwo ru
w spo sób okre ślo ny przez twór cę. Au tor mo że okre ślić, na ja -
kich za sa dach utwór mo że być wy ko rzy sta ny przez użyt kow ni -
ka sto su jąc Li cen cje Cre ati ve Com mons (CC).

W OD ist nie ją dwie głów ne dro gi udo stęp nia nia pu bli ka -
cji: zło ta dro ga, za po śred nic twem otwar tych cza so pism,
w któ rych pu bli ka cje są udo stęp nio ne na stro nach wy daw cy
(cza so pi sma są obec ne w Di rec to ry of Open Ac cess Jo ur nals
(DOAJ) oraz zie lo na dro ga, za po śred nic twem otwar tych re -
po zy to riów, w któ rej au tor sam ar chi wi zu je swo je tek sty
w wer sjach pre - lub post - prin to wych lub osta tecz nych wer -

sjach wy daw cy. W pro ce sie roz wo ju OD w ostat niej de ka dzie
po ja wi ły się rów nież no we ścież ki do stę pu – ich zróż ni co wa -
nie do ty czy kosz tów po no szo nych przez au to rów, ter mi nu
uka za nia się pu bli ka cji na stro nach wy daw cy oraz za sto so -
wa nych li cen cji CC.

Ak tu al nie Otwar ty Do stęp jest obec ny w za le ce niach rzą -
do wych nie któ rych państw, a tak że Unii Eu ro pej skiej. W pro -
gra mie „Ho ry zont 2020” po ja wił się wy móg otwar te go
upo wszech nia nia pu bli ka cji na uko wych w In ter ne cie. Pu bli -
ka cje na uko we ma ją być za miesz cza ne na otwar tych plat for -
mach ob li ga to ryj nie, a da ne ba daw cze pi lo ta żo wo. We
wrze śniu 2018 r. 11 na ro do wych or ga ni za cji fi nan su ją -
cych   ba da nia (wśród nich Na ro do we Cen trum Na uki),
przy wspar ciu Ko mi sji Eu ro pej skiej, w tym Eu ro pej skiej Ra -
dy ds. Ba dań  Na uko wych (ERC), ogło si ło uru cho mie nie ini -
cja ty wy cOAlition S, we dług któ rej do ro ku 2020 pu bli ka cje
na uko we, któ re po cho dzą z ba dań fi nan so wa nych ze środ -
ków pu blicz nych (przy zna nych przez kra jo we i eu ro pej skie
ra dy ds. ba dań na uko wych i or ga ny fi nan su ją ce) na le ży udo -
stęp nić w otwar tych cza so pi smach (ang. Open Ac cess Jo ur -
nals) lub w otwar tych re po zy to riach. Ruch Otwar te go
Do stę pu two rzy więc obec nie no wą kul tu rę pra cy na uko wej,
w któ rej au to rzy pre zen tu jąc pu blicz nie wy ni ki swo ich ba dań
przy czy nia ją się do nie ogra ni czo ne go roz po wszech nia nia in -
for ma cji i przy spie sze nia roz wo ju na uki. 

Mo ni ka theus
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Na ukow cy eks pe dy cji IODP 360 na tle ko ścio ła San Mat teo wpi sa nym na li stę UNESCO mia stecz ku Scic li na Sy cy lii. Czwar ty z le wej stro ny dr Ja kub Cią że la z UAM
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trzy dzie stu na ukow ców z trzy na stu kra jów, pro wa dzą cych
pierw szy w hi sto rii od wiert do płasz cza Zie mi (por. Ży cie
Uni wer sy tec kie 09/2017) spo tka ło się w sy ra ku zach na sy cy -
lii, by ob ra do wać nad do tych cza so wy mi wy ni ka mi i przy -
szło ścią głę bo ko mor skie go od wier tu. pol skę re pre zen to wał
dr ja kub cią że la z UAM.

Od wiert do płasz cza Zie mi (IODP Ho le U1473A), roz -
po czę to na Oce anie In dyj skim 1000 km na po łu dnie
od Mau ri tiu su na prze ło mie 2015 i 2016 ro ku w ra -

mach eks pe dy cji In ter na tio nal Oce an Di sco ve ry Pro gram
(IODP) 360, z udzia łem ba da czy z wie lu kra jów. W cią gu
dwóch mie się cy prze wier co no 800 me trów dol nej sko ru py
oce anicz nej i za bez pie czo no od wiert przed je go dal szym po -
głę bie niem do gra ni cy sko ru py i gór ne go płasz cza. 

Na ukow cy bio rą cy udział w eks pe dy cji re pre zen tu ją róż ne
dzie dzi ny na uk przy rod ni czych od geo fi zy ki, przez geo che -
mię po mi kro bio lo gię. Dr Ja kub Cią że la zaj mu je się mi gra cją
cen nych me ta li, ta kich jak miedź, zło to czy sre bro mię dzy
płasz czem Zie mi, a dnem oce anu i for mo wa niem pod mor -
skich złóż mi ne ral nych. W ba da niach uczest ni czy szer sza
gru pa na ukow ców z In sty tu tu Geo lo gii UAM, mię dzy in ny -
mi prof. An drzej Mu szyń ski, dr Mar cin Sie pak oraz stu den ci

Bar tosz Pie te rek i Ja kub Ja wor ski. Pod czas spo tka nia na Sy -
cy lii dr Cią że la wy gło sił re fe rat pod ty tu łem „Frac tio nal cry -
stal li za tion con trols me tal trans port across a slow -spre ad lo wer
oce anic crust with a high mag ma bud get”, oraz za pre zen to wał
po ster Bar to sza Pie ter ka za ty tu ło wa ny „In si ght from Atlan tis
Bank igne ous lay ering: fo cu sed mag ma flow re acts with cry stal
mush and le aves sul fi des at the in ter fa ce”.

Ba da nia na ukow ców UAM wspie ra ne są przez Mi ni ster -
stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go (pro gram Dia men to wy
Grant), Na ro do we Cen trum Na uki (pro gram PRELUDIUM)
i Fun da cję Na uki Pol skiej (pro gram START). Obec nie trwa -
ją przy go to wa nia do ko lej nej eks pe dy cji IODP za pla no wa nej
na la ta 2020/21, któ rej ce lem jest po głę bie nie otwo ru do oko -
ło 2300 m. Jest to przed się wzię cie nie zwy kle kosz tow ne
i skom pli ko wa ne pod wzglę dem tech nicz nym. Naj głęb szy jak
do tąd otwór przez gór ną sko ru pę oce anicz ną (ba zal ty i daj -
ki) osią gnął 2111 m (IODP Ho le 504B, Oce an Spo koj ny),
a przez dol ną sko ru pę oce anicz ną (ga bra) je dy nie 1508 m
(IODP Ho le 735B, Oce an In dyj ski). War to pod jąć jed nak ta -
kie wy zwa nie, po nie waż gra ni ca sko ru py i płasz cza w miej -
scu obec ne go od wier tu mo że być już
na głę bo ko ści 2000-2500 m.

Mag da Zió łek

XV ŚwiA To wy kon gres PrA wA rol ne go

w dro dze do PłAsz czA zie Mi
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Wdniach od 18 do 22 wrze śnia od by wał się na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji XV Świa to wy Kon gres
Pra wa Rol ne go. Wzię ło w nim udział prze szło 130

praw ni ków agra ry stów z róż nych kon ty nen tów. Te mat ob rad
kon gre so wych („Współ cze sne wy zwa nia pra wa rol ne go: mię -
dzy glo ba li za cją, re gio na li za cją i lo kal no ścią”) słu żył zna le -

zie niu od po wie dzi na py ta nie, jak po szcze gól ne pań stwa, czy
związ ki państw (w ra mach po ro zu mień re gio nal nych) chro -
nią wła sne rol nic two przed skut ka mi glo ba li za cji, ja ka ro la
w tym za kre sie przy pa da wspar ciu wy twa rza nia żyw no ści
o ce chach po wią za nych z da nym te ry to rium, czy wspar ciu
roz wo ju ob sza rów wiej skich.
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do księgarń trafiła właśnie twoja kolejna książka, druga
część „dekady”. co kryje się pod tą serią?

Szalone, dzikie lata dziewięćdziesiąte. Kiedy brałem się
za projektowanie serii, wiedziałem, że musi być ona osadzona
w czasie – pod względem dramaturgicznym – podkręconym.
Wydaje mi się, że wśród tych ostatnich dziesięcioleci to
właśnie te lata są najciekawsze. Mieliśmy wybuch
przestępczości, transformację polityczną, mnóstwo energii
emocjonalnej, tej pozytywnej i negatywnej kotłującej się
w ludziach. Poza tym moi znajomi policjanci, którzy
dostarczają mi różne opowieści i anegdoty, rozwijali właśnie
wtedy swoje kariery.
była „Furia”, teraz „na tropie”. na tropie czego?

Na tropie zagadki kryminalnej, ale i na tropie różnych
egzystencjalnych problemów. Motto do tego tomu wziąłem
z Henryka Ibsena, kiedyś mojego ulubionego dramaturga, który
śledził relacje międzyludzkie. Kilka rzeczy z jego książek mi
utkwiło w pamięci, między innymi grzechy przeszłości, które
pewnym ludziom nie pozwalają normalnie się rozwijać. Były

ciekawe obserwacje dotyczące winy; tego, jak dziwacznie toczą
się losy ludzkie. Chodziło mi o to, by powiedzieć, że każdy z nas
popełnia złe czyny. Ale być może o wartości człowieka świadczy
to, jak on się odniesie do tych czynów. I takich kilku bohaterów
mamy w tej książce. Do tego konceptu popchnęła mnie jedna
z blogerek, która tak skomentowała „Furię”: „o tym, kim jesteś,
świadczy to, jak radzisz sobie z tym, co w tobie, a szczególnie
z najsilniejszymi namiętnościami i żądzami. Bo możesz być
człowiekiem, a możesz zatrzymać się na etapie zwierzęcego
zaspokajania popędów”. Bardzo mocno utkwiło mi to
w pamięci. 
od początku założyłeś, że będziesz pisał kryminały oparte
na prawdziwych zbrodniach?

Chyba nie do końca. Przełomem była książka „Martwe ciała”,
którą napisałem z moim przyjacielem, byłym prokuratorem
Waldemarem Ciszakiem. Nie wiedziałem, że praca nad tym
skromnym reportażem tak mocno wpłynie na moją
wyobraźnię literacką. O czym mówię? O obudzeniu się we
mnie fascynacji prawdziwymi historiami – przede wszystkim!

kryMinAlisTA
z UAM

Z Michałem Larkiem, pracownikiem UaM, autorem kryminału „Na tropie” rozmawia filip czekała

fot. kaRoL MaŁoLePSzy / www.koNINfoto.PL
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Uzmysłowiłem sobie, że uwielbiam rozmawiać z ludźmi,
wertować akta, polować w dokumentach na ciekawostki,
smaczki. A propos smaczków, wertując akta sądowe
poświęcone słynnej kradzieży relikwii św. Wojciecha
znalazłem list miłosny złodzieja do pewnej pięknej Kasi,
wzruszający… Ale zbija mnie z tropu, że czytelniczki
i czytelnicy coraz bardziej chwalą mnie za sceny, które
sam wymyśliłem [śmiech].
inspirujesz się prawdziwymi kryminalnymi historiami.
A jak to jest z policjantami? oni też istnieli naprawdę?

Można tak powiedzieć. Na przykład Harry ma swój
prototyp. Ale to nie są kalki. Raczej wygląda to tak, że
czasem spodoba mi się u rozmówcy jakaś cecha
i nadaję ją bohaterowi. Na przykład od jednego
policjanta usłyszałem jak opisywał szefa: „facet lubił
media, lubił chodzić do telewizji”. Uznałem, że to
ciekawa cecha, szczególnie w tamtych czasach. Lata
dziewięćdziesiąte to przecież okres, w którym dokonał
się przełom medialny. Warto stworzyć więc bohatera,
który ma hopla na ich punkcie. Ale ta postać wraz
z kolejnymi tomami będzie rozwijana. Okaże się, że nie
jest tylko „gościem od mediów”, ale też ma swoje
tajemnice i służbowe motywacje.
Śledząc twoją karierę literacką można stwierdzić, że
piszesz z gruntu złe książki. Gwałciciele, mordercy,
pedofile, nekrofile, ludzie, którzy brali udział
w wojnach. to twój punkt wyjścia przy pisaniu
książek?

[śmiech] Chciałbym kiedyś napisać piękną opowieść
w stylu Zafóna, Sparksa czy Musso, ale.. ale, faktycznie,
energia, która mnie popycha do pisania, jest energią
mroczną, niekiedy demoniczną. Próbuję to przełamać
humorem. Moje książki wzbudzają strach,
podniecenie, przerażenie, ale też liczę, że raz po raz
czytelnicy się zaśmieją. No i że poczują silną nostalgię
za tamtymi czasami, które bezpowrotnie minęły.
jak wygląda u ciebie proces tworzenia?

Na początku w tle jest jakaś historia, którą ktoś mi
opowiedział. Czasem sięgam do akt, do gazet.
Rozmawiam z uczestnikami, świadkami, a przede
wszystkim policjantami, którzy są kopalnią
intrygujących opowieści. Oni opowiadają mi o swoich
śledztwach z ludzkiej perspektywy: przytaczają anegdoty,
jakieś smaczki, ciekawostki, powiedzonka. To jest chyba
mięso tych powieści. Anegdoty. Potem to układam,
szukam jakiegoś klucza dramaturgicznego, który
wywoła określone przeze mnie emocje. I na koniec, jak
już to mam, wysyłam paru policjantom do przeczytania,
żeby rzucili fachowym okiem. Przyznaję jednak, że coraz
częściej sprzeniewierzam się faktom na rzecz dobra
opowieści. Lubię na przykład pisać sceny, w których
moja młoda policjantka powala na ziemię złych
mężczyzn [śmiech].
Dr Michał Larek – pracownik Instytutu filologii Polskiej w zakładzie
Literatury i kultury Nowoczesnej UaM, zajmuje się kulturą popularną.
w tym roku akademickim prowadził zajęcia „kryminalny Poznań”
na wydziale chemii UaM. wykłada też w szkole kreatywnego pisania
Maszynadopisania. pl. jako autor kryminałów debiutował w 2014
roku, gdy wraz z waldemarem ciszakiem wydali reportaż „Martwe
ciała” o poznańskim nekrofilu edmundzie kolanowskim. w 2016 roku
napisał książki „Punkty zapalne. Dwanaście rozmów o Polsce i świecie”
(z jerzym Borowczykiem) oraz „Mężczyzna w białych butach”. obecnie
pracuje nad serią kryminałów „Dekada”. Dotychczas ukazała się „furia”
oraz „Na tropie”.

Studenci wybrali najprzyjaźniejsze dziekanaty na naszym Uniwersytecie.
Coroczna ankietyzacja pozwala sprawdzić, jakie relacje zachodzą między
studentami a obsługą dziekanatów. Wielokryterialne podejście do tematu

pomaga ocenić głosami studentów, czy praca prowadzona jest rzetelnie i na
najwyższym poziomie. Coroczna ewaluacja pozwala na nagrodzenie najwyżej
ocenianych dziekanatów na UAM oraz wprowadzanie zmian w tych, które
studenci wskażą jako potrzebujące zmian. Poniżej prezentujemy wyniki
tegorocznego plebiscytu Przyjazny Dziekanat 2018.

pierwsze miejsce z wynikiem 4,65 zdobył wydział nauk politycznych i dziennikarstwa

drugie miejsce z wynikiem 4,28 zajął wydział Filologii polskiej i klasycznej

trzecie miejsce z wynikiem 4,15 otrzymał wydział biologii
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Ł a zy to wieś, li czą ca ok. 100 miesz kań ców i na wet w let -
nim se zo nie jest sen nym i spo koj nym ku ror tem. Ten
spo kój koń czy się wraz z przy by ciem na miej sce ki pią -

cych ener gią mło dych lu dzi. Sam Cam pus Stu denc ki to po -
dróż do stu denc kie go ra ju, prze peł nio ne go in te gra cją, do brą
mu zy ką, licz ny mi szko le nia mi i warsz ta ta mi. Pod czas ty go -
dnio we go spo tka nia stu den ci ma ją oka zję za po znać się ze so -
bą i za adap to wać do spe cy ficz ne go, stu denc kie go kli ma tu.
Cam pus to szan sa na zna le zie nie no wych przy ja ciół, za in te re -
so wań, part ne rów do wspól ne go miesz ka nia, mi ło ści,

szczę ścia, po my słu na ży cie i wie lu mi łych chwil, któ re wspo -
mi nać moż na la ta mi. 

Pod sta wo wym za da niem Cam pu su Stu denc kie go jest
przed sta wie nie więk szo ści pro ble mów, ja kie spo ty ka ją stu -
den ta wyż szej uczel ni. Pod czas warsz ta tów, spo tkań i pre lek -
cji po ru sza się te ma ty kę po mo cy ma te rial nej, re gu la mi nu
stu diów, praw i obo wiąz ków stu den ta, zwy cza jów pa nu ją cych
na uczel ni. Stu den ci do wia du ją się o moż li wo ściach pod ję -
cia pra cy za rob ko wej czy wy jaz du na sty pen dium za gra nicz -

ne. Za po zna je my ich z tech ni ka mi szyb kie go ucze nia
się, czy ta nia i za pa mię ty wa nia. 

Obóz to też moż li wość po zna nia władz swo -
jej uczel ni jesz cze przed roz po czę ciem stu -

cAMPUs w łAzAch BUdUje swą legendę
Letnia studencka stolica Polski od lat pozostaje niezmienna. to nadmorskie Łazy, które już po raz jedenasty,

w dniach 4-9 września, były gospodarzem ogólnopolskiego campusu Studenckiego 2018. 

campus co roku przyciąga do nadmorskiej miejscowości około 1 500 studentów, z czego największą, 

bo kilkusetosobową grupą są studenci UaM.
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diów. Tym ra zem Cam pus od wie dzi li
prof. Ta de usz Wal las, pro rek tor UAM
oraz prof. An drzej Ma cias, pro dzie kan
Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo -
gicz nych. 

Po za spra wa mi bez po śred nio zwią za ny -
mi ze stu dia mi, or ga ni za to rzy sta wia ją rów -
nież na umoż li wie nie ogól ne go roz wo ju
stu den tom. Te go rocz ny Cam pus ofe ro wał bo ga ty
pro gram za jęć do dat ko wych. Uczest ni cy mo gli po -
pra wić swo ją ko or dy na cję ru cho wą na za ję ciach ta necz -
nych (zum ba, la ti no, hip -hop) tu dzież pod czas za wo dów
spor to wych (pił ka siat ko wa, noż na, ko szy ko wa, a na wet mu -
ay thai). Umie jęt no ści ję zy ko we moż na by ło szli fo wać
na kur sie an giel skie go, nie miec kie go i hisz pań skie go. Uczest -
ni cy mie li rów nież do wy bo ru: kre atyw ne pi sa nie, mo wę cia -
ła, kurs ma ki ja żu, kurs pierw szej po mo cy, te atr
im pro wi za cyj ny czy ani ma cję od kuch ni. Cam pus stu denc ki
to też moż li wość spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi. Od wie lu lat
pro jekt wspie ra ny jest przez wła dze Po zna nia. Te go rocz -
ną edy cję od wie dzi li wi ce pre zy den ci Ma riusz Wi -
śniew ski oraz To masz Le wan dow ski. Sta ły mi
go ść mi Cam pu su by li też pra cow ni cy Wy dzia -

łu Roz wo ju Mia sta i Współ pra cy
Mię dzy na ro do wej, któ rzy przy go to -
wa li warsz ta ty z an ga żo wa nia się
w roz wój Po zna nia przez lu dzi mło -

dych. 
Cam pus Stu denc ki to przede wszyst -

kim in te gra cja. To co dzien ne im pre zy in -
te gra cyj ne, kon kur sy z na gro da mi,

kon cer ty gwiazd pol skiej sce ny mu zycz nej,
za ba wy na pla ży, si lent di sco, po ol par ty, a tak -

że… zjazd na maj cio chach. 
Głów nym or ga ni za to rem jest Fun da cja „Je den Uni wer sy -

tet”, wy wo dzą ca się z po znań skie go śro do wi ska sa mo rzą dów
stu denc kich. Współ or ga ni za to ra mi Cam pu su są sa mo rzą dy
stu denc kie, przede wszyst kim Par la ment Sa mo rzą du Stu den -
tów UAM, któ ry od po wie dzial ny jest za re kru ta cję uczest ni -
ków, or ga ni zo wa nie spo tkań z przed sta wi cie la mi uczel ni
i część pro gra mu szko le nio wo – kul tu ral ne go. Pro jekt Ła zy

ma wy miar ogól no pol ski. Choć prym wie dzie Po znań, to
przy jeż dża ją uczest ni cy z ca łej Pol ski, przede

wszyst kim z Wro cła wia, Szcze ci na, Byd gosz czy,
Ka to wic i War sza wy. Le gen da nie za po mnia -

ne go ty go dnia w Ła zach wciąż ro śnie. 
Mar ta Grusz czyń ska
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też wielką biedę panującą w Polsce po odzyskaniu
niepodległości: nie było niczym niezwykłym, że latem
w mieście dzieci chodziły boso. Zapamiętała swoje buty
z wojłoku na drewnianej podeszwie, które uradowanej matce
udało się gdzieś kupić, podobnie jak zielony perkal
na odświętne sukienki. Ale szkoła – dopiero w 1920
przeniesiona do obecnego budynku – była świetna. Panowała
w niej demokratyczna atmosfera i uczyło wielu doskonałych
nauczycieli, także chemii (choć uczono też ukłonów
przed biskupem: prawa noga zatacza koło, lewa jest ugięta
tudzież zabraniano dziewczynkom chodzić na Plac Wolności,
który w niedzielę był barwnym deptakiem Poznania). O jakości
szkoły świadczy fakt, że z 24 maturzystek z tego rocznika 22
ukończyły studia, w tym większość właśnie nauki przyrodnicze
czy medycynę. 

Teraz chemia
Szkoła i pewna tradycja rodzinna spowodowały, że

Aleksandra wybrała chemię na Uniwersytecie Poznańskim.
Pracę o izochinidynie napisała pod kierunkiem prof. Suszki.
Wspomina go jako wykładowcę, który wymagał dwójki
notujących, bo mówił szybko, jednocześnie pisząc prawą ręką

wzory na tablicy, a lewą natychmiast je zmazując, zaś
przy braku polskich podręczników notatki były konieczne
i bezcenne. Z kolei gdy wykładał prof. Miłobędzki, dr Maria
Jańczak równocześnie wykonywała obok doświadczenia
ilustrujące wykład. Prof. Miłobędzki nie znosił spóźniających
się: na pierwszego studenta reagował cichym” nie róbcie mi
tego”, stopniowo przy kolejnych spóźniających się podnosząc
głos. Studia odbyła z tak dobrym rezultatem, że została
asystentką prof. Konstantego Hrynakowskiego. Był on twórcą
szkoły analizy termicznej leków i dzięki niemu wówczas UP

cheMiA w koBiecyM wydAniU
Prof. aleksandra Smoczkiewiczowa – ta „owa”, dziś w dobie feminizmu prawie niespotykana końcówka

nazwiska brzmi staroświecko. czy taka była pani profesor, chemiczka, specjalistka analityki chemicznej?

jeśli tak, to tylko w najlepszym tego słowa znaczeniu.

y Na trzech uczelniach wypromowała
190 magistrów, napisała 230 publikacji,
w tym kilka książek, opracowała 
kilka metod analityki

W spu ściź nie po prof. Smocz kie wi czo wej prze wa ża ją
wspo mnie nia. Część dru ko wa na np. w Kro ni ce
Mia sta Po zna nia, część przy go to wa na na po trze by

ro dzi ny lub dla uczcze nia czy jejś pa mię ci. Są zdję cia przed -
sta wia ją ce ślicz ne trzy sio stry (młod sza ucho dzi ła przed woj -
ną za naj pięk niej szą ko bie tę w Po zna niu). Są też udat ne
ry sun ki: por tre ty człon ków ro dzi ny spo rzą dzo ne przez na -
sto lat kę czy szki ce do mu dziad ków w Śro dzie, gdzie, jak pi -
sze, by ło „za sob nie, swoj sko i spo koj nie”. Jest i mu zy ka:
Alek san dra Ewert -Krze mie niew ska (to jej pa nień skie na zwi -
sko) ukoń czy ła w kon ser wa to rium wir tu ozow ską kla sę for te -
pia nu. A więc ry sun ki, mu zy ka, upodo ba nie do ele ganc kich
to a let (choć w cza sach bie dy po śmier ci oj ca trzy sio stry mie -
wa ły na spół kę je den „wyj ścio wy” swe te rek) – pan na z do bre -
go do mu. Naj mniej pa su je ta che mia…

niemiecko-polskie dzieciństwo
Urodziła się w 1910 roku w Mosinie, skąd zaraz trafiła

do Berlina, dokąd jej ojciec farmaceuta pojechał za pracą
po nieudanej próbie prowadzenia mosińskiej apteki.
W Berlinie otworzył własne laboratorium, które produkowało
m.in. cieszącą się powodzeniem wodę do włosów nomen
omen Alexandra. Do Poznania Ewertowie wrócili
w niespokojnym dla Berlina roku 1919. Wtedy właśnie ojciec
i stryj przyjęli nazwisko Krzemieniewski, by podkreślić swoją
polskość. Rodzina ojca rozpadła się na dwie gałęzie:
niemiecką i polską, o czym pisze prof. Smoczkiewiczowa, że
utrzymywała po wojnie pewne kontakty z niemieckimi
kuzynkami „z zaciśniętymi zębami”.

Jako 9-letnia dziewczynka podjęła naukę w szkole
Rzepeckiej, później im. Generałowej Zamoyskiej – mieszczącej
się w prywatnym mieszkaniu na Matejki. Były tam córki wielu
rodzin powracających wówczas z różnych krajów
do niepodległej Polski, mówiące różną polszczyzną. Trzeba
było tę polszczyznę oczyścić. Zapamiętała więc, że tępiono np.
„ł” na początku słów jak „łobraz”, co niektóre gorliwe uczennice
zrozumiały jako usunięcie „ł” w ogóle i mówiły np. oówek.
Zapamiętała, że było ciasno, duszno i kurz. Mając na uwadze
te fatalne warunki higieniczne ojciec farmaceuta kazał jej
po powrocie ze szkoły ssać pastylki odkażające. Zapamiętała
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był jedynym w Polsce, który przygotowywał kadrę
do nowoczesnej produkcji lekarstw. Wyposażył świetnie
laboratorium. Był tam m.in. specjalny analityczny aparat
rentgenowski czy mikroskopy ze sprzężonymi aparatami
fotograficznymi. Aleksandra wspomina ten czas jako najlepszy
w swoim życiu dzięki atmosferze życzliwości, jaką profesor
potrafił stworzyć w zespole, a zarazem wytężonej pracy
naukowej. Profesor lubił – często z gośćmi
z zagranicy – wpadać o różnych porach do laboratorium
i dziwił się, gdy około północy nie zastawał nikogo przy pracy,
a już całodzienna obecność była obowiązkowa. Jak wspomina
prof. Smoczkiewiczowa, ogromnie jej to utrudniało
przygotowania utworów do egzaminu dyplomowego
w konserwatorium. Pasją prof. Hrynakowskiego było
hodowanie kryształów ałunu: niektóre dochodziły do 1 metra
średnicy i lśniły zielono-niebieskimi kolorami, a opiekę
nad nimi sprawował specjalny laborant.

Bo prosty chłop zapomina języka w gębie
II wojna światowa przyniosła bolesne straty rodzinie (stąd

te „zaciśnięte zęby”). Niedawno poślubiony mąż Aleksandry
został zabity w Bydgoszczy, brat Marian w Warszawie w 1944
roku, drugi brat utonął w Warcie, Witold i Stanisław zostali
uwięzieni w Forcie VII. Majątek mocno się skurczył, było
wiele dramatycznych przeprowadzek i życie w ciasnocie.

Natychmiast po wojnie Aleksandra Smoczkiewiczowa
pojawiła się w Collegium Chemicum dla porządkowania
i zabezpieczania tego, co ocalało po amerykańskich
bombardowaniach. Została doktorantką prof. Alfonsa
Krausego. Doktorat zrobiła szybko: dyplom odbierała 23
grudnia 1947 roku za pracę o związkach miedzi jako
katalizatorach. Nadeszły, jak sama to określa, smutne lata 50.
Mimo dorobku nie została zatwierdzona na kierownika
Katedry Chemii Nieorganicznej, a wkrótce – bez zmiany
biurka i pokoju – została przeniesiona do powstałej właśnie,
wyodrębnionej z uniwersytetu, Akademii Medycznej. To lata,
kiedy partyjny student napisał na nią donos, że „zachowuje
się jak pani i prosty chłop zapomina języka w gębie”. Na AM
tworzy pierwsze zespoły analityki chemicznej, lecz
wkrótce – przymusowo – zostaje przeniesiona służbowo

do Akademii Ekonomicznej na towaroznawstwo, które pilnie
potrzebuje analityków chemicznych. Tu już pracuje do końca.
Zmarła w 2006 roku.

W sumie na trzech uczelniach wypromowała 190
magistrów, napisała 230 publikacji, w tym kilka książek,
opracowała kilka metod analityki. Należała do tych uczonych,
którzy zdobytą na uniwersytecie wiedzę i doświadczenie
„flancowali” na polach innych uczelni poznańskich, tam
doprowadzając do rozkwitu. 

Maria Rybicka

Aleksandra i Marian smoczkiewiczowie w dniu ślubu w 1936 roku: pan młody w stroju

korporacji akademickiej. krótko trwało to szczęśliwe małżeństwo. Gdy we wrześniu 1939

roku ona leżała ciężko chora, po stracie świeżo urodzonej córeczki, on dostał wezwanie

do gestapo. wiedział, że jeśli się nie stawi, hitlerowcy będą nachodzić jego żonę. 

chcąc jej tego oszczędzić, zgłosił się. prawdopodobnie został rozstrzelany jako

zakładnik. nie wiadomo, gdzie został pochowany. 

y Poznański od dział Ar chi wum PAN po sia da 177 ze spo -
łów – to spu ści zny wy bit nych uczo nych. Do ku men ty,

li sty, fo to gra fie za wie ra ją in for ma cje waż ne, a cza sem za -
baw ne i wzru sza ją ce. Mó wią to, cze go nie po wie krót ka not -
ka bio gra ficz na. W ko lej nych nu me rach „Ży cia” bę dzie my
po przez frag men ty tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo -
nych, aby w ten spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być
obec ni w ob cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu.
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z kil ku po przed nich spo tkań – Duń czyk o pol sko -ży dow skich ko -
rze niach. Ni ko laj Znaj der. Uta len to wa ny skrzy pek, ka me ra li sta
i dy ry gent, wy stę pu ją cy na czo ło wych es tra dach świa ta, tym ra zem
nie ste ty nie zdo łał wzbu dzić po dzi wu, przy naj mniej u spo rej czę -
ści me lo ma nów, trwa le pa mię ta ją cych, wła śnie w tej au li, licz ne k
r e a c j e te go dzie ła. Dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski, któ ry na za -
koń cze nie wie czo ru po dzię ko wał skrzy pacz ce Mał go rza cie
Szmidt – za 40 lat pra cy w or kie strze Fil har mo nii Po znań skiej. Ser -
decz ne gra tu la cje dy ry gen ta – sze fa FP, do peł ni ły wią zan ki kwia -
tów, upo min ki i owa cje pu blicz no ści oraz ko le gów – mu zy ków.

y„In diań ski ba rok” – pod ta kim ty tu łem uro czy ste go kon cer -
tu że gna ła (20. VI) w Au li UAM ko lej ny rok dzia łal no ści Po -

znań ska Szko ła Chó ral na im. Je rze go Kur czew skie go. Wy stą pi ły
wszyst kie czte ry ze spo ły śpie wa cze szko ły wraz z Ze spo łem In stru -
men tów Hi sto rycz nych. Pod dyr. Jac ka Sy kul skie go wy ko na no
(po raz pierw szy w Eu ro pie) Mis sę III Gio van nie go Ba ti sty Bas sa -
ni nie go.

yOsta tecz nym i naj moc niej szym akor dem fi na łu fil har mo -
nicz ne go se zo nu był jed nak (22. VI) nad zwy czaj ny su ple -

ment: wie czór so nat na skrzyp ce i for te pian w wy ko na niu dwoj ga
ar ty stów, do któ rych ar ty stycz ne go spo tka nia przy czy nił
się XV Kon kurs Wie niaw skie go, od by ty – jak wie my – w tej au li
w paź dzier ni ku 2016 r. Śle dzą cy je go prze bieg (w In ter ne cie!) Ra -
fał Ble chacz – zwy cięz ca tur nie ju cho pi now skie go w 2005 r., pia -
ni sta za li cza ny obec nie do naj ści ślej szej czo łów ki
świa to wej – zwró cił szcze gól ną uwa gę na Bom so ri Kim. Do srebr -
ne go me da lu Ko re an ki i 10 na gród po za re gu la mi no wych, po sta -
no wił do dać pro po zy cję utwo rze nia ka me ral ne go du etu. I oto,
po pół to ra rocz nych przy go to wa niach, by li śmy świad ka mi na es -
tra dzie au li UAM pre mie ry dwoj ga fe no me nal nych ar ty stów. Za -
chwy ca ją cym wy ko na niem czte rech so nat na skrzyp ce i for te pian:
F -du ro wej Wol fgan ga A. Mo zar ta, A -du ro wej Ga brie la Fau re, so -
na ty Clau de’a De bus sy’ego i d -mol lo wej Ka ro la Szy ma now skie go
oraz – do da nym na bis – Nok tur nem F. Cho pi na (w oprac.
na skrzyp ce i for te pian), roz po czę li wie lo mie sięcz ne to ur nee
po Pol sce i kil ku na stu kra jach obu pół kul. Za pla no wa ne ma ją tak -
że na gra nie pły to we dla słyn nej wy twór ni Deut sche Gra mo phon. 

Zwień cze niem te go nie za po mnia ne go wie czo ru, by ło po dzię ko -
wa nie Ra fa ło wi Ble cha czo wi za tzw. rocz ną re zy den tu rę w Fil har -
mo nii Po znań skiej. Dyr. Woj ciech Nen twig po da ro wał pia ni ście
zło tą…ba tu tę z prze sła niem: je śli kie dyś swą ka rie rę so li sty i od -
tąd rów nież ka me ra li sty, ze chce do peł nić dy ry gen tu rą, to ma my
na dzie ję, że de biut za pla nu je w au li UAM z wia do mą or kie strą. Do -
wie dzie li śmy się tak że, że w se zo nie 2018/19 re zy dent ką FP bę dzie
Bom so ri Kim. (rp) 
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Czekamy na Wasze

Wnaszej recenzenckiej podróży po koncertach w Auli UAM
czas na podsumowanie ostatniego miesiąca ubiegłego sezonu. 

yMu zy ka fil mo wa sta no wi ła pro gram pierw sze go (1. VI)
czerw co we go wie czo ru fil har mo ni ków. Dy ry go wał Ja kub

Chre no wicz. Obok aż ośmiu utwo rów Woj cie cha Ki la ra, rzecz ja -
sną łącz nie z Po lo ne zem z „Pa na Ta de usza”, za gra no też zna ne te -
ma ty fil mo we in nych kom po zy to rów, m.in. En nio Mor ri co ne’a,
a na ko niec – wią zan kę me lo dii z kil ku naj słyn niej szych fil mów
pol skich i ob cych w aran ża cji Ma cie ja Szy mań skie go.

y469. Kon cert Po znań ski (9. VI) miał dwie, zgo ła od ręb ne czę -
ści. W pierw szej Łu kasz Bo ro wicz – ja ko dy ry gent i nar ra -

tor – przed sta wił pol skie pra wy ko na nie, nie daw no od na le zio ne go
dzie ła Igo ra Stra wiń skie go: Odę ża łob ną op. 5 i z pew no ścią rów -
nież po raz pierw szy wy ko ny wa ny w Po zna niu (po wsta ły w 1951
r.), I Kon cert for te pia no wy Ro dio na Szcze dri na z so li stą Kon ra dem
Sko lar skim. Pia ni sta – bar dziej zna ny za gra ni cą, niż w kra -
ju – w peł ni od dał, m.in. wie lo barw ność wir tu ozow skie go dzie ła
i po pi sał się jesz cze bi sem: c -mol lo wym Pre lu dium Ser giu sza Rach -
ma ni no wa. Po prze rwie zna leź li śmy się w świe cie mu zy ki re li gij nej
nie miec kie go mi strza Fe li xa Men dels soh na, a es tra dę – za or kie strą
FP – za jął tak że Chór Chło pię cy i Mę ski Fil har mo nii. Pod ba tu tą
Ma cie ja Wie lo cha naj pierw za brzmia ła pieśń „Do na no bis pa cem”,
któ rą – zrzą dze niem lo su – „Po znań skie sło wi ki” uczci ły pa mięć
swe go dłu go let nie go śpie wa ka Lu dwi ka Mło dzie jow skie go, kil ka
dni wcze śniej zmar łe go tra gicz nie w wy pad ku sa mo cho do wym.
Po niej usły sze li śmy ma łe, 7-czę ścio we ora to rium – Psalm 42 „Wie
der Hirsch schre it” z pięk nie wy ko na ną par tią so pra no wą Ma rze ny
Mi cha łow skiej. Tę od sło nę wie czo ru wzbo ga cił sło wem Krzysz tof
Sza niec ki – sta ły ko men ta tor te go cy klu.

y71. se zon ar ty stycz ny Fil har mo nia Po znań ska ofi cjal nie za -
mknę ła (15. VI) pro gra mem, po czę ści na wią zu ją cym do in -

au gu ra cji swej dzia łal no ści w Au li Uni wer sy tec kiej 10. XI 1947 r.,
o czym przy po mniał w sło wie wpro wa dza ją cym Bar tosz Mi cha -
łow ski. Jak wte dy – za brzmia ły Uwer tu ra „Baj ka” Sta ni sła wa Mo -
niusz ki i V Sym fo nia Lu dwi ga van Beetho ve na,. Je dy nie –
w miej sce Kon cer tu Cho pi na – te raz po słu cha li śmy I Kon cer tu Ka -
ro la Szy ma now skie go. Z jed nym z naj pięk niej szych dzieł pol skiej
wio li ni sty ki zmie rzył się (gra jąc z nut!)– do brze nam zna ny już
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D la Ma ri ki Zan dec kiej lek cje wu efu za wsze by ły naj cie -
kaw sze. Ener gia roz pie ra ła ją od dziec ka. Wcze śnie za -
czę ła pró bo wać sił w róż nych spor tach – upra wia ła te nis

ziem ny, la tem jeź dzi ła na rol kach, zi mą bra ła się za snow bo ard
lub łyż wy. A w li ceum po za wo dach ro ze gra nych w dniu spor -
tu po ko cha ła lek ko atle ty kę.

– Sprint spodo bał mi się tak bar dzo, że za czę łam tre no wać
i star to wać. Z cza sem przy szedł pro gres, któ ry trwa
do dziś – mó wi bie gacz ka. Stu dent ka fi zy ki me dycz nej nie tyl -
ko zdo by wa me da le na mistrzostwach Polski AZS, mło dzie żo -
wych i aka de mic kich w bie gach – od kil ku lat od no si też du że
suk ce sy w trój bo ju si ło wym. Wy si łek i ta lent do ce nił rek tor
UAM przy zna jąc Ma ri ce na gro dę dla naj lep sze go stu den ta -
-spor tow ca w ro ku aka de mic kim 2016/2017.

Trój bój si ło wy po ja wił się w ży ciu spor t smen ki przez przy -
pa dek. Pew ne go dnia tre ner sek cji zo ba czył, jak Ma ri ka wy ci -
ska sztan gę na uni wer sy tec kiej si łow ni. – Za py tał mnie, czy chcę
wy star to wać w wiel ko pol skich za wo dach aka de mic kich – mó -
wi – Lu bię ry wa li za cję, więc się zgo dzi łam. Wte dy wy da wa ło mi
się, że cię żar, któ ry wy ci skam to ja kiś śmiech na sa li, a oka za ło
się, że za ję łam dru gie czy trze cie miej sce, więc by ło wiel kie wow!

Dwa la ta te mu na za wo dach dla ko biet zor ga ni zo wa nych
w Po zna niu Ma ri ka by ła pierw sza i to za le d wie po trzech tre -
nin gach. – Zda wa łam so bie spra wę, że nie by ły to za wo dy wy -
so kiej ran gi. Star to wa ło oko ło 8 osób, co in ne go w lek ko atle ty ce.
Tam, że by do stać się do mi strzostw Pol ski trze ba wy ko nać ka -
wał do brej ro bo ty – opo wia da.

Trój bój si ło wy to nie pod no sze nie cię ża rów. Ry wa li za cja po -
le ga na trzech kon ku ren cjach – przy sia dzie ze sztan gą, wy ci ska -
niu sztan gi le żąc i mar twym cią gu czy li unie sie niu sztan gi
z zie mi. W Pol sce dys cy pli nę upra wia oko ło 100 ko biet, znacz -
nie wię cej za wod ni czek jest w USA i pół noc nej Eu ro pie. Ma ri -
ka śmie je się, że Skan dy naw ki ćwi czą pół ro ku na si łow ni, bo

bra ku je im słoń ca. Ona sa ma spę dza mnó stwo
cza su na świe żym po wie trzu – lek ko atle ty ka
jest naj waż niej sza. Gdy bie ga i po ko nu je opór
po wie trza, czu je się praw dzi wie wol na. Zwy -
kle do pie ro na 4 ty go dnie przed za wo da mi za -
czy na przy go to wa nie si ło we, co jed nak nie
prze szka dza jej wy gry wać. W tym ro ku zwy -
cię ży ła w aka de mic kich mi strzo stwach Wiel -
ko pol ski dźwi ga jąc łącz nie w trzech
kon ku ren cjach 315 ki lo gra mów, a w lip cu
zdo by ła brą zo wy me dal w Aka de mic kim Pu -
cha rze Świa ta w Pilz nie (347,5 kg).

Spor t smen ka mo że znaj dzie wię cej cza su
na spor ty si ło we, gdy za dwa la ta za koń czy przy -
go dę z bie ga niem. – Cięż ko tre nu ję sześć ra zy
w ty go dniu przez ca ły rok. Lu dzie py ta ją, czy mi
się chce. Nie za sta na wiam się nad tym – to ru -
ty na, jak my cie zę bów – pod kre śla. 

Mu sku la tu ra Ma ri ki cza sem zwra ca uwa gę
prze chod niów, któ rzy chwa lą jej wy rzeź bio ne
cia ło. Już w szko le pod sta wo wej mia ła bar dziej
za ry so wa ne mię śnie niż ró wie śnicz ki, a na wet

ko le dzy z kla sy, co by wa ło źró dłem żar tów. – Mam do te go dy -
stans – ko men tu je – Ta ka jest mo ja ana to mia. Jak za czę łam tre -
no wać, to wie dzia łam, na co się de cy du ję.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

zwy cię sTwo wy ci Śnię Te od nie chce niA
Mó wi się, że ko bie ty to sła ba płeć. kto ośmie lił by się tak po wie dzieć o Ma ri ce zan dec kiej, któ ra po tra fi

dźwi gnąć po nad 300 ki lo gra mów? za pa lo na lek ko atlet ka świę ci trium fy w trój bo ju si ło wym.

U c H w yco n e  w  k A d R Z e

sUkces UAM w PółMArATonie PhiliPsA

2 września 2018 r. w Półmaratonie Philipsa w Pile w klasyfikacji drużyn szkół
wyższych III miejsce wywalczył UAM w składzie: dr Sebastian Golczak
z Wydziału Chemii, Jowita Kruczkowska z Wydziału Fizyki i prof. Janusz
Taborek z Wydziału Neofilologii. Zwyciężyli biegacze Uniwersytetu
Szczecińskiego przed Uniwersytetem Ekonomicznym z Poznania.

przedstawiciel drużyny UAM prof. janusz taborek na  podium z pucharem 

i Rektorem pilskiej pwsZ, prof. donatem Mierzejewskim
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