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] QLFK E\ÊD L MHVW W]Z PRZD QLHQDZLÐFL 3UREOHP QLH
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GRW\F]\ Z\ÊÃF]QLH ÐZLDWD SROLW\NL F]\ ,QWHUQHWX

3RZUDFDP\ UD] MHV]F]H GR WHPDWX V]NµÊ GRNWRU-

3RVWDQRZLOLÐP\ SRGHMÐÅ GR WHJR WHPDWX RG VWUR-

VNLFK NWµU\P Z SRSU]HGQLP QXPHU]H SRÐZLÇFLOLÐP\

Q\ QDXNRZHM F]\P MHVW PRZD QLHQDZLÐFL Z RSLQLL

ZLHOH XZDJL  D WDN×H EDGDÌ SURZDG]RQ\FK SU]H]

QSb MÇ]\NR]QDZF\ SUDZQLND SV\FKRORJD -DNLH UR-

GRNWRUDQWµZ 3UH]HQWXMHP\ WDN×H SULRU\WHWRZH QD

G]L VNXWNL" :D×Q\P ìRUÇ×HPë GOD ìQLHQDZLVWQLNµZë
WDNL SU]\V]HGÊ PL GR JÊRZ\ SROVNL RGSRZLHGQLN GOD

80. ]HVSRÊ\ EDGDZF]H
6LÇJDP\ WH× GR G]LHMµZ QDXNL SURI 8UV]XOD 0

KHMWHUµZ VÃ PHGLD VSRÊHF]QRÐFLRZH , WX SROHFDP

ÖHJOHÌ L SURI /HV]HN Ö\OLÌVNL XND]XMÃ QDP ERJDWÃ GUR-

Z\ZLDG MDNLHJR XG]LHOLÊ QDV]HPX F]DVRSLVPX HW\N

JÇ ×\FLRZÃ L ]ZLÃ]NL ] 7RUXQLHP SURI 5RPDQD :LWRO-

L Z\ELWQ\ VSHFMDOLVWD RG WDNLFK PHGLµZ SURI 6DEDKX-

GD ,QJDUGHQD 6SRUR XZDJL SRÐZLÇFDP\ WDN×H LPSUH-

GLQ +DGÙLDOLÅ

]RP NXOWXUDOQ\P 7\P UD]HP VÃ WR WHDWUDOQD ì.ODPUDë
RUD] MXELOHXV]RZ\ ì0DMRZ\ %880 3RHW\FNLë

7HPDW PRZ\ QLHQDZLÐFL WR SUREOHP ] NWµU\P
ND×G\ ] QDV VSRW\ND VLÇ L NWµUHJR VRELHð QLH ×\F]\

$ QD ZDNDF\MQ\ F]DV PDP\ FLHNDZH VXJHVWLH NX-

'OD PQLH MHGQ\P ] QDMJURÕQLHMV]\FK HOHPHQWµZ

OLQDUQ\FK SRGUµ×\ ]DSURSRQRZDQH SU]H] SURI -DUR-

PRZ\ QLHQDZLÐFL MHVW IDV]\VWRZVND SRVWDZD W\FK

VÊDZD 'XPDQRZVNLHJR RUD] Z\ZLDG ] SURI %DUEDUÃ

NWµU]\ MÃ VWRVXMÃ *G\ P\ÐOÃ L PµZLÃ W\ONR P\ PDP\

=HJDUVNÃ å GHUPDWRORJLHP PLQ QD WHPDW RSDODQLD

UDFMÇ MHVWHÐP\ OHSVL EDUG]LHM SDWULRW\F]QL EDUG]LHM

VLÇ 3ROHFLÊE\P WH× FKRÅ PR×H QLH Z\SDGD UHNOD-

HW\F]QL QR L SLÇNQLHMVL RF]\ZLÐFLH 7DPFL WR MDNLHÐ

PRZDÅ ZÊDVQHM SXEOLNDFMLð Z\ZLDG ] SURI 3LRWUHP

V]HPUDQH SRVWDFL QLHJRGQH V]DFXQNX 0R×H QD-

%ÊDMHWHP 3URIHVRU QLHGDZQR RSXEOLNRZDÊ NVLÃ×NÇ

ZHW MDF\Ð SRGOXG]LH WDNL ìHOHPHQW DQLPDOQ\ë F\WDW

SRG ZV]\VWNR WÊXPDF]ÃF\P W\WXÊHP ì=GURZLH L VHNV

] SHZQHJR SROLW\ND 

VHQLRUµZë

'REUHM OHNWXU\ L XGDQ\FK ZDNDFML

3U]HG ]EOL×DMÃF\PL VLÇ ZDNDFMDPL QLH SRZLQQR

Winicjusz Schulz

VLÇ SRUXV]DÅ W]Z FLÇ×NLFK WHPDWµZ DOH ] GUXJLHM
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: VNÊDG ]HZQÇWU]QHM NRPLVML NRQNXUVRZHM
ZHV]OL GU KDE 7DPDUD %U]RVWRZVND-7HUHV]NLHZLF]

&HOHP NRQNXUVX MHVW LGHQW\ĆNDFMD L ZVSDUFLH

6

SURI ,QVW\WXWX %DGDÌ /LWHUDFNLFK 3$1 Z :DUV]D-

QDMEDUG]LHM G\QDPLF]Q\FK QDXNRZR L VLOQLH XPLÇ-

ZLH SURI GU KDE .DWDU]\QD &KDÊDVLÌVND-0DFXNRZ

G]\QDURGRZLRQ\FK JUXS EDGDZF]\FK $GUHVDWDPL

] :\G]LDÊX )L]\NL 8: SURI GU KDE 5REHUW +RÊ\VW

NRQNXUVX E\OL SUDFRZQLF\ 80. NWµU]\ Z RNUHVLH

] ,QVW\WXWX &KHPLL )L]\F]QHM 3$1 Z :DUV]DZLH

RVWDWQLFK  ODW Z\ND]\ZDOL VLÇ ]QDF]ÃFÃ XGRNXPHQ-

SURI GU KDE 0LFKDÊ .DURÌVNL ] :\G]LDÊX 0DWHPD-

WRZDQÃ DNW\ZQRÐFLÃ QDXNRZÃ DNW\ZQRÐFLÃ QD SROX

W\NL L ,QIRUPDW\NL 8$0 L SURI GU KDE ,UHQD .RWRZ-

SR]\VNLZDQLD IXQGXV]\ QD EDGDQLD QDXNRZH L UR]-

VND ] 6*+ .RPLVMD RSUDFRZDÊD OLVWÇ UDQNLQJRZÃ
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]JÊRV]RQ\FK ]HVSRÊµZ 5HNWRU SURI GU KDE $QGU]HM

 &/(6 &HQWHU IRU /DQJXDJH (YROXWLRQ 6WXG-

7UHW\Q QD SRGVWDZLH Z\QLNµZ SUDF\ NRPLVML ]GH-

LHV bå GU KDE 3U]HP\VÊDZ Ö\ZLF]\ÌVNL SURI

F\GRZDÊ R ]ZLÇNV]HQLX PDNV\PDOQHM OLF]E\ ĆQDÊRZ\FK ]HVSRÊµZ SULRU\WHWRZ\FK L SRGQLHVLHQLX
NZRW\ LFK GRĆQDQVRZDQLD
2VWDWHF]QLH

80. :\G]LDÊ )LORORJLF]Q\ 
 %5$,1 %LRPHGLFDO

SKD5P$FHXWLFDO ,Q-

WHUGLVFLSOL1DU\ JURXS bå SURI GU KDE 0LFKDÊ

QDJURG]RQR

RVLHP

]HVSRÊµZ

0DUV]DÊÊ :\G]LDÊ )DUPDFHXW\F]Q\  SURI

=HVSRÊ\ RWU]\PDMÃ ZVSDUFLH DGPLQLVWUDF\MQH

 0(02-%,7 0HGLFDOO\ RULHQWHG 0ROHFXODU

RUD] ĆQDQVRZH Z Z\VRNRÐFL  ]Ê URF]QLH ]H-

%LRSK\VLFV 7HDP b å SURI GU KDE :LHVÊDZ

VSRÊ\ QDJURG]RQH L  ]Ê URF]QLH ]HVSRÊ\ Z\-

1RZDN ,QVW\WXW )L]\NL 

L RVLHP Z\Uµ×QLRQR

GU KDE ,ZRQD ÉDNRPVND :\G]LDÊ &KHPLL 

Uµ×QLRQH b å Z RNUHVLH RG  VW\F]QLD b URNX GR
bJUXGQLD bURNX

 5HJHQHUDWLYH 0HGLFLQH 7HDPbå GU KDE 0DUWD 3RNU\ZF]\ÌVND SURI GU KDE 7RPDV] 'UHZD SURI GU KDE =ELJQLHZ :ÊRGDUF]\N :\-

!+83&A32'A'963Ě@--$,£-&'8A@V

G]LDÊ /HNDUVNL 

 4XDQWXP V\VWHPV IRU IXQGDPHQWDO UHVHDUFK

 &&58 &OLPDWH &KDQJH 5HVHDUFK 8QLW b å

JURXSbå SURI GU KDE 5RPDQ &LXU\ÊR ,QVW\-

SURI GU KDE 5DMPXQG 3U]\E\ODN :\G]LDÊ

WXW )L]\NL 

1DXN R =LHPL  GU KDE 3LRWU 2OLÌVNL SURI

 7$64 7RUXÌ $VWURSK\VLFV WKHRUHWLFDO 6SHFWURVFRS\ DQG 4XDQWXP FKHPLVWU\ WHDP b å
GUb $JDWD .DUVND

80. :\G]LDÊ 1DXN +LVWRU\F]Q\FK 
 3K\OR*UDSK

3K\ORJHQHWLF DQG ELRJHR-

&HQWUXP $VWURQRPLL 

JUDSKLF DSSURDFKHV WR HFRORJLFDO FRPPX-

GUb KDE .DWKDULQD %RJXVODZVNL ,QVW\WXW )L-

QLW\ DVVHPEO\ DQG FODGRJHQVLV LQ JOREDO

]\NL  GU 'DULXV] .ÇG]LHUD :\G]LDÊ &KHPLL 

HFRV\VWHPV DQG LQ HYROXWLRQDU\ WLPH bå SURI

 4XDQWXP 1DQRSKRWRQLFVbå SURI GU KDE 6H-

GU KDE .U]\V]WRI 6]SLOD :\G]LDÊ %LRORJLL

EDVWLDQ 0DÅNRZVNL ,QVW\WXW )L]\NL 

L 2FKURQ\ ÏURGRZLVND 

 *DOD[\ HYROXWLRQ DQG VWUXFWXUH UHVHDUFK

 (QYLURQPHQWDO $UFKHRORJ\ 5HVHDUFK 7HDPbå

JURXSbå GU KDE .U]\V]WRI .DWDU]\ÌVNL SURI

SURI GU KDE LQ× 'DQLHO 0DNRZLHFNL ,QVW\-

80. &HQWUXP $VWURQRPLL 

WXW $UFKHRORJLL 

 /,*+7-/$1&(7

/LIH-VFLHQFHV

$SSOLFD-

WLRQV 1DQR-SKRWRQLFVbå &XWWLQJ (GJH 7HFK-

: NRQNXUVLH Z]LÇÊR XG]LDÊ SLÇÅG]LHVLÃW MHGHQ

QRORJLHV bå GU KDE 0DFLHM 6]NXOPRZVNL SURI

]HVSRÊµZ UHSUH]HQWXMÃF\FK QLHPDO ZV]\VWNLH G\-

80. ,QVW\WXW )L]\NL 

VF\SOLQ\ QDXNRZH 6]HVQDÐFLH QDJURG]RQ\FK ]H-

 (7$17 (UJRGLF 7KHRU\ DQG $QDO\WLF 1XP-

VSRÊµZ UHSUH]HQWXMH WU]\QDÐFLH QDVWÇSXMÃF\FK G\-

EHU 7KHRU\ bå SURI GU KDE 0DULXV] /HPDÌ-

VF\SOLQ DUFKHRORJLD DVWURQRPLD ELRORJLD FKHPLD

F]\N :\G]LDÊ 0DWHPDW\NL L ,QIRUPDW\NL 

IDUPDFMD Ć]\ND JHRJUDĆD KLVWRULD LQIRUPDW\ND MÇ-

 ,QWHUGLVFLSOLQDU\ 7HDP IRU 5HVHDUFK &RQ-

]\NR]QDZVWZR PDWHPDW\ND PHG\F\QD RUD] V]WXNL

VHUYDWLRQ DQG 5HVWRUDWLRQ RI WKH &XOWXUDO

SLÇNQH L NRQVHUZDFMD ']LHZLÇÅ ] QLFK WR ]HVSRÊ\ LQ-

+HULWDJH DW 1&8bå SURI GU KDE (O×ELHWD %D-

WHUG\VF\SOLQDUQH ÉÃF]QLH ZH ZV]\VWNLFK QDJURG]R-

VLXO SURI GU KDE 7RPDV] :D×Q\ :\G]LDÊ

Q\FK ]HVSRÊDFK SUDFXMH SRQDG VWX V]HÐÅG]LHVLÇFLX

6]WXN 3LÇNQ\FK  SURI GU KDE 3LRWU 7DUJRZ-

SUDFRZQLNµZ V]HÐÅG]LHVLÇFLX F]WHUHFK GRNWRUDQ-

VNL ,QVW\WXW )L]\NL 

tów i dwudziestu siedmiu studentów.

 *URXS IRU WKH HYDOXDWLRQ RI WKH IXQFWLRQDO

3UzedsiÇwziÇFie ì6tUDteJiD dRsNRnDÊRÐFib å

FRQVHTXHQFHV RI HQGRJHQRXVO\ JHQHUDWHG

uFzeOniD EDdDwFzDë ĆnDnsRwDne Mest SUzez 0ini-

'1$ PRGLĆFDWLRQVb å GU KDE 'DQLHO *D-

steUstwR 1DuNi i 6zNROniFtwD :\×szeJR. *Êówn\m

FNRZVNL :\G]LDÊ )DUPDFHXW\F]Q\

FeOem SURMeNtu Mest RSUDFRwDnie zDÊR×eÌ dÊuJRteUminRweJR SODnu URzwRMu uFzeOni szFzeJóOnie w zD-

'963Ě@>@8Õ৹2-32'--$,£-&'8A@V
 ,30 7HDP

NUesie wzmRFnieniD wsSóÊSUDF\ miÇdz\nDURdRweM.

,QWHUGLVFLSOLQDU\ ,QQRYDWLRQ

LQ 3HUVRQDOL]HG 0HGLFLQH 7HDP b å GU KDE
%DUEDUD %RMNR :\G]LDÊ )DUPDFHXW\F]Q\ 
GU -XVW\QD .R]ÊRZVND :\G]LDÊ &KHPLL 

më żşĎƆƐëƱĶĕ ŔëƐĕſĶëœƖ 'ǀĶëœƖ ſşŔşĈŇĶ Ķ PŕĪşſŔëĈŇĶ

GU KDE $QQD %DMHN :\G]LDÊ /HNDUVNL 
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Ewa Walusiak-Bednarek

 03$&

1DuNRwÃ mRt\wDFMÃ zEudRwDniD zesSRÊu Mest
uz\sNDnie znDFzÃFeJR SRstÇSu w DstURFKemii d\nDmiFznie URzwiMDMÃFeM siÇ nRweM d\sF\SOinie wiedz\.
$stURFKemiD Mest nDuNÃ zDMmuMÃFÃ siÇ EDdDniem FzÃsteFzeN i iFK wÊDÐFiwRÐFi dR RSisu REieNtów istRtn\FK
z SunNtu widzeniD DstURnRmii. 5RzwóM DstURFKemii
Mest niezEÇdn\ dOD zURzumieniD Ćz\Fzn\FK i FKemiFzn\FK SURFesów zDFKRdzÃF\FK w REszDUDFK IRUmRwDniD siÇ JwiDzd i SODnet D t\m sDm\m dR RNUeÐOeniD
wDUunNów twRUzeniD siÇ REieNtów DstURnRmiFzn\FK
i SRFzÃtNów ×\FiD. &KRFiD× w NRsmRsie RdNU\tR dR
teM SRU\ SRnDd  mROeNuÊ w t\m sNRmSOiNRwDn\FK
zwiÃzNów RUJDniFzn\FK inteUSUetDFMD t\FK REseUwDFMi Mest znDFznie utUudniRnD z SRwRdu EUDNu dDn\FK
FKemiFzn\FK i Ćz\Fzn\FK NtóUe mRJÃ E\Å u×\te dR inteUSUetDFMi REseUwDFMi. &KRdzi R tDNie dDne MDN wsSóÊFz\nniNi zdeUzeÌ FzÃsteFzeN dOD Uó×n\FK wDUunNów
Ćz\Fzn\FK Fz\ stDÊe sz\ENRÐFi UeDNFMi dOD uNÊDdów
FKemiFzn\FK. 1Rwe eIeNt\wne metRd\ REOiFzeniRwe sÃ niezEÇdne dR SeÊneJR w\NRUz\stDniD dDn\FK
SRz\sNiwDn\FK w niedDwnR uNRÌFzRn\m REseUwDtRUium $/0$ $tDFDmD /DUJe 0iOimeteU6uEmiOimeteU
$UUD\ RUDz SUz\ u×\Fiu teOesNRSu NRsmiFzneJR -:67
-Dmes :eEE 6SDFe 7eOesFRSe  NtóUeJR w\stUzeOenie
SODnRwDne Mest nDbURN .

DşƐȰ ŕĎſǀĕŇ şŔëǏƆŊĶ

: szFzeJóOnRÐFi w FiÃJu nDMEOi×sz\FK tUzeFK
ODt zesSóÊ EÇdzie URzwiMDÅ nRwe metRd\ zDSewniD 38$'l38<क़9;836,@9-$9T;,'38'ধ$!£6'$-

MÃFe istRtn\ i stDÊ\ wNÊDd w d\nDmiNÇ mROeNuODUnÃ

;839$36@!2&<!2;<1,'1-9;8@;'!1m/'9;-2;'8-

w\SUDFRw\wDÅ teFKniNÇ DutRmDt\FzneJR JeneUR-

&@9$@6£-2!82@1 A'963Ě'1T > 90Ě!& 0;Õ8'+3 >$,3-

wDniD SRwieUzFKni eneUJii SRtenFMDOneM dOD nRw\FK
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mROeNuÊ SUzeSURwDdzDÅ REOiFzeniD URzSURszeniR-

2!A>@m !9;83)A@0íT 96'0;839036-í ;'38';@$A2í -

we SUzewid\wDÅ SRziRm\ eneUJet\Fzne i Oinie dOD

$,'1-í0>!2;3>íW

zDNUesów eneUJii istRtn\FK dOD DstURĆz\Ni REOiFzDÅ
stDÊe sz\ENRÐFi UeDNFMi DE\ w NRnseNwenFMi w\NR-
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.D×dD z t\FK dziedzin stDnRwi NOuFzRw\ REszDU

Uz\stDÅ tR w tUDnsSRUFie SURmieniRwDniD i mRdeODFK

EDdDwFz\ 8niweUs\tetu. /ideUDmi 7$64 )RUFe sÃ dU

FKemiFzn\FK FzeJR eIeNtem SRwinnR E\Å znDFzÃFe

$JDtD .DUsND JÊówn\ OideU zesSRÊu  dU KDE. .DtKD-

uÊDtwienie inteUSUetDFMi REseUwDFMi DstURnRmiFz-

UinD %RJusODwsNi NRRUd\nDtRU zesSRÊu w zDNUesie

nych.

Ćz\Ni i dU 'DUiusz .ÇdzieUD NRRUd\nDtRU zesSRÊu

&eOem SUesti×Rwym istRtnym dOD cDÊeJR 8ni-

w zDNUesie FKemii  D FzÊRnNDmi dU in×. 0Dteusz %RU-

weUsytetu Mest zEudRwDnie zesSRÊu miÇdzynDURdR-

NRwsNi dU KDE. 3iRtU -DnRwsNi dU 0DFieM .RSURwsNi

wR URzSRznDwDOneJR.

dU in×. 0DUiusz 3DwODN dU 3DweÊ 7eFmeU i dU KDE.

: mDUcu bURNu 7$64 )RUce URzSRczÃÊ RU-

3iRtU ÖuFKRwsNi SURI. 80.. : dziDÊDniD zesSRÊu

JDnizRwDnie cRmiesiÇczneJR RJóOnRSROsNieJR semi-

zDDnJD×RwDn\FK EÇdzie SRnDdtR dwDnDÐFiRUR stu-

nDUium R IRUmRwDniu siÇ JwiDzd i DstURchemii. -DNR

dentów i dRNtRUDntów. &zÊRnNRwie 7$64 mDMÃ nD

czÇÐÅ SURJUDmu wDUsztDtRweJR zesSóÊ EÇdzie RU-

NRnFie wieOe RsiÃJniÇÅ nDuNRw\FK i RUJDnizDF\Mn\FK

JDnizRwDÊ w 7RUuniu Oetnie szNRÊy dOD dRNtRUDntów.

R FKDUDNteUze RJóOnRSROsNim i miÇdz\nDURdRw\m

: dDOszych SODnDch Mest tDN×e nDwiÃzDnie wsSóÊSUD-

dRt\FzÃF\FK SUzede wsz\stNim URzwRMu nRw\FK me-

cy z JUuSÃ sSeNtURsNRSii eNsSeUymentDOneM dziDÊD-

tRd REOiFzeÌ stUuNtuU\ eOeNtURnRweM SRwieUzFKni

MÃcÃ w 7RUuniu w ,nstytucie )izyNi 80. i wsSóOne

eneUJii SRtenFMDOneM RUDz URzSUDszDniD i tUDnsSRUtu

twRUzenie centUum dRsNRnDÊRÐci w zDNUesie DstUR-

SURmieniRwDniD w Uó×n\FK REszDUDFK .RsmRsu.

chemii.
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å =decydRwDnie. %DdDMÃc mÊRdzie× Mest 3Dn zDinteUesRwDny RSisem Oudzi SRzRstDMÃcych w RNUeÐORneM IDzie ×yciD åbwieN i MeJR DtUyEuty sÃ SunNtem
wyMÐciD i SunNtem dRMÐciD stDwiDnych SytDÌ. %DdDMÃc
mÊRdzie× MDNR SRNROenie SDtUzy 3Dn nD nich MDNR nD
wytwóU SewneJR czDsu histRUyczneJR i nD DNtRUD
sSRÊeczneJR UeDOneJR uczestniND histRUii. 7R sDmR
zUesztÃ dRtyczy EDdDniD stDUszych SRNROeÌ D NUzy×RwDnie SeUsSeNtyw EDdDniD miÇdzySRNROeniRwe
znDczÃcR URzszeUzD mR×OiwRÐci wySRwiDdDniD siÇ
R UROi Oudzi NuOtuUy SROityNi w NsztDÊtRwDniu sSRÊecznej zmiany.
g!1@830g;33A2!$A!T৹'>&3839Ě'৹@$-'
A!$A@2!/í>$,3&A-ࣗ<83&A'2-/<৹> >-'0<Wí£'6-'/$A@+38A'/&3;'/&3839Ě3ঔ$-68A@+3;3>!2-2-৹-$,
g-'&'1£!;;3A6<20;<>-&A'2-!93$/3£3+!&<৹3S

3&63>-'&2-$@A1-2-32'+3>-'0<S

368A'&2- 8!638;T 0;Õ8@ !2- 68A@+3;3>!Ě!T 239-Ě
;@;<Ě ^Ě3&A- \W 3 9;!Ě3 9-õ 63 ;@$,  £!;!$,
A1Ě3&@16303£'2-'1S

å 8wieOEiam taNie Sytania. $Oe Eez zÊRÐOiwRÐci...
'zisiaj wchRdzenie w dRURsÊRÐÅ staÊR siÇ R wieOe EaUdziej zÊR×Rnym SURcesem i SUREOemem SUzy czym

å : NRnteNÐcie wsSóÊczesnRÐcibå chDUDNteUyzR-

RNUeÐOenie çdzisiajè Rznacza w SROsNich UeaOiach mniej

wDneM MDNR EezSUecedensRwR zmiennD niestDEiOnD

wiÇcej dziesiÇÅ Rstatnich Oat. : tym czasie SURcesy Rd

i SRzEDwiRnD stDÊych RdniesieÌ siedem ODt tR sSRUR.

dawna zadRmRwiRne na =achRdzie staÊy siÇ Uównie×

: ND×dym UDzie wystDUczy Ey Sewne sRcMRORJiczne

naszym udziaÊem. 1ajÊatwiej RNUeÐOiÅ ich istRtÇ SUzez

diDJnRzy niecR siÇ zdezDNtuDOizRwDÊy. *dy EDdD siÇ

Rdniesienia dR mRdeORwych URzwiÃzaÌ z SUzeszÊRÐ-

tDN wUD×OiwÃ nD zmiDny NDteJRUiÇ sSRÊecznÃ MDNÃ Mest

ci. -eszcze å Oat temu a wiÇc jednR SRNROenie

mÊRdzie× zwÊDszczD z SeUsSeNtywy SRNROeniRweM ni-

wstecz mÊRdzi Oudzie w tym samym mniej wiÇcej cza-

Jdy nie mR×nD EyÅ Sewnym ×e nie stDÊR siÇ cRÐ cR

sie zaOiczaOi ìwieONÃ SiÃtNÇë dRURsÊRÐci. 0ajÃc å

zmieniD MeM MDNRÐÅ i mR×OiwÃ sSRÊecznÃ UROÇ.

Oata NRÌczyOi eduNacjÇ zaUaz SRtem RSuszczaOi dRm
URdzinny SRdejmRwaOi SUacÇ wchRdziOi w zwiÃzNi

g3A2!$A@S

maÊ×eÌsNie i URdziOi dzieci. 'zisiaj SRÊRwa mÊRdych
uczy siÇ dR åbURNu ×ycia dRmy URdzinne RSusz-

å 7R znDczy ×e MeÐOi mÊRde SRNROenie w czDsie

10

czajÃ wb wieNu å Oat SUacÇ zaOedwie miewajÃ

; UeSUezentuMe zuSeÊnie cRÐ inneJR ni× w czDsie ;

staEiOizacja zawRdRwa tR Nwestia czwaUtej deNady

minus siedem tR nie tyONR wsNDzuMe tR nD zmiDny

×ycia  Eycie w staÊym zwiÃzNu tR dziÐ atUyEut mniej

MDNie dRNRnDÊy siÇ w miÇdzyczDsie w MeJR sRcMDOi-

ni× SRÊRwy å-OatNów a dziecibå wiadRmRbå Uzad-

zDcyMnym SROu czyOi w Ðwiecie w NtóUym dRUDstDbå

NRÐÅ. 7R sSUawy znane i nie statystyNi sÃ tutaj SURE-

w JRsSRdDUce sSRÊeczeÌstwie NuOtuUze  DOe ×e zD-

Oemem a zÊR×RnRÐÅ SURcesub å swRiste URzje×d×anie

sREy MDNimi dysSRnuMe mÊRde SRNROenie mRJÃbå SUzy

siÇ zeJaUów EiRORJicznych i sSRÊecznych i dyOematy

SewneM NRnĆJuUDcMi czynniNów zewnÇtUznychb å zD-

jaNie sÃ udziaÊem mÊRdych Oudzi. .REietbå NtóUe Rd-

decydRwDÅ R nieOiniRwym SUzeEieJu SURcesów sSR-

czuwajÃ SUesjÇ Ey SRdejmRwaÅ aNtywnRÐÅ zawRdR-

Êecznych. 0ówiÃc SURÐcieMb å zDchRwDnie mÊRdych

wÃ i URdziÅ dzieci a jednRczeÐnie stajÃ siÇ REieNtem

SUzyMmRwDne SUzez nich stUDteJie ×yciRwe DNtyw-

wyjÃtNRwR cyniczneJR NuUsu w SROityce sSRÊecznej

ne esNDSistyczne EieUne SUDJmDtyczne etRsRwebå

RdmawiajÃceJR im SUawa decydRwania R wÊasnej

MDNieNROwieN mRJÃ zDdecydRwDÅ R innym EieJu

cieOesnRÐci EadaÌ SUenataOnych naSiÇtnujÃceJR za-

sSUDw. 7R SRwód dOD NtóUeJR wDUtR EDdDÅ wÊDÐnie

EieJi in vitro R antyNRnceScji nie wsSRminajÃc  aOe

SRNROeniD.

i mÇ×czyzn NtóUzy z tUudem UadzÃ sREie z JendeUR-
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wymi wyzwaniami i JendeURwymi SUREOemami. 1iejasnRÐÅ wzRUów NaUieUy zawRdRwej nieSewnRÐÅ cR
dR tUaInRÐci decyzji eduNacyjnych SuÊaSNi NRnsumScjRnizmu sNuSienie Ey siÇ w ×yciu nie SRJuEiÅð 7R
wszystNR nie uÊatwia wchRdzenia w dRURsÊRÐÅ.
g-9A'!2->'>683>!&A'2-<&323>'+38!638;<V
^!,38@A32$-'A!8@93></'9-õ683#£'1;3৹9!13ঔ$-
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å 7R zaOedwie hiSRteza. : SUzySadNu teJR zaJadnienia wNUaczamy na metRdRORJicznie ÐOisNi
JUunt aOERwiem tR×samRÐÅ tR cRÐ czeJR nie da siÇ
namacaOnie uchwyciÅ czy wyaUtyNuÊRwaÅ. 7R×samRÐÅ jest NRmSuOsywnÃ SRtUzeEÃ NtóUa dRSada Na×-

dUaEinÇ nie ma ju× taNieJR wziÇcia. :a×niejsze jest

deJR w mÊRdymbwieNu aOe SUzejawia siÇ taN nieswR-

jaNieÐ zawsze zaaUan×Rwane sSÇdzanie czasu wRO-

iÐcieb å w Nwestiach na SRzóU nie majÃcych zwiÃzNu

neJRbå z SUzyjacióÊmi z URdzinÃ i RsREiste SRczucie

z Sytaniem R tR Nim jesteÐmy ×e Eadacz SUóEujÃcy

szczÇÐcia. %ez wÃtSienia NRnsumScyjny styO ×ycia za-

sIRUmuÊRwaÅ jaNieÐ SUzySuszczenia musi w du×ej

dRmRwiÊ siÇ i naEUaÊ NsztaÊtu w mÊRdym SRNROeniu.

mieUze RSieUaÅ siÇ na wiedzy zaÊR×eniRwej. 3Rniewa× Eadania tR×samRÐci Rd Oat nie wychRdzÃ mÊR-

g!2</'63>9A'$,2'68A'032!2-'T৹'&£!2!/1Ě3&-

dzi nie chcÃ i nie SRtUaĆÃ URzmawiaÅ na temat teJR
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Nim sÃ Nim siÇ stajÃ a i metRdRORJia RSieUajÃca siÇ
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na NOasycznych URzwiÃzaniach nie zdaje w NRnteNÐ-

;363;>-'8&A-Ě@S

cie wsSóÊczesnRÐci eJzaminu  SRzRstajemy tURchÇ
w sIeUze SUzySuszczeÌ wniRsNRwania SRszOaNRwe-

å : Sewnym sensie. -aNNROwieN dziwnie tR

JR. 1a SUzyNÊad styO REecnRÐci mÊRdych w SuEOicznej

EUzmi Ðwiat wiUtuaOny stanRwi natuUaOnÃ UamÇ

sIeUze ×ycia niesSRdziewana zmiennRÐÅ ich SROitycz-

w NtóUej dRUasta i ×yje mÊRde SRNROenie a wÊaÐci-

nych SUeIeUencji wsNazuje na tR ×e sÃ Rni nie tyONR

wie nie tyONR mÊRde SRNROenie. &zy Rn jest wa×niej-

SRszuNujÃcym eOeNtRUatem Oecz Uównie× SRszuNu-

szy czy mniej wa×ny nie jest ju× JÊównym Sytaniem

jÃcym i mRUaOnie RsamRtniRnym SRNROeniem NtóUe

jaNie Eadacze sREie stawiajÃ. : UaSRUcie staUaOiÐmy

SUóEuje RdnaOeÕÅ jaNieÐ SunNty zaczeSienia dOa inne-

siÇ SRNazaÅ ×e dzisiaj SUREOemem sÃ nRwe wyzwania

JR ich wÊasneJR URzumienia dREUa i zÊa. %R a tR cR

cyIURwe. 0ówimy R wyzwaniach cyIURwych NtóUe

REseUwujÃ wRNóÊ ich zdaniem siÇ zeszmaciÊR i NuSy

nadchRdzÃ. 1ie R NRmSuteUach teOeIRnach NRmóU-

siÇ nie tUzyma ER E Eez taNieJR eOementaUneJR URz-

NRwych maiOach OinNach i NUÇJach sSRÊecznRÐciR-

Uó×nienia dREUa i zÊa cR sÊuszne a cR niesÊuszne nie

wych Oecz R szyENim ,nteUnecie * R samRdzieOnych

da siÇ iÐÅ SUzez ×ycie.

samRchRdach diaJnRzRwaniu stanu zdURwia z wyNRUzystaniem anaOiz seNwencji Jenetycznychb å czyOi

gĚ3&A-1!/í1!8A'2-!T1!/í/!0-'ঔ9$'2!8-<9A'2!
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R Ïwiecie 'anych i *RsSRdaUce 'anych. 0ówimy
te× R sztucznej inteOiJencji i NRnseNwencjach jej zastRsRwania dOa eduNacji zatUudnienia UeOacji miÇ-

å 6Ã SUzeUa×ajÃcR SUaJmatyczne uNRÌczyÅ jaNÃÐ

dzyOudzNich. &zy jesteÐmy na nie JRtRwib å czy jest

szNRÊÇ czÇstR studia SRdjÃÅ satysIaNcjRnujÃcÃ nie-

na nie JRtRwa mÊRdzie× eduNacja instytucja szNRÊy"

nudnÃ dREUze SÊatnÃ i staEiOnÃ SUacÇ NRUzystaÅ z ×y-

3RNazujemy ×e wÐUód NiONu wa×nych tUendów URz-

cia mieÅ czym SRchwaOiÅ siÇ na )aceERRNu znaOeÕÅ

wRjRwych wsSóÊczesneJR Ðwiata UewROucja cyIURwa

RsREiste szczÇÐcie. 7R JÊówne sNÊadRwe. =wiÇNszyÊR

jest tym NtóUy caÊy czas ma dwie mR×OiwRÐci staÅ siÇ

siÇ zainteUesRwanie zEaOansRwaniem ×yciab å chÇÅ

czymÐ SRzytywnym na nRwR ÊÃczÃcym Oudzi inte-

UREienia NaUieUy za wszeONÃ cenÇ Ey inni widzieOi

JUujÃcym ich  aOER destUuNcyjnym twRUzÃcym nad-

jaN wysRNR wsSiÃÊem siÇwsSiÇÊam siÇ na sSRÊecznÃ

miaU zaJUR×eÌ i nieSewnych SeUsSeNtyw .
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JRIaORwymi sNutNami Eie×Ãcych dziaÊaÌ. : Rdniesie-
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niu dR eduNacji ìdÊuJRIaORwe sNutNië w RJóOe maÊR
NRJR w naszym NUaju REchRdzÃ. 'ysNuUs eduNacyjny

å &hRcia×Ey NatastURIa ÐURdRwisNRwa. 7u Ðwia-

uwiÃzÊ w techniNaOiach i ORNaOnych sSRUach.

dRmRÐÅ UanJi SUREOemu jest niezwyNOe maÊa. 3Uzez
Oata Ðwiat zEywaÊ UaSRUty na te tematy. 2statnie 

g>/!0-'/83£-1Ě3&A-£<&A-'639;8A'+!/í9A03ĚõS

Oat wyUaÕnie ju× SRNazuje ×e RsiÃJamy SunNt JUaniczny. =aJUR×enie wieOu JatunNów zwieUzÃt i URÐOin

å 2SUesyjnej.

zmiany NOimatyczne wzURst temSeUatuUy tRSnienie
zmaUzOinybå tR zmieni eNRsystem i z du×ym SUawdR-

g3A2!$A@S

SRdREieÌstwem zmieni jaNRÐÅ naszeJR ×yciab å nie
na OeSsze. &zy mÊRde SRNROenie SRdRÊa temu wy-

å 7R znaczy nie OuEiÃ jej nie OuEiÃ dR niej chRdziÅ

zwaniu" &zy zURzumie ciÇ×aU histRUycznej RdSRwie-

ÕOe siÇ w niej czujÃ SUzed SRczuciem NRmSOetneJR

dziaOnRÐci za zanieczyszczenia jaNie dziÐ Iundujemy

Eezsensu Uatuje ich REecnRÐÅ UówieÐniNów  uwa×ajÃ

natuUze" &zy dziÐ mÊRdzi Oudzie zdajÃ sREie sSUawÇ

×e SUzeNazywana tam wiedza dR niczeJR siÇ nie SUzy-

z teJR cR naSUawdÇ Rznacza nieRdwUacaOna i SR-

dajeb å nie SRmaJa w URzumieniu sieEie Ðwiata nie

stÇSujÃca utUata EiRUó×nRURdnRÐci" &zy zdajÃ sREie

SRmaJa w NaUieUze zawRdRwej. 1awet jeÐOi URszcze-

sSUawÇ z eNRnRmicznej SRtÇJi aNtRUów OREEujÃcych

nie sNUajneJR SUaJmatyzmzu uznaÅ za nie dR NRÌca

SUzeciwNR UeJuOacjRm ÐURdRwisNRwym" *dy REseU-

zasadne tR caÊa Ueszta twRUzy wystaUczajÃcR dÊuJÃ

wujemy ich UeJuOaminRwy entuzjazm Jdy stajÃ siÇ

OistÇ ìhaNówë na szNRÊÇ.

uszczÇÐOiwiRnymi ×RÊnieUzami NRUSRUacji RStymizm
RSuszcza nas na dREUe. :ieUzymy ×e RdSRwiednia

g63;0!Ě'19-õA63+£í&'1T৹'3;3>৹@$-'>$,3&A-

eduNacja RsÊaEiÊaEy ten eIeNt. 3RdNUeÐOamy jej zna-

6303£'2-'T 0;Õ8' 68A'9;!/' >-'8A@ࣗ > &3;@$,$A!93-

czenie w UaSRUcie. 1RtaEene nie tyONR w Rdniesieniu

>'ঔ$-'৹0-0!8-'8@g#32-'$,$'$A'0!ࣗ>-'£'£!;T#3

dR Nwestii eNRORJicznych.
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å 7R nie jest Nwestia wiaUy czy zwÃtSienia. 5zeczywistRÐÅ ju× dawnR uniewa×niÊa dawne Ðcie×Ni NaUieUy NtóUe SUzestaÊy EyÅ sSójne SUzewidywaOne ìja-

å =Jadza siÇ. 3RNazujÃc Uó×ne SUREOemy i wyzwa-

dÃceë na Uaz zdREytym wyNsztaÊceniu. 3RÐwiÇciÊam

nia jaNim musi stawiÅ czRÊa wsSóÊczesna mÊRdzie×

temu SUREOemRwi EaUdzR du×R miejsca w SRSUzed-

wsNazujemy na eduNacjÇ jaNR na jednR ze ÕUódeÊ

nim UaSRUcie R mÊRdych. 'ziÐ nie ma nic szczeJóOnie

RdSRwiedziaOnych na SUzyNÊad za utUwaOanie Uó×-

nRweJR dR dRdaniab å mR×e tR ×e majÃ Rni dREUe

nic sSRÊecznych NuOtuURwych  wadOiwe REywateO-

URzSRznanie teJR SUREOemu i nie sÃ ju× REecnRÐciÃ

stwR IUustUacje jaNie nie RSuszczajÃ Oudzi mÊRdych.

nRwych tUendów zasNRczeni. 2swRiOi siÇ.

:sNazujemy na RJURm SUREOemów zdaniem autRUów UaSRUtu wystaUczajÃcR wa×nych aEy NieUuneN

g-'ࣗ$A@#@ࣗS!0-/'9;9;39<2'01Ě3&@$,&3&Õ#8

UeIRUm eduNacji SRdjÇtych w Rstatnich Oatach uznaÅ

1!;'8-!£2@$,S!$3>90!A</í!9A'#!&!2-!S

za nietUaĆRny zmieUzajÃcy w niNRmu nieSRtUzeEnym
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NieUunNu niczeJR nieURzwiÃzujÃcy i daOece wÃtSOiwy.

å 1ie ma czeJRÐ taNieJR jaN ìnasze Eadaniaë jeÐOi

:ieUzymy w siÊÇ i sens mÃdUej eduNacji chRÅ nie je-

URzumieÅ SUzez tR jaNiÐ SURjeNt EadaÌ NtóUe jaNREy

steÐmy SanSedaJRJicznib å nie sÃdzimy jaNREy edu-

sSecjaOnie wyNRnaOiÐmy z myÐOÃ R UaSRUcie. 2dEyOi-

Nacja mRJÊa URzwiÃzaÅ Na×dy SUREOem. :aUtR jednaN

Ðmy seUiÇ naSUawdÇ Ðwietnych seminaUiów sNuSia-

jÃ uUzÃdzaÅ z sensemb å SRnad SRdziaÊami SROitycz-

jÃcych Uó×nych Eadaczy i UeSUezentantów Uó×nych

nymi i w dÊuJiej SeUsSeNtywie czasRwej RddzieOajÃc

ÐURdRwisN aOe jaNR zesSóÊ autRUsNi w teNstach Ea-

Eie×Ãce zaUzÃdzanie eduNacjÃ Rd SUac eNsSeUcNich

zujemy na tym cR sami mamy na waUsztacie OuE cR

SUeIeUujÃcych myÐOenie dÊuJRIaORwe. 'ziÐ SUó×nR

inni majÃ a tR Rznacza ×e nie na Na×dy temat mR×e-

RczeNiwaÅ Rd SROityNów IunNcjRnujÃcych w tUyEie

my siÇ autRUytatywnie wySRwiadaÅ. %R aOER EadaÌ

ìRd wyERUów dR wyERUówë myÐOenia stUateJiczneJR

nie ma aOER sÃ nieUeSUezentatywne aOER SRchRdzÃ

a NuUs SRSuOistyczny wUÇcz eOiminuje dysNuUs SUzy-

sSUzed wieOu Oat i nie wiadRmR na iOe sÃ aNtuaOne. $Oe

JRtRwujÃcy sSRÊeczeÌstwR dR mieUzenia siÇ z dÊu-

wUacajÃc dR zasadniczeJR Sytania dziÐ mÊRdzi Oudzie

nr 5–6/2019

Badania

UeSUezentujÃ tyS RUientacji mieÅ-Ey-EyÅ cR Rznacza
×e ich çEyÅè zRstaÊR sSUzÇ×Rne z çmieÅè zRstaÊR zUeduNRwane dR styOu ×ycia zaOecaneJR SUzez wsSóÊczesnÃ
NuOtuUÇ zwÊaszcza SRSNuOtuUÇ z Udzeniem uORNRwanym w ideRORJii NRnsumScjRnizmu. -aNi jest RdseteN
tych NtóUzy ìnie weszOi dR teJR SRciÃJuëb å wedÊuJ
mRich EadaÌ sSUzed  Oat niewieOe SRnad . -aN
jest dzisiaj nie wiem. $NtuaOnie EadawczR ìJnÇEiÇë
staUsze SRNROenie.
g  /!0- /'9; 9;39<2'0 1Ě3&@$, &3 ঔ>-!;! 63£-;@0-S A@ 3£90! 1Ě3&@$, ;'৹ /'9; 6õ02-õ;! 2! 6ÕĚS
13৹';@£032-'£-$A2@$,63£-;@0!-2;'8'9</'S
å 3ytani wSURst wSURst RdSRwiadajÃ ×e SROityNa ich nie inteUesuje aOe REseUwRwani z zewnÃtUz
i nie SUzez SUyzmat deNOaUacji SUezentujÃ siÇ jaNR
SRNROenie na stand-Eyu. &zuwajÃ. 3ROityNa nie jest im
RERjÇtna chRÅ dR SROityNów jaNR JUuSy sSRÊecznej
NRmSOetnie nie majÃ zauIania. 'RwROna inicjatywa
NtóUa RcieUa siÇ R udziaÊ SROityNów EÃdÕ SROityczne ceOe dziaÊa nieSUawdRSRdREnie zniechÇcajÃcR.

i NsenRIREiczni ni× staUsze SRNROenie EaUdziej euUR-

3UzeSaÐÅ nieuInRÐci jest niezwyNOe JÊÇERNa. 7aNa

sceStyczni wiÇNszÃ waJÇ SUzySisujÃ eOementRm aN-

jest SRstawa mÊRdzie×RweJR mainstUeamu. 3Rza nim

sjRnRUmatywnym w identyĆNacjach wsSóOnRtRwych

mamy jednaN sNUzydÊa RtwaUcie zaanJa×Rwanebå SR

cR tyONR SR czÇÐci tÊumaczÃ RsREOiwRÐcib wieNu. 3R

SUawej i SR Oewej stURnie SROitycznej sceny. 2 SUawej

dUuJie SUzeciwstawne ideRORJicznie sNUzydÊa majÃ

EaUdziej JÊRÐnej i aJUesywnej sSRUR sÊyszymyb å dR

JendeURwe REOicze. 5uchy UeIRUmatRUsNie SUR-mR-

teJR stRSnia ×e naEieUamy SUzeNRnania i× SROsNa

deUnistyczne OiEeUaOnie zRUientRwane majÃ EaUdziej

mÊRdzie× sNUÇca w SUawR. -aNNROwieN taNi SURces ma

NREiecÃ twaUz. 7R mÊRde NREiety SUzede wszystNim

miejsce tR jednaN nie jest taN ×e SR dUuJiej cichszej

siÇ w nie anJa×ujÃ. 5uchy zRUientRwane NRnseUwa-

stURnie nic siÇ nie dzieje. : naszym UaSRUcie SRNazu-

tywnie nacjRnaOistycznie IREicznie majÃ twaUz EaU-

jemy jaN du×R jest miejsc w SUzestUzeni SuEOicznej

dziej mÇsNÃ. 3Rdczas Jdy 21( idÃ na &zaUny 3URtest

w NtóUych REecna jest SROitycznie zaanJa×Rwana

czy maniIestacjÇ =ieORnych 21, SaOÃ tÇcze i RUJani-

nieSUawicRwa mÊRdzie×. 0iejsca te wymyNajÃ siÇ NOa-

zujÃ 0aUsze 1ieSRdOeJÊRÐci SRd zieORnymi sztanda-

sycznym RSisRm sÃ w Sewnym sensie niewidziaOne

rami.

aOe tam siÇ sSRUR dzieje. :aUtR tR REseUwRwaÅ Ey
zREaczyÅ jaN mÊRdzi zmieniajÃ demRNUacjÇ i aEy móc

gA@1;3>@;Ě<1!$A@ࣗS

RceniaÅ SROityczny SRtencjaÊ taNich dziaÊaÌ.
å 6iÊÃ dÃ×eÌ emancySacyjnych mÊRdych 3ROeN
g9;!;2-'£!;!68A@2-39Ě@9A'8'++Ě3ঔ2@$,963Ě'$A-

ich wiÇNszÃ aNtywnRÐciÃ eduNacyjnÃ i OeSszym wy-

2@$, 9638Õ>V 2! 68A@0Ě!& 3 9;39<2'0 &3 <$,3&৷-

NsztaÊceniem. 3RtrzeEa niezaOe×nRÐci nie tyONR Rd

$Õ>T &3 ঔ83&3>-90  T 3 1-'/9$' 3£90- > 2--

mÇ×czyzny aOe JeneraOnieb å NrRczenia Srzez ×ycie

<836'/90-'/W ! -£' ;' 9638@>6Ě@>!/í 2! 639;!>@

wedÊuJ wÊasnych wartRÐci i wÊasneJR SOanu Srzy-

1Ě3&@$,S3৹2!3&2-'ঔࣗ>8!৹'2-'T৹'>;'/63&A-'-

EraÊy na siOe w zderzeniu z rzeczywistRÐciÃ w Ntórej

£32'/3£9$'1!1@1Ě3&@$,633#<9;832!$,9638<W

NróOuje mÇsNi SunNt widzenia i cyniczny stRsuneN
SROityNów SaÌstwa i .RÐciRÊa dR NREiet. 0Ç×czyÕ-

å -a myÐOÇ ×e RNUeÐOenie ìwSÊywajÃë nie dR NRÌ-

ni nas NRchajÃ w Êó×Nu nie w Sracy. 3ROsNa tR ciÃ-

ca Rddaje istRtÇ sSUawy. 0ÊRdzi sÃ w ich centUum sÃ

JOe taNi Nraj w Ntórym mamy dR czynienia zarównR

ich wa×nymi aNtRUami a SRdziaÊy jaNie wÐUód nich

z NRnćiNtem NuOturRwym tradycyjnym SRdejÐciem

REseUwujemy sÃ EaUdzR cieNawe. 3R SieUwsze mÊR-

dR róO sSRÊecznych NREiet i mÇ×czyzn  jaN i NRnćiN-

dzi sÃ w Sewnych sSUawach EaUdziej NRnseUwatywni

tem struNturaOnym wyniNajÃcym z niedRstRsRwania
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rRzwiÃzaÌ instytucjRnaOnych dR Sracy zawRdRwej

zachRdnia NsenRIREia i zachRdni radyNaOizm zRstaÊy

NREiet . :szystNR tR stawia je w REOiczu nierRzwiÃzy-

wywRÊane JÊównie Srzez SrREOem uchRdÕców i sÃ

waOnych dyOematów ×yciRwych i Rne SR SrRstu chcÃ

sNierRwane Srzeciw imiJrantRm z eNRnRmicznych

inneJR Ðwiata. 1ie siÇJajÃ Srzy tym SR ceS Oecz nRwe

SRwRdów ich wschRdniReurRSejsNie RdSRwiedniNi

sSRjrzenie i SR swRje Srawa.

majÃ siOny eOement etniczny i rasRwy wzmRcniRny
SRtransIRrmacyjnÃ traumÃ a tÊR mÊRdej niedRjrza-

g1õ৹$A@৷2-$3g;8A@1!/í9-õ;8!&@$/-T>8!$!/í&3

Êej demRNracji SrzywRÊuje sNRjarzenia z ìucieczNÃ Rd

2!83&3>@$,038A'2-T-&í>68!>3S

wROnRÐcië (richa )rRmma ze wszystNimi jej SROitycznymi ryzyNami i NRnseNwencjamib å autRrytarnych

å 1a tR wyJOÃda chRÅ jest tR jednaN du×e uSrRsz-

rzÃdów nacjRnaOistycznych IREii Ietyszyzmu wÊas-

czeniebå i RErazu mÇsNiej czÇÐci mÊRdeJR SRNROenia

nej niezaOe×nRÐci i wÊasnych NRrzeni sNÊRnnRÐciÃ dR

i IenRmenu SrawicRwRÐci. 1RtaEene Eardziej Rd

EudRwania mitRORJii narRdRwej Ntóra Jeneruje rein-

jej JenderRweJR REOicza interesRwaÅ nas SRwinny

terSretacje histRrii SasujÃce dR ìnarRdRweJR narcy-

SRwRdy dOa Ntórych SrawicRwRÐÅ w EardzR sSecy-

zmuë itd. itd.

Ćcznej SRstaci Rdradza siÇ w mÊRdym SRNROeniu i SRSrzez mÊRde SRNROenie.

: SrzySadNu mÊRdzie×y ów ìzwrRt w SrawRë
iOustruje dRÐÅ nieRczeNiwanÃ wROtÇ Rrientacji SROitycznychb å z SrR-mRdernizacyjnych nastawiRnych

g3/'9;>2-'/96'$@)$A2'+3S

na EudRwanie instytucji demRNratycznych i rRzwiÃzaÌ wROnRrynNRwych na SrR-narRdRwe aNcentu-

14

å 1a SrzyNÊad Rdmienny Rd SrawicRwRÐci za-

jÃce narracjÇ tR×samRÐciRwÃ zazwyczaj neJujÃcÃ

chRdniReurRSejsNiej charaNter. %R jaNNROwieN Sra-

dRtychczasRwy NieruneN Srzemian . 3RNROeniRwy

wicRwRÐÅ nie jest wyÊÃcznie SROsNim IenRmenem

charaNter teJR SrRcesu SRzwaOa dRstrzec jeJR istRt-

w tym samym czasie wystÇSuje wzrRst SRSarcia

ne nie tyONR SROitRORJiczne ÕródÊa i równie istRtne

dOa SRSuOistycznych Sartii SrawicRwych taN×e w de-

ryzyNa. :a×ne jest Ey SamiÇtaÅ ×e ciÃJOe jeszcze nie

mRNracjach zachRdnich  u nasbå SRdREnie jaN w in-

mówimy R mainstreamie Oecz R emerJencji trendu

nych SRstNRmunistycznych Nrajachbå ma Rna zdecy-

Ntóry jednaN sNutecznie zmienia REOicze sceny SROi-

dRwanie inny charaNter Rd zachRdniej. 3Rdczas Jdy

tycznej i charaNter sSRÊecznej zmiany.
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SrzestrzeÌ w Ntórej nic nie jest taNie samR rów-

68A'$-'৹ > &3#-' 2;'82';<T 1!93>@$, 63&8Õ৹@

nie× mR×OiwRÐci ×yciRwe i SROityczne znaczenie

;8<&232-'3&2-'ঔࣗ9-õ&39@;<!$/-1Ě3&@$,>-22@$,

mÊRdzie×y. , w tym wymiarzebå IaNtycznych mR×Oi-

08!/!$,WA@639;!>@T2!&A-'/'T3#!>@T৹@$-3>'6£!-

wRÐci i SrREOemówb å SROsNa mÊRdzie× ró×ni siÇ Rd

2@T 1!8A'2-! 1Ě3&@$, 3£!0Õ> #!8&A3 3&9;!/í 3&

zachRdniej mÊRdzie×y SRdzieOajÃc jednRczeÐnie ORs

;@$, $,!8!0;'8@9;@$A2@$, &£! -22@$, 2!83&Õ>S í

mÊRdych SRNROeÌ innych SRtNRmunistycznych Nra-

&!2'T &3 0;Õ8@$, 13৹2! 9-õ > ;!0-1 638Õ>2!2-<

jów. 1ieNRniecznie dRErze wró×y tR rRzSRczÇtym

3&>3Ě!ࣗS

tam SrzemianRm. 3RNazujÇ te sSrawy z innym zesSRÊem autRrów w innej NsiÃ×ce NtórÃ niedawnR

å : wymiarze marzeÌ dÃ×eÌ i asSiracji ×yciR-

wydaOiÐmy a Ntóra SRdsumRwuje wyniNi du×eJR

wych mÊRdzi 3ROacy sÃ EardzR SRdREni dR swych

miÇdzynarRdRweJR SrRjeNtu REejmujÃceJR dzie-

rówieÐniNów w wiÇNszRÐci eurRSejsNich Nrajów.

wiÇÅ SRstNRmunistycznych Nrajów. 3Rza szóstNÃ

, nRwRczesne technRORJie aOe te× NuOtura SRSu-

reSrezentujÃcÃ Nraje dawneJR EORNu wschRdnie-

Oarna wsSóÊczesny marNetinJ RtwartRÐÅ Jranic

JR dziÐ naOe×Ãce dR 8( sÃ jeszcze 5Rsja :ietnam

majÃ w tej uniĆNacji dÃ×eÌ swój udziaÊ. 3rREOem

i &hiny. .siÃ×Na nRsi tytuÊ ì=miana warty. 0ÊRde

w tym ×e naOe×ymy dR EardzR sSecyĆcznej Srze-

SRNROenia a transIRrmacje we wschRdniej (urRSie

strzeni SROitycznejbå SRstNRmunistycznych Nrajów.

i $zjië :ydawnictwR 1auNRwe 6chROar. 0R×na tam

-aNNROwieN Rd czasu zmiany ustrRjRwej minÇÊR ju×

znaOeÕÅ EardzR du×R SrzesÊaneN danych SRNazujÃ-

trzydzieÐci Oat a znaczna czÇÐÅ teJR REszaru IunN-

cych ×e transIRrmacja ustrRjRwabå jaNNROwieN trwa

cjRnuje dziÐ w ramach teJR sameJR RrJanizmu SR-

ju×  Oatbå ciÃJOe nie mR×e EyÅ uznana za zaNRÌczR-

OityczneJR 8(  Rd reszty (urRSy ró×ni nas wciÃ×

nÃ a wieOe znaNów zaSytania ma swRje ÕródÊR w sy-

×ywa SROityczna SrzeszÊRÐÅ a zderzenie SrRcesów

tuacji mÊRdych SRNROeÌ.

uniĆNacyjnych i JOREaOizacyjnych z ORNaOnÃ tradycjÃ
i ORNaOnymi transIRrmacjami Jeneruje sSecyĆcznÃ

gA-õ0</õA!83A13>õW

reneus; rulk0wskiĉ aniel u.iÖski
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wewnÃtrz JaÊNi Rcznej  retinRSatia cuNrzycRwa

>-! $AĚ3>-'03>- 63&9;!>3>@ 032;!0; A' ঔ>-!;'1

Rraz zwyrRdnienie SOamNi ×óÊtej.
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: RJóOnRÐci dR Rceny stanu zdrRwia RNa wyNR-

$!Ě03>-;! /'+3 <;8!;!T A2!$Aí$3>6Ě@>! 2! /!03ঔࣗ

rzystuje siÇ ró×ne techniNi SRmiarRwe Ntóre sÃ za-

৹@$-!T632-'>!৹A&'$@&3>!2í>-õ09A3ঔࣗ-2(381!$/-

razem sSecyĆczne dOa NRnNretnej czÇÐci RNa Srzed-

A1@9Ě3>'/3&#-'8!1@&83+í>A8303>íW

ni EÃdÕ tyOny RdcineN RNa ze wzJOÇdu na wÊasnRÐci

6tarzenie siÇ SRwRduje i× cRraz wiÇcej Oudzi ER-

reIraNcyjne uNÊadu RStyczneJR RNa. %adanie Srzed-

ryNa siÇ z SrREOemami zwiÃzanymi z widzeniem. =e

nieJR RdcinNa RNa jest SRdstawRwym eOementem

wzJOÇdu na wydÊu×ajÃcy siÇbwieN ×ycia utrata widze-

Na×deJR standardRweJR Eadania RNuOistyczneJR.

nia staje siÇ zatem SrREOemem JOREaOnym SRniewa×

1ajczÇÐciej SrzeSrRwadzane jest za SRmRcÃ OamSy

OiczEa RsóE z zaEurzeniami RstrRÐci widzenia EÇdzie

szczeOinRwej. 8zuSeÊnienie standardRwych SrRce-

siÇ znacznie SRwiÇNszaÅ. 2Eecnie dR JÊównych SR-

dur stanRwiÃ ró×ne metRdy RErazRwania nS. EiRmi-

wRdów ÐOeSRty i zaEurzeÌ widzenia naOe×Ã niesNR-

NrRsNRSia uOtradÕwiÇNRwa miNrRsNRSia NRnIRNaOna

ryJRwane wady reIraNcyjne RNa NrótNRwzrRcznRÐÅ

tRSRJraĆa rRJówNi za SRmRcÃ Namery 6cheimSću-

daOeNRwzrRcznRÐÅ astyJmatyzm  zaÅma nieSrze-

Ja NeratRsNRSia JRniRsNRSia tRmRJraĆa RStyczna

ÕrRczystRÐÅ sRczewNi RNa  jasNra uszNRdzenie ner-

2&7. %adanie tyOneJR RdcinNa w szczeJóOnRÐci siat-

wu wzrRNRweJR wsNuteN SRdwy×szRneJR ciÐnienia

NówNi wyNRnywane jest za SRmRcÃ RItaOmRsNRSu
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Iundus IRtRJraĆi sNaninJRwej RItaOmRsNRSii OaserR-

DşƐȰ ŕëĎĕƆœëŕë

wczesneJR wyNrywania zaÅmy. 2EieNtywny SRmiar

wej czy anJiRJraĆi z u×yciem EarwniNów ćuRresce-

wewnÃtrzJaÊNRweJR rRzSraszania ÐwiatÊa stanRwiÊ-

iny OuE zieOeni indRcyjaninRwej dR diaJnRzRwania

Ey eIeNtywny sSRsóE RNreÐOenia stRSnia zmÇtnienia

uNÊadu naczyniRweJR siatNówNi.

soczewki.

=aÅma jest schRrzeniem dRtyNajÃcym SRÊRwÇ
SRSuOacji wb wieNu SRwy×ej  Oat. 6RczewNa Ntó-

16
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ra jest struNturÃ na RJóÊ dRÐÅ SrzeÕrRczystÃ wraz

:Ðród metod oStycznych szczeJóOnÃ roOÇ od-

zb wieNiem mR×e traciÅ swRje wÊasnRÐci ze wzJOÇdu

Jrywa tomoJraĆa oStyczna 2&7 anJ. optical cohe-

na miNrRzmiany w RrJanizacji wydÊu×Rnych NRmó-

rence tomography . =asada dziaÊania 2&7 jest anaOo-

reN wÊóNien sRczewNi Rraz zmiany EiRchemiczne

Jiczna jak w uOtrasonoJraĆi z tÃ ró×nicÃ ×e 2&7 jest

w tych×e NRmórNach. 3rRwadzÃ Rne wówczas dR

technikÃ interIerencyjnÃ wykorzystujÃcÃ ÐwiatÊo

stRSniRweJR zmÇtnienia sRczewNi REjawiajÃceJR

czÇÐciowo sSójne z zakresu Sodczerwieni w od-

siÇ zwiÇNszRnym rRzSraszaniem ÐwiatÊa. : zaawan-

ró×nieniu od IaOi mechanicznej w uOtrasonoJraĆi .

sRwanych stadiach teJR schRrzenia ÐwiatÊR jest taN

3omiarowi SodOeJa ÐwiatÊo rozSroszone w oEiekcie

mRcnR rRzSraszane w sRczewce ×e nie dRciera dR

wskutek niejednorodnoÐci wÊasnoÐci oStycznych .

NRmóreN ÐwiatÊRczuÊych siatNówNibå SrRwadzi tR dR

2trzymywane oErazy Srzekrojowe reSrezentujÃ

caÊNRwitej ÐOeSRty. 6tandardRwR zaÅmÇ mR×na wy-

rozSraszanie ÐwiatÊa w oEiekcie tym samym in-

NryÅ w JaEinecie RNuOistycznym Srzy u×yciu OamSy

IormujÃ o Srzestrzennej strukturze wewnÇtrznej

szczeOinRwej. -ednaN×e Rcena RErazu ma charaN-

oEiektu. 6zczeJóOnie SrzydatnÃ do oErazowania

ter suEieNtywny cR znacznie RJranicza mR×OiwRÐci

eOementów SrzednieJo odcinka oka jest najnowsza
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trzecia ju× Jeneracja instrumentów 2&7 z u×yciem

ków miOimetrów a zatem umo×OiwiajÃcy Somiar ca-

tzw. Oaserów strojonych jako ÕródÊa ÐwiatÊa anJ.

ÊeJo oka Srzedni i tyOny odcinek oka . 7echnicznym

Swept Source OCT 662&7 . /aser strojony Jeneruje

oJraniczeniem jest jednak odmienna konĆJuracja

Sromieniowanie o dÊuJoÐci IaOi zmieniajÃcej siÇ cy-

tych urzÃdzeÌ która uniemo×Oiwia równoczesny

kOicznie w czasie z Eardzo du×Ã czÇstotOiwoÐciÃ a

Somiar tych dwóch odcinków oka. : ukÊadach do

0+z . 5ozwiÃzanie to umo×Oiwia detekcjÇ SrÃ×ków

oErazowania SrzednieJo odcinka oka SÊaszczyzna

widmowych w dziedzinie czasu za SomocÃ Sunkto-

oJniskowa wiÃzki ÐwiatÊa znajduje siÇ na Srzednim

weJo detektora ÐwiatÊa Iotodiody . :Srowadze-

odcinku oka. : ukÊadach do oErazowania siatkówki

nie Sowy×szych modyĆkacji uczyniÊo ten wariant

równoOeJÊa wiÃzka ÐwiatÊa Sada na oko i wykorzy-

techniki 2&7 szyEszym i Eardziej czuÊym co zna-

stuje naturaOnÃ oStykÇ oka do zoJniskowania Ðwiat-

czÃco SrzeÊo×yÊo siÇ na SoSrawÇ jakoÐci wizuaOizacji

Êa na siatkówce co SozwaOa na uzyskanie Somiaru

struktur oka szczeJóOnie tych najEardziej SrzeÕro-

struktury o JruEoÐci ok. . mm. : ceOu Somiaru

czystych. 0etoda ta zostaÊa uznana jako skuteczne

caÊeJo oka Srzedni oraz tyOny odcinek SroEOemem

narzÇdzie diaJnostyczne w okuOistyce ze wzJOÇdu

jest koniecznoÐÅ uzyskania wysokiej czuÊoÐci de-

na mo×OiwoÐÅ nieinwazyjneJo i EezkontaktoweJo

tekcji dOa nieSroSorcjonaOnie wiÇkszeJo rozmiaru

uzyskania oErazów Srzekrojowych o mikrometro-

oEiektu EadaneJo dÊuJoÐÅ JaÊki ocznej a mm .

wej rozdzieOczoÐci. 'odatkowÃ jej zaOetÃ jest to ×e

-ednym z innowacyjnych rozwiÃzaÌ wykorzy-

stanowi ono doÐÅ uniwersaOne narzÇdzie SozwaOajÃ-

stanych Srzez =esSóÊ %iooStyki i ,n×ynierii 2Stycz-

cym EadaÅ zarówno Srzedni jak i tyOny odcinek oka.

nej na :ydziaOe )izyki $stronomii i ,nIormatyki
6tosowanej 80. jest wykorzystanie aktywnych

@A>!2-!;'$,23£3+-$A2'

eOementów oStycznych umo×OiwiajÃcych dyna-

3ostÇS w technoOoJiach Iotonicznych Oasery

micznÃ zmianÇ Sozycji oJniska ukÊadu oErazujÃce-

strojone szyEkie ukÊady akwizycji danych SozwaOa

Jo. 2dEywa siÇ to za SomocÃ tzw. soczewki Srze-

uzyskaÅ ju× zakres oErazowania 2&7 rzÇdu dziesiÃt-

strajaOnej nS. strojonej eOektrycznie umieszczonej
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w JÊowicy Somiarowej tomoJraIu 2&7. 7eJo tySu

w SrzeciwieÌstwie do standardoweJo dwuwy-

aktywne eOementy oStyczne umo×OiwiajÃ sterowa-

miaroweJo oErazowania anJioJraĆczneJo. 'o-

nie SoÊo×eniem oJniska ÐwiatÊa w zakresie kiOku-

datkowÃ zaOetÃ 2&7 jest SrzeSrowadzanie EadaÌ

nastu dioStrii oraz sÃ wykorzystywane równie× nS.

Eez u×ycia dodatkoweJo Ðrodka kontrastujÃceJo

we wsSóÊczesnych aSaratach IotoJraĆcznych.

dziÇki SrzeSÊywowi krwi w ukÊadach naczynio-

6eria koOejnych Somiarów dOa ró×nych JÊÇ-

wych oka. : Eadaniach IunkcjonaOnych wykorzy-

EokoÐci oErazowania SozwaOa SoÊÃczyÅ oErazy

stuje siÇ Somiar czÇstotOiwoÐci 'oSSOera dziÇki

w jeden wynikowy Srzekrój o zwiÇkszonej czuÊoÐci

SrzeSÊywowi krwi. 3o trzecie Somiar toSoJraĆi

oErazowania i oEjÃÅ caÊy Srzedni i tyOny odcinek.

roJówki za SomocÃ 2&7 równie× wykazuje swoje

8kÊad taki SozwaOa zatem na zoErazowanie znacz-

zaOety w stosunku do Somiarów z wykorzystaniem

nie wiÇkszeJo oEszaru ni× te Eadane dotychczas.

kamery 6cheimSćuJa czy keratometru. 3o czwar-

3onadto rozwiÃzanie takie umo×Oiwia SrzeSro-

te tomoJraI 2&7 zinteJrowany z tonometrem

wadzenie dokÊadniejszej anaOizy Eiometrycznej

wykorzystujÃcym Sodmuch Sowierza SozwaOa na

czyOi Somiaru odOeJÊoÐci wewnÃtrzJaÊkowych

dodatkowe Eezkontaktowe Eadania wÊasnoÐci Eio-

w stosunku do standardoweJo Eadania uOtrasono-

mechanicznych struktur oka oraz na SowiÃzanie

JraĆczneJo oka. 2cena rozSraszania wewnÃtrz-

mierzonych Sarametrów z ciÐnieniem wewnÃtrz-

JaÊkoweJo oraz Eiometria oka sÃ niezwykOe wa×ne

JaÊkowym.

w diaJnostyce zaÅmy oraz w SrzySadku oSeracyj-

:ymienione Sowy×ej IunkcjonaOnoÐci urzÃ-

neJo wszczeSienia imSOantu soczewkoweJo któ-

dzeÌ 2&7 z SewnoÐciÃ SozwaOajÃ oEecnie na Srze-

reJo Sarametry okreÐOa siÇ na Sodstawie wyników

Srowadzenie caÊoÐciowej diaJnostyki tak wa×neJo

Eiometrii.

dOa czÊowieka orJanu jakim jest oko.

=rozumienie zjawiska rozSroszenia ÐwiatÊa
w oku Oudzkim mo×e stanowiÅ SodstawÇ do rozwo-

96ÕĚ68!$!1-õ&A@2!83&3>!

ju nowych okuOistycznych urzÃdzeÌ diaJnostycz-

%adania i osiÃJniÇcia =esSoÊu %iooStyki i ,n-

nych a tak×e do EadaÌ trudno dostÇSnych czÇÐci

×ynierii 2Stycznej na :ydziaOe )izyki $stronomii

oka takich jak ciaÊo szkOiste. 2Erazowanie tej czÇ-

i ,nIormatyki 6tosowanej 80. w 7oruniu nie Ey-

Ðci oka stawia Srzed naukowcami nie Oada wyzwa-

ÊyEy mo×Oiwe Eez wsSóÊSracy krajowej i miÇdzy-

nia do których Srzede wszystkim naOe×Ã detekcja

narodowej. =esSóÊ naukowy kierowany Srzez dr.

Eardzo niskich syJnaÊów oStycznych oraz komSen-

haE. ,reneusza *ruOkowskieJo SroI. 80. jest

sacja wÊasnoÐci reIrakcyjnych struktur oka. 8zy-

Ćnansowany ze Ðrodków zewnÇtrznych dziÇki Sro-

skanie SrzestrzenneJo rozkÊadu nieSrzeÕroczy-

jektom )undacji na rzecz 1auki 3oOskiej 3roJram

stoÐci zmÇtnieÌ w oku SrzeÊo×y siÇ w SrzyszÊoÐci

7($0  1arodoweJo &entrum 1auki 3roJram

na SoSrawÇ Srocedur chirurJicznych.

621$7$-%,6 oraz +$5021,$ oraz Iunduszom
8nii (uroSejskiej w SersSektywie +oryzont 

38<क़90!96'$/!£23ঔࣗ

,71 konsorcjum %(-237,&$/ . : Srojekcie ìLen-

&zy mo×Oiwa jest daOsza inteJracja ró×nych

ticular and vitreal light scattering and refraction for

technik okuOistycznych w ramach jedneJo urzÃ-

tomorrow’s eye diagnosticsë Sartnerami =esSoÊu sÃ

dzenia" *ruSa Ćzyków z =akÊadu %ioĆzyki i )izyki

/aEoratorium 2Styki 8niwersytetu w 0urcji +i-

0edycznej ,nstytutu )izyki 80. wraz ze wsSóÊ-

szSania SroI. 3aEOo $rtaO oraz .Oinika 2kuOistyki

Sracownikami z &oOOeJium 0edicum 80. na

i 2Stometrii w .atedrze &horóE 2czu &oOOeJium

Srzestrzeni ostatnich kiOkunastu Oat wykazaÊa

0edicum 80. SroI. dr haE. %artÊomiej .aÊu×ny .

wszechstronnoÐÅ zastosowania tomoJraĆi 2&7
jako metody uzuSeÊniajÃcej do caÊeJo wachOarza
technik stosowanych dotychczasowo w okuOistyce

'ſĲëćȰPſĕŕĕƖƆǀEſƖōŊşƱƆŊĶȫżſşĪȰ®lbɐɃÉƷĎǀĶëœDĶǀƷɄ

niejednokrotnie wskazujÃc swojÃ SrzewaJÇ.

ŊĶȫƆƐſşŕşŔĶĶĶPŕĪşſŔëƐƷŊĶƐşƆşƱëŕĕŇ®lbȫŊĶĕſşƱŕĶŊ

3o Sierwsze w SrzySadku Eadania morIoOo-

żſşŇĕŊƐƖ ¨0l ɍdĕŕƐĶĈƖōëſ ëŕĎ ưĶƐſĕëō ōĶīĲƐ ƆĈëƐƐĕſĶŕī

JiczneJo 2&7 SozwaOa na uzyskanie trójwymia-

ëŕĎ ſĕĪſëĈƐĶşŕ Īşſ ƐşŔşſſşƱɎƆ ĕƷĕ ĎĶëīŕşƆƐĶĈƆɎ ǢǠǡǨɃ

rowych danych na temat morIoOoJii Eadanych

ǢǠǢǡȫćşĕōëćȰşſīȰȫĈǀœşŕĕŊīſƖżƷżſĶşſƷƐĕƐşƱĕŇdm!0¨Ȱ

struktur. 3o druJie ocena architektury sieci na-

18

czyÌ krwionoÐnych za SomocÃ metody anJioJraĆi

'ſ'ëŕĶĕōƖŔĶǏƆŊĶɐɃëĎĶƖŕŊƐÉƷĎǀĶëœƖDĶǀƷŊĶȫƆƐſşŕşɄ

2&7 równie× uzyskiwana jest w trzech wymiarach

ŔĶĶĶPŕĪşſŔëƐƷŊĶƐşƆşƱëŕĕŇ®lbȰ
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g0>-';2-<A39;!Ě!2£!<8'!;'13£90-'/!+83-

jest Jdy× nS. JraĆt ma na oErze×ach atomy tOenu

&@ 2;'£-+'2;2'+33A>3/<>0!;'+38--^!<03>-'$

a w swej strukturze mo×e mieÅ atomy siarki. 'Oa nich

8A@9AĚ3ঔ$-\W ! /!0-' 39-í+2-õ$-! 68A@A2!23 ;õ 2!-

Srawdziwym aOotroSem wÇJOa jest wÇJieO & czyOi

+83&õS

IuOerenbå czÃsteczka skÊadajÃca siÇ tyOko z atomów
wÇJOa. 8×ywane Srzez nas nanoroJi wÇJOowe sÃ aOo-

å =ostaÊem wyró×niony za reaOizacjÇ Srojektu St.
ì&zy nanoje×e sÃ sSraJnione" 1owy aOotroS wÇJOa

troSami wÇJOa a to oznacza ×e majÃ inne wÊaÐciwoÐci ni× SozostaÊe odmiany wÇJOa.

i nanomateriaÊy wÇJOowe jako komSonenty nowa-

-e×eOi chodzi o Sowierzchnie suSerhydroå i su-

torskich Sowierzchni suSerhydroå i suSeromniIo-

SeromniIoEowe to wiemy ×e Sowierzchnia mo×e

Eowychë. : tym miejscu chciaÊEym Eardzo SodziÇ-

EyÅ zwiO×ana Srzez wodÇ OuE nie. =azwyczaj jest

kowaÅ 1arodowemu &entrum 1auki za Srzyznanie

tak ×e Jdy jest ona doErze zwiO×ana Srzez wodÇ to

Jrantu oraz SodkreÐOiÅ ×e w jeJo SrzyJotowaniu

jest ÕOe zwiO×ana Srzez oOej i odwrotnie. 0o×emy to

uczestniczyÊy jeszcze dwie osoEybå nie×yjÃcy ju× dr

Êatwo zoEaczyÅ w Srzyrodzie je×eOi nS. kaczki za-

haE. -erzy :Êoch oraz dr haE. 0arek :iÐniewski

nurkujÃ w wodzie to So wynurzeniu sÃ natychmiast

z naszeJo :ydziaÊu. 3rojekt wykonujÃ tak×e mJr

suche Jdy× kÃty zwiO×ania sÃ du×e i woda tworzy

:ojciech =iÇEa mJr in×. (miO .orczeniewski oraz

kuOki na Sowierzchni ich skrzydeÊ którÃ mo×na Êa-

mJr 0onika %aObå czÊonkowie i doktoranci =esSoÊu

two strÃciÅb å mówimy wtedy ×e Sowierzchnia jest

)izykochemii 0ateriaÊów :ÇJOowych którym kie-

hydroIoEowa. $Oe Jdy tankowiec rozEije siÇ na mo-

rujÇ.

rzu to Staki które siadajÃ na tak zanieczyszczonej
wodzie szyEko umierajÃ Soniewa× ich skrzydÊa sÃ

g !&! ;<>-'£' (!$,3>@$, 308'ঔ£'क़ /!0 !£3;836-!T

oOeoĆOowe Êatwo siÇ oEOeSiajÃ co uniemo×Oiwia Oa-

2!231!;'8-!Ě@ $A@ ;'৹ 63>-'8A$,2-' 3 96'$@)$A-

tanie i Srowadzi do Ðmierci. = koOei Sowierzchnie

2@$, >Ě!ঔ$->3ঔ$-!$,W 839Aõ 68A@#£-৹@ࣗ $A@;'£2--

suSeromniIoEowe charakteryzujÃ siÇ tym ×e nie

031;'63/õ$-!W

sÃ zwiO×ane ani Srzez jedno ani Srzez druJie. 0a
to kaSitaOne znaczenie w Sokrywaniu nS. urzÃdzeÌ

å $OotroS jest to odmiana jakieJoÐ Sierwiastka
która ma odmienne wÊaÐciwoÐci Ćzyczne i chemicz-

moEiOnych aEy chroniÅ je Srzed wSÊywami ró×nych
suEstancji.

ne. *raĆt i diament sÃ to odmiany aOotroSowe wÇJOa chocia× niektórzy Eadacze uwa×ajÃ ×e tak nie

g90í&9-õ>A-õĚ@;<;!//'৹'S
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å :iem i to z wÊasneJo doÐwiadczenia recen-

g -!&313T ৹' 9<6'8,@&83g - 9<6'8312-(3#3>'

zujÃc Srojekty w 1&1 ×e czÇsto dÊuJie i Iachowe

63>-'8A$,2-' 9í 2-';8>!Ě' - Ě!;>3 /' A!8@93>!ࣗT

tytuÊy jest trudno zaSamiÇtaÅ. 1atchnÃÊ mnie kie-

68A'A $3 ;8!$í 9>3/' >Ě!ঔ$->3ঔ$-W !0 ;'1< A!8!-

dyÐ jeden z Srojektów w którym u×yto takieJo

&A-ࣗS

ciekaweJo wyznacznika. 3omyÐOaÊem soEie ×e
u×ycie na SoczÃtku tytuÊu Sytania ì&zy nanoje×e

å -est to jedno z wieOu zaJadnieÌ którym EÇ-

sÃ sSraJnione"ë EÇdzie takim staEOoidyzowaniem

dziemy zajmowaÅ siÇ w naszym Jrancie. %udujÃc

zaJadnienia i zwróceniem na nieJo uwaJi. $ EyÊo

Srojekt zaSroSonowaOiÐmy kiOka sSosoEów ìSrzy-

tak ×e chcieOiÐmy otrzymywaÅ znane ju× aOotroSy

wiÃzywaniaë materiaÊów SosiadajÃcych wÊaÐciwo-

w tym jednoÐcienne nanoroJi wÇJOowe na ceOe teJo

Ðci suSerhydroå i suSeromniIoEowe do ró×nych

Srojektu a okazaÊo siÇ ×e Srzez SrzySadek udaÊo

Sowierzchni. .oOejnoÐÅ jest taka wSierw trzeEa

nam siÇ w =esSoOe otrzymaÅ wieOoÐcienne nanoroJi

ìSrzywiÃzaÅë materiaÊ do Sowierzchnib å wtedy on

wÇJOoweb å czyOi coÐ czeJo jeszcze nikt nie otrzy-

EÇdzie hydroIoEowyb å aOe ×eEy EyÊ suSeromniIo-

maÊ. 7o Eardzo wzmocniÊo nasz Srojekt SoSrzez ten

Eowy naOe×y Jo zmodyĆkowaÅ zwiÃzkami zawie-

eIekt nowoÐci. $ wracajÃc do je×y zdjÇcia z mikro-

rajÃcymi ćuor. 6taEiOnoÐÅ EÇdzie wynikaÅ z teJo

skoSu eOektronoweJo takich wieOoÐciennych oEiek-

jak okreÐOony zwiÃzek EÇdzie ìSrzymocowanyë do

tów SrzySominajÃ ciaÊo znaneJo nam owado×ercy

daneJo SodÊo×a tutaj zaSroSonowaOiÐmy kiOka no-

naje×one koOcami.

watorskich sSosoEów. :stÇSne SróEy które SodjÇOiÐmy wskazujÃ ×e udaje nam siÇ otrzymywaÅ

g 3>-'8A$,2-' 3 23>@$,T (!9$@2</í$@$, >Ě!ঔ$--

doÐÅ staEiOne i odSorne na destrukcje Sowierzchnie.
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7utaj uSatrujemy naszej szansy na wyjÐcie z ewen-
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tuaOnymi Srojektami do 1&%i5 w ceOu nawiÃzania
wsSóÊSracy z SrzemysÊem. :arto wsSomnieÅ ×e

å 7ak jak ju× mówiÊem mo×na je SrzykÊadowo

ideÃ Srzyznanej 3oOskiej 1aJrody ,nteOiJentneJo

wykorzystaÅ do Sokrywania urzÃdzeÌ moEiOnych.

5ozwoju jest zainteresowanie osóE SracujÃcych

,nnym oEszarem zastosowania mo×e EyÅ zjawisko

w SrzemyÐOe takimi Sracami. =resztÃ ju× siÇ sSoro

samoczyszczenia które Eadamy tak×e w naszym

dzieje wokóÊ tej sSrawyb å ostatnio ì3uOs %iznesuë

Srojekcie. :eÕmy nS. Eaterie sÊoneczne znajdujÃ-

SrzeSrowadziÊ ze mnÃ wywiad a o sSrawie naSi-

ce siÇ w Jórach na du×ych wysokoÐciach OuE okna

sze SortaO ì5zecz o innowacjachë www.rzeczo.SO .

w wieOkich wie×owcach. .onserwacja takich oEiek-

0am nadzieje ×e znajdzie siÇ ktoÐ kto EÇdzie chciaÊ

tów jest zwiÃzana z Eardzo du×ymi kosztami Jdy×

nawiÃzaÅ z nami wsSóÊSracÇ tak ×eEyÐmy moJOi

Ćrmy zajmujÃce siÇ takimi Sracami muszÃ mieÅ

mówiÃc najSroÐciej sSrzedawaÅ i komercjaOizowaÅ

odSowiednio SrzeszkoOone osoEy i u×ywaÅ droJie-

nasze SomysÊy.

Jo sSrzÇtu. ,nteresujÃ nas równie× Sowierzchnie
które nie SokrywajÃ siÇ Oodem. %rak zwiO×ania siÇ
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jakiejÐ Sowierzchni Srowadzi do zjawiska samo-
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czyszczenia. 7o znaczy mo×na jÃ tak SrzyJoto-
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waÅ ×e kroSOe deszczu EÇdÃ jednoczeÐnie czyÐciÊy
wsSomniane Eaterie OuE okna w wie×owcach. =a-

å : Srojekcie jak ju× mówiÊem zaSOanowano

stosowaÌ oczywiÐcie mo×e EyÅ wieOe. : Srzemy-

do EadaÌ nanoroJi wieOoÐcienne czyOi nowy aOotroS

ÐOe samochodowym SrzykÊadowo roEi siÇ Somiary

wÇJOa aOe EÇdziemy te× u×ywaÅ nanoroJów jednoÐ-

kÃta zeÐOizJu kroSOi wodyb å sSosóE w jaki ona siÇ

ciennych. ,ch syntezÇ jako Sierwszy wykonaÊ 6umio

zeÐOizJuje i kÃt Sod jakim to roEi wykorzystywany

,ijima z -aSonii oEecnie Sracuje w Ćrmie 1(&  któ-

jest do anaOizy jednoOitoÐci SowÊok Oakierniczych.

ry jest uwa×any za odkrywcÇ nanorurek wÇJOowych.

3owierzchnie o nowych wÊaÐciwoÐciach moJÃ tak-

2Eecnie Ćrma 1(& SotraĆ metodÃ eOektroÊukowÃ

×e chroniÅ kadÊuEy statków Srzed ró×neJo rodzaju

wytwarzaÅ kiOka kiOoJramów wsSomnianych nano-

suEstancjami znajdujÃcymi siÇ w wodzie. 0o×emy

roJów dziennie. -est to doÐÅ droJi materiaÊ ostatnio

dOa nich znaOeÕÅ zastosowanie w SrzemyÐOe tury-

za  Jramów musieOiÐmy zaSÊaciÅ ok.  tysiÇcy

stycznym namioty  meEOowym EOaty  tekstyOnym

zÊotych ÊÃcznie z wszystkimi oSÊatami tak×e cÊem.

oEuwniczym czy Srzy Srodukcji urzÃdzeÌ medycz-

-est teJo sSoro Jdy× du×a oEjÇtoÐÅ wynika z maÊej

nych i wieOu innych.

JÇstoÐci materiaÊu i starcza nam Jo na dÊuJi okres do
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ceOów Eadawczych. 1atomiast nasze nanoroJi wie-

 Srac najOeSszych z teJo zesSoÊu Sosiada ,m-

OoÐcienne  wytwarzane metodÃ eOektroÊukowÃ nie

Sact )actor

 czyOi Eardzo wysoki. 1iestety to

sÃ droJie Eo eOektrody JraĆtowe u×ywane do teJo

wszystko nie wystarczyÊo aEyÐmy zostaOi zaOiczeni

ceOu sÃ stosunkowo tanie. 1atomiast znacznie dro×-

do Sriorytetowych zesSoÊów naszej 8czeOni. -est to

sze EÇdzie zautomatyzowanie teJo Srocesu. :ÊaÐ-

Srzykre Jdy× taka tematyka jak JraIen nanomate-

nie Sracujemy nad tym aEy caÊa Srodukcja moJÊa

riaÊy nanorurki wÇJOowe jak siÇ sSojrzy na Ðwiato-

trwaÅ b Jodziny na doEÇ Jdy× Sroces ten nie ma

we uczeOnie zajmujÃce siÇ chemiÃ materiaÊowÃ to

du×ej wydajnoÐci a jeszcze SóÕniej naOe×y oczysz-

widaÅ ×e cieszy siÇ oJromnym zainteresowaniem

czaÅ otrzymany materiaÊ.

i jest zaOiczana do tematów wiodÃcych.
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å 1a tym etaSie jeszcze siÇ nie zastanawiaOi-
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Ðmy nad Satentowaniem Satrzymy na nasze Srace Eardziej z Sozycji czysto naukowej. 'oSiero So

å :ie San ja sSotkaÊem w swoim ×yciu wieOe

otrzymaniu staEiOnych mechanicznie Sowierzchni

mÃdrych osóE i chÇtnie ich sÊuchaÊem w myÐO za-

odtwarzaOnych Sod wzJOÇdem wÊaÐciwoÐci Eo to

sady ×e ìrozmowa z mÃdrym czÊowiekiem to wiÇ-

jest te× Eardzo wa×ne EÇdziemy myÐOeÅ o koOej-

cej ni× Srzeczytanie kiOku ksiÃ×ekë. 1a SrzykÊad

nych etaSach. 7rzeEa SamiÇtaÅ ×e w tzw. nanoche-

ostatnio rozmawiaÊem z szeIem .omisji (waOuacji

mii w której dziaÊamy czÇsto otrzymuje siÇ kiOka

1auki SroI. %Êa×ejem 6koczniem który jest zresz-

serii teJo sameJo materiaÊu aOe o ró×nych wÊaÐci-

tÃ moim koOeJÃ w .(1 w .omisji ds. 1auk ÏcisÊych

woÐciach wiÇc Jdy zaSniemy wszystko na ostatni

i ,n×ynierskich w jaki sSosóE na $*+ rozwiÃzuje

Juzik co jest oczywiÐcie ceOem Srojektu to wtedy

siÇ sSrawÇ Sozyskiwania Jrantów. 2kazuje siÇ ×e

EÇdziemy moJOi myÐOeÅ o ewentuaOnej komercjaOi-

dziekani ustaOajÃ tzw. Ookomotywy Jrantowe czyOi

zacji. 0yÐOÇ ×e znajdziemy zainteresowanie naszy-

osoEy majÃce zdoOnoÐci i SotencjaÊ do Sozyskiwa-

mi Sracami chocia× muszÇ SowiedzieÅ ×e Eardziej

nia Iunduszy na nowe Srojekty. 7e osoEy uzyskujÃ

staram siÇ EyÅ naukowcem ni× mened×eremð aOe

SierwszeÌstwo w Sozyskiwaniu Sracowników. 7o

nie mówiÇ nie OiczÇ zresztÃ ×e otrzymana naJroda

tam kieruje siÇ etaty a nie je siÇ wyJasza OuE EOo-

Somo×e nam w nawiÃzaniu odSowiednich kontak-

kuje Jdy ktoÐ odejdzie. &i nowi Oudzie SozyskujÃ

tów.

nowe Jranty i w ten sSosóE wszystko Ðwietnie
Iunkcjonuje. = koOei w rozmowie z innym naukow-

g -'8</' !2 '963Ě'1 -A@03$,'1-- !;'8-!ĚÕ>

cem usÊyszaÊem znamiennÃ rzecz ×e ìmiernota
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otacza siÇ miernotami i Srodukuje miernotyë. &oÐ
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takieJo jest destrukcyjne dOa Sracowników ka×dej
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jednostki.
8wa×am ×e w tej chwiOi zderzajÃ siÇ dwa me-
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å =esSóÊ nasz SuEOikuje w Eardzo doErych

chanizmy uSrawiania naukibå jeden SoOeJa na tzw.

czasoSismach chocia× warunki Sracy na :ydziaOe

IeudaOizmie naukowym czyOi SroIesor ma Eiurko

&hemii nie sSrzyjajÃ Sracy naukowej nS. Jdy ode-

i jest EoJiem do ka×dej SuEOikacji jest doSisywa-

szÊo kiOka osóE z =esSoÊu mamy SroEOemy z odno-

ny niezaOe×nie czy SracowaÊ Srzy niej czy te× nie

wieniem tych etatów. $ wracajÃc do Sytania wsSóÊ-

i teJo Eiurka mocno siÇ trzyma. 'ruJi mechanizm

Sracujemy aktywnie m.in. z $ustraOiÃ -aSoniÃ 86$

to taki jaki oEserwujÇ w 1arodowym &entrum 1a-

czy .oreÃb å tu SoÊÃczyOiÐmy siÊy z zesSoÊem SroI.

uki Jdzie wieOu eksSertów jest doktorami i majÃ So

-erzeJo Éukaszewicza kierownika caÊej .atedry.

trzydzieÐci SarÇ Oat co zresztÃ wywoÊuje oJromne

2statnio nawiÃzaOiÐmy wsSóÊSracÇ z %rytyjczyka-

zdziwienie u starszej kadry akademickiej  sÃ SrÇ×-

mi. :arto zwróciÅ uwaJÇ ×e te dwa zesSoÊy rea-

ni odEyOi szereJ sta×y zaJranicznych w Eardzo do-

OizujÃ a×  Jrantów    Jrant 1&%i5 Sresti×owy

Erych oÐrodkach zdoEyOi Sresti×owe Jranty two-

SroJram /ider i  Jranty 1&1. Ïrednia SuEOikacji

rzÃ kreatywne zesSoÊy i majÃ ju× znaczÃcy doroEek
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naukowy. 7am w danym SaneOu nie ma stoSni czy ty-

Eek naukowca. :arto SamiÇtaÅ ×e je×eOi anaOizuje

tuÊów naukowych oEowiÃzuje naukowa demokra-

siÇ doroEek naukowców w kontekÐcie konkursów

cjab å ka×dy jest SroIesorem  . Ïredniab wieku we

na Srojekty zawsze Eierze siÇ Sod uwaJÇbå jak ju×

wszystkich SaneOach 1&1 wynosi czterdzieÐci kiOka

mówiÊemb å OiczEÇ cytowaÌ i indeks +irsha a tak-

Oatð 0o×e to EyÅ Eardzo szokujÃce szczeJóOnie dOa

×eb wiek. 1astÇSnie Satrzy siÇ Jdzie i iOe razy EyÊ

osóE uznajÃcych stary modeO uSrawiania nauki. , tu

pierwszym autorem i corresponding autorem aOe

jest sedno teJo druJieJo mechanizmu ×e kierowaÅ

równie× czy EyÊ np. zapraszany na wykÊady czy EyÊ

zesSoÊami i jednostkami Sowinni Oudzie mÊodzi na-

postdokiem itp. tak przynajmniej jest w naukach

ukowo w Jranicach å Oat Oudzie z wizjÃ któ-

chemicznych.

rzy wrÇcz aJresywnie sÃ zainteresowani rozwojem

7ak wiÇc na naszych oczach ÐcierajÃ siÇ te dwa

danej sSecjaOnoÐci czy dyscySOiny. Ïwiat siÇ zmieniÊ

sposoEy uprawiania nauki i je×eOi nie postawimy

je×eOi nie Sójdziemy tÃ droJÃ to zJiniemy. *Êówny

na Oudzi mÊodych nie myÐOÃ tu o soEie  to konse-

imSet SoszedÊ w ostatnich Oatach w kierunku na-

kwencje EÇdÃ Eardzo Eardzo zÊe.

ukometrii. 2Eecnie OiczEa cytowaÌ i indeks +irsha
to Sodstawowe Sarametry charakteryzujÃce doro-

gA-õ0</õA!83A13>õW

Agata Karska

;,0p:%0,5034,*&İ040#*45"1&341&,5:8"
!03 &30;38!2;0! &>Õ$, 9A0ÕĚ &30;3890-$, g -õ&A@2!83&3>'/ A03Ě@ !?! £!2$0! A 9;83)A@0-
l > !8$,-2+m38!A 3£'2&'890-'/A03Ě@!&!>$A'/ A 9;83231-- lmT $,$-!Ě!#@1 > ;@1
!8;@0<£' A!68'A'2;3>!ࣗ 9>3/í 393#-9;í 6'896'0;@>õT 0;Õ8! 1!1 2!&A-'/õ 63A>3£- A83A<1-'ࣗ 63>3&@T&£!0;Õ8@$,68A@9A£-&30;38!2$->@#-'8!/í;!0-'T
! 2-' -22' 9A03Ě@ 38!A 9í> 9;!2-' 39-í+2íࣗ> 2-$,
A!&3>!£!/í$' '('0;@W 68Õ#</õ 68A@#£-৹@ࣗT > /!0-
9639Õ# (<20$/323>!Ě@ A2!2' 1- 9A03Ě@ &30;3890-'
38!A$3>!8;31-'ࣗ2!<>!&A';>38Aí$;!0-'9A03Ě@
2!W
6kÃd pomysÊ na doktorat za JranicÃ" :szystko
zaczÇÊo siÇ od uwa×nej oEserwacji doktorantów na
poOskich uczeOniach oraz w instytutach 3$1 którzy
nie tyOko narzekaOi na niskie i niepewne stypendia
aOe równie× na sÊaEe mo×OiwoÐci rozwoju naukoweJo oraz nie zawsze wysokÃ jakoÐÅ opieki naukowej.

īëƐë bëſƆŊë

DşƐȰ ŕĎſǀĕŇ şŔëǏƆŊĶ

-ednoczeÐnie w czasie studiów miaÊam szczÇÐcie
uczestniczyÅ w szereJu zaJranicznych sta×y Eadawczychb å m.in. w -tyJodniowym ì5esearch ([pe-

oraz zyskaÅ wsparcie od naukowców spoza uniwer-

rience Ior 8nderJraduatesë na 8niwersytecie 1otre

sytetu których Oisty rekomendacyjne okazaÊy siÇ EyÅ

'ame w 86$ które daÊy mi cenny punkt odniesienia

kOuczowe w staraniach o doktorat.

oraz wymaJane doÐwiadczenie w pracy Eadawczej.

0oja przyJoda ze szkoÊami doktorskimi roz-

3ozwoOiÊy mi równie× poznaÅ moje mocne strony

poczÇÊa siÇ w b roku na poczÃtku piÃteJob roku
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studiów astronomicznych na UMK. Z przyczyn oso-

'ecyzjÇ naOe×aÊo podjÃÅ doÐÅ szyEko poniewa× oEo-

Eistych postanowiÊam oJraniczyÅ swój wyEór do (u-

wiÃzywaÊa Oista rankinJowa i Erak jednoznacznej de-

ropy i znaOeÕÅ przede wszystkim najOepszy mo×Oiwy

cyzji EOokowaÊ miejsce koOejnemu doktorantowi. 1ie

temat doktoratu. 7emat który jest zarówno intere-

jest tajemnicÃ ×e najOepsi doktoranci otrzymywaOi

sujÃcy i aktuaOny a jednoczeÐnie wykorzystuje moje

propozycje z wieOu miejsc i czÇsto mieOi proEOem aEy

doÐwiadczenia naukowe z wczeÐniejszych sta×y za-

podjÃÅ wÊaÐciwÃ decyzjÇ. Mnie udaÊo siÇ osiÃJnÃÅ

Jranicznych. %raÊam równie× pod uwaJÇ sytuacjÇ

pewien kompromisb å zdecydowaÊam siÇ na ÊÃczony

promotorab å jeJo pozycjÇ naukowÃ oraz perspek-

doktorat niemiecko-hoOenderski w ramach które-

tywy kontynuacji kariery przez koOejne Oata co jest

Jo pierwsze  Oata miaÊam spÇdziÅ w szkoOe Ma[a

wa×ne w przypadku starania siÇ o sta×e podoktor-

3Oancka a ostatnib rok na Uniwersytecie w /eiden.

skie. 'oÐÅ szyEko zrozumiaÊam jak wa×ne sÃ reOacje

7aki system EyÊ mo×Oiwy poniewa× moja promotor

w zespoOe oraz odnoszone sukcesy naukowe dokto-

EyÊa zatrudniona w oEu miejscach a instytuty Ma[a

rantów i mÊodych doktorów. 3rzy wyEorze szkoÊy

3Oancka i tak nie majÃ prawa do nadawania doktora-

nie kierowaÊam siÇ miejscem zamieszkania oraz jÇzy-

tu. 2statecznie ju× w marcu wiedziaÊam ×e mam za-

kiem OokaOnym wychodzÃc z zaÊo×enia ×e wystarczy

Jwarantowane miejsce w zespoOe pomimo ×e pracÇ

Eardzo doEra znajomoÐÅ jÇzyka anJieOskieJo.

maJisterskÃ miaÊam EroniÅ dopiero  Oipca. 'odatko-

3rocedura rekrutacyjna rozpoczynaÊa siÇ wczes-

we kiOka miesiÇcy pomiÇdzy zakoÌczeniem rekrutacji

nÃ jesieniÃb roku poprzedzajÃceJo rozpoczÇcie dok-

a rozpoczÇciem pracy EyÊy dOa mnie Eardzo wa×ne Eo

toratu. 2JÊoszenia pojawiaÊy siÇ w paÕdzierniku

umo×OiwiaÊy zamkniÇcie wieOu spraw w 3oOsce oraz

a wnioski skÊadano w OistopadzieåJrudniu. 'o teJo

zorJanizowanie soEie noweJo ×ycia w 1iemczech.

czasu naOe×aÊo zdaÅ wymaJane testy jÇzykowe zor-

7aki system rekrutacji doktorantów miaÊ wieOe

JanizowaÅ Oisty rekomendacyjne oraz przyJotowaÅ

zaOet z punktu widzenia pracowników zatrudnionych

opis swoich zainteresowaÌ naukowych i wczeÐniej-

w instytutach Eadawczych i na uniwersytetach. 1aj-

szych doÐwiadczeÌ. Ka×da szkoÊa podawaÊa puEOicz-

wa×niejszy wedÊuJ mnie EyÊ staÊy przewidywaOny

nie OistÇ tematów wraz z opisami do których naOe×aÊo

termin rekrutacji który sprawiaÊ ×e najOepsi kandy-

siÇ odnieÐÅ w eseju wskazujÃc na dwaåtrzy najcie-

daci z du×ym wyprzedzeniem wiedzieOi kiedy i w jaki

kawsze dOa sieEie projekty.

sposóE zJÊaszaÅ chÇÅ przystÃpienia do konkursu.

1ajOepsi kandydaci dostawaOi zaproszenia na

/iczEa zJÊoszeÌ EyÊa naprawdÇ imponujÃca powy-

rozmowy kwaOiĆkacyjne które odEywaÊy siÇ w Ou-

×ej  osóE na  miejsce  a caÊÃ aktywnoÐÅ zwiÃ-

tymåmarcu koOejneJob roku w siedziEie szkoÊy dok-

zanÃ z rekrutacjÃ mo×na EyÊo oJraniczyÅ do dwóch

torskiej. 5eJuÊÃ EyÊo zapraszanie dwa razy wiÇkszej

dni wb roku. 3romocjÃ miÇdzynarodowÃ szkoÊy oraz

OiczEy kandydatów ni× EyÊo miejsc w szkoOe. 5ozmo-

oEsÊuJÃ administracyjno-ĆnansowÃ zajmowaÊo siÇ

wy przeEieJaÊy w ró×ny sposóE aOe ich eOementem

w 1iemczech Eiuro szkoÊy które EyÊo orJanizowa-

wspóOnym EyÊa atmosIera otwartoÐci zainteresowa-

ne i Ćnansowane z Jrantu przyznaneJo czterem

nia wzajemneJo poznania siÇ równie× na poziomie

partnerom reaOizujÃcym szkoÊÇ Ma[a 3Oancka M3(

osoEistym. ,ch najwa×niejszym eOementem EyÊy in-

M3$ (62 /MU na podstawie zÊo×oneJo przez nich

dywiduaOne rozmowy z opiekunami aOe oprócz teJo

wspóOneJo wniosku opisujÃceJo pOanowany proJram

czÇÐÅ szkóÊ prosiÊa o å OuE -minutowe wystÃ-

szkoÊy itd. 'ziÇki temu przyszÊy promotor nie musiaÊ

pienia przed wszystkimi kandydatami i opiekunami

zajmowaÅ siÇ tymi czasochÊonnymi i wymaJajÃcymi

na temat pracy maJisterskiej OuE ró×nych projektów.

umiejÇtnoÐci i pieniÇdzy aspektami. %yÊ jednak odpo-

1ie EyÊo mowy o ×adnym eJzaminowaniu OuE spraw-

wiedziaOny za zdoEycie Iunduszy na poczet stypen-

dzaniu konkretnej wiedzyb å ceOem EyÊo raczej na-

dium doktoranckieJo a czasami musiaÊ partycypo-

wiÃzanie reOacji sprawdzenie czy dana osoEa EÇdzie

waÅ w kosztach przyjazdu wyEranych kandydatów

otwarta na wspóÊpracÇ. 3rzyjazd na spotkanie wiÃzaÊ

na rozmowy kwaOiĆkacyjne.

siÇ dodatkowo z mo×OiwoÐciÃ posÊuchania o Eada-

3roJram szkoÊy doktorskiej tworzony EyÊ przez

niach prowadzonych w ró×nych Jrupach. ZdarzaÊo

Komitet 1aukowy w któreJo skÊad wchodziÊ dyrek-

siÇ ×e kandydat wyje×d×aÊ z oIertÃ zÊo×onÃ przez

tor zarzÃdzajÃcy szkoÊÃ dyrektor jedneJo z insty-

JrupÇ do której nie wnioskowaÊ na etapie skÊadania

tutów partnerskich wyEitni naukowcy z ka×deJo

dokumentów.

z instytutów oraz przedstawicieOe doktorantów.

,nIormacja o przyjÇciu do szkoÊy przychodziÊa

: szkoOe Ma[a 3Oancka w ciÃJu trzech Oat trzeEa

okoÊo å tyJodni po rozmowach kwaOiĆkacyjnych.

EyÊo zdaÅ tyOko jeden eJzaminb å na zakoÌczenie
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trzytyJodnioweJo intensywneJo kursu wprowa-

staraÅ o wystÃpienia ustne a nie pOakaty. 1a konIe-

dzajÃceJo z astroĆzyki który odEywaÊ siÇ na samym

rencjÇ mo×na EyÊo pojechaÅ tyOko jako jej aktywny

poczÃtkubroku akademickieJo. 3otem doktoranci sa-

uczestnik teJo rodzaju wyjazdy nie EyÊy zEyt czÇste

modzieOnie wyEieraOi kiOka zaawansowanych kursów

i ka×dorazowo konsuOtowane z opiekunem. 1iJdy

z doÐÅ szerokiej oIerty których cechÃ wspóOnÃ EyÊo

nie EyÊo ×adnych proEOemów Ćnansowych z wyjaz-

zaOiczenie na podstawie oEecnoÐci oraz krótki czas

dami OuE zakupem sprzÇtu w Ma[ie 3Oancku a mimo

trwaniabå zwykOe  tydzieÌ codziennych zajÇÅ. Umo×-

to EyÊo jasne ×e zaEurzajÃ one wÊaÐciwÃ pracÇ i nie

OiwiaÊo to odEywanie sta×y zaJranicznych i skupienie

mo×na z nimi przesadzaÅ.

siÇ na pracy Eadawczej przez wiÇkszÃ czÇÐÅb roku.

2soEiÐcie z pewnÃ sympatycznÃ zazdroÐciÃ

3roJram uzupeÊniaÊy IakuOtatywne kursy jÇzykowe

patrzyÊam na koOeJów i koOe×anki z 3oOski którzy

komputerowe i z zakresu umiejÇtnoÐci miÇkkich.

podró×owaOi w naprawdÇ daOekie strony i to doÐÅ

:a×nym eOementem inteJrujÃcym JrupÇ EyÊo coty-

czÇsto podczas Jdy ja wÊaÐciwie nie moJÊam wyje-

Jodniowe seminarium oraz coroczne wycieczki.

chaÅ poza (uropÇ zanim nie opuEOikowaÊam najwa×-

Zdecydowanie

najwa×niejszym

eOementem

niejszej puEOikacji na doktoracieb å podsumowania

×ycia podczas doktoratu EyÊo prowadzenie EadaÌ

Eardzo du×eJo przeJOÃdu. %yÊam te× zdziwiona du×Ã

naukowych na najwy×szym mo×Oiwym poziomie

OiczEÃ stypendiów i naJród które otrzymywaÊy oso-

które miaÊy zawsze priorytet. : czasie trzyOetnieJo

Ey w 3oOsce podczas Jdy ja w 1iemczech wÊaÐciwie

doktoratu w 1iemczech oczekiwano opuEOikowania

nie miaÊam szansy i potrzeEy zdoEywaÅ aEsoOut-

co najmniej puEOikacji pierwszoautorskiej oraz puE-

nie niczeJo. Moje jedyne stypendium zwiÃzane EyÊo

Oikacji EOiskich ukoÌczeniu choÅ IormaOnie teJo nie

z tym ×e jestem koEietÃ-naukowcem reaOizujÃcÃ

deĆniowano. %yÊo natomiast jasne ×e chodzi tyOko

równie× swoje pOany macierzyÌskie a nie po prostu

i wyÊÃcznie o puEOikacje w jednym z trzech uznanych

doktorantkÃ której Eadania trzeEa wesprzeÅ. 1ie

czasopism astronomicznych impact Iactor ok.  . 1ie

EyÊo mowy o kierowaniu wÊasnym projektem Ea-

deĆniowano równie× oczekiwaÌ odnoÐnie wystÃpieÌ

dawczymb å teJo rodzaju umiejÇtnoÐci nie naEywa-

konIerencyjnych choÅ oczywiste EyÊo ×e na etapie

Êo siÇ podczas edukacji w szkoOe. -ak tÊumaczyOi mi

ukoÌczenia pierwszej puEOikacji naOe×y siÇ zaczÃÅ

mÃdrzy mentorzybå administracyjnych spraw mo×na
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siÇ zawsze nauczyÅ a do åbroku ×ycia trzeEa siÇ

ne ni× kiOkunastominutowej prezentacji to EyÊo to

skupiÅ na Eadaniach Eo to najOepszy czas w ×yciu na

Eardzo konstruktywne dziaÊanie. %yÊ to te× czÇsto

zroEienie naprawdÇ trudnych i nowatorskich rzeczy.

jedyny czas w ciÃJub roku kiedy moJÊam zapytaÅ

MonitorinJ postÇpów doktoranta EyÊ wpisany

mojÃ promotor jakie sÃ daOsze pOany na mój doktorat

w zasady Iunkcjonowania szkoÊy doktorskiej i skru-

i czy moJÇ pojechaÅ na jakÃÐ szkoÊÇ OuE konIerencjÇ.

puOatnie przestrzeJany ró×niÊ siÇ pomiÇdzy szkoÊa-

:iedziaÊam ×e podczas naszych jednoJodzinnych

mi w 1iemczech i +oOandiÃ a ja staraÊam siÇ mane-

spotkaÌ które odEywaÊy siÇ raz na dwa tyJodnie nie

wrowaÅ pomiÇdzy tymi dwoma systemami i speÊniaÅ

powinnam marnowaÅ czasu na takie pytania. %yÊ to

wymaJania oEu miejsc. : ciÃJu pierwszych miesiÇcy

cenny czas potrzeEny aEy podsumowaÅ wyniki pod-

na doktoracie powoÊywany EyÊ tzw. thesis committee

daÅ je dyskusji i zadekOarowaÅ co EÇdÇ roEiÅ przez

Komitet 7ezy  w któreJo skÊad wchodziOi i pro-

koOejne  tyJodnie.

motor  OuE  naukowców o podoEnym statusie jak

3o dwóch Oatach na doktoracie zdecydowaÊam

opiekun doktoranta oraz post-doc 1iemcy OuE ii po

siÇ na krytycznÃ ocenÇ jakoÐci opieki naukowej.

prostu  OuE  naukowców co stwarzaÊo przestrzeÌ

: wyniku zJÊoszoneJo przeze mnie proEOemu i te×

do konstruktywnej krytyki dziaÊaÌ promotora +o-

poczucia izoOacji w stosunku do Jrupy w /eiden Jdzie

Oandia .

równoOeJOe pracowaÊo wiÇkszoÐÅ osóE z naszeJo ze-

Komitet 7ezy w 1iemczech miaÊ siÇ spotkaÅ

spoÊu promotor nie tyOko siÇ nie oEraziÊa aOe wpro-

z doktorantem po pierwszych  miesiÃcach pracy

wadziÊa nowy zwyczaj który jest kuOtywowany do

a nastÇpnie IakuOtatywnie raz na póÊbroku a oEowiÃz-

dzisiaj. &o tydzieÌ w piÃtek caÊa Jrupa ma teOekon-

kowo dopiero po  pierwszych Oatach z   kiedy do-

IerencjÇ podczas której przez JodzinÇ doktoran-

stawaÊo siÇ OuE nie pozytywnÃ rekomendacjÇ i mo×-

ci rozmawiajÃ o Eadaniach iOuE reIerujÃ wyEranÃ

OiwoÐÅ dokoÌczenia doktoratu. 3rzed spotkaniem

puEOikacjÇ. )ormat tych spotkaÌ Eardzo siÇ zmieniaÊ

z Komitetem 7ezy w 1iemczech student przesyÊaÊ

w zaOe×noÐci od OiczEy czÊonków Jrupy i ró×norod-

swojÃ prezentacjÇ którÃ przedstawiaÊ podczas okoÊo

noÐci tematycznej aOe co najwa×niejszebå spotkania

JodzinneJo spotkania i puEOicznie dyskutowaÊ ró×ne

okazaÊy siÇ wa×ne i pomocne dOa wszystkich uczest-

aspekty naukowe i inne. 1ie wszyscy przechodziOi

ników.

tÇ ewaOuacjÇ pozytywnie nawet pomimo pewnych

6potkania z moim Komitetem 7ezy uwa×a-

osiÃJniÇÅ zdarzaÊo siÇ ×e np. doktorant nie wykazaÊ

Êam za najjaÐniejsze momenty mojeJo doktoratu.

wystarczajÃcych umiejÇtnoÐci wspóÊpracy z czÊonka-

3rowadzone EyÊy w przyjaznej atmosIerze która

mi Jrupy Eadawczej.

umo×OiwiaÊa pochwaOenie siÇ uzyskanymi wynikami

Komitet 7ezy w +oOandii spotykaÊ siÇ raz dobroku

a jednoczeÐnie stanowiÊy chwiOÇ rećeksjib å Eardzo

czyOi cztery razy w czasie trwania doktoratu. : moim

potrzeEnej przy tak dÊuJich projektach jak doktorat.

przypadku spotkania odEywaÊy siÇ przez 6kype

:a×na EyÊa wpisana w to wszystko eOastycznoÐÅb å

i trwaÊy ok.  min. 3rzed rozmowÃ trzeEa EyÊo przy-

nikt nie wymaJaÊ aEy zadekOarowane po .broku dok-

JotowaÅ Eardzo szczeJóÊowy dokument opisujÃcy

toratu rozdziaÊy rzeczywiÐcie znaOazÊy siÇ w ĆnaOnym

tematykÇ pracy postÇpy od ostatniej ewaOuacji pOa-

doktoracie : miÇdzyczasie pojawiaÊy siÇ ciekawsze

nowany spis treÐci doktoratu nawet na .b roku 

dane OuE po prostu zmieniaÊy okoOicznoÐci i jak dÊu-

a tak×e pOanowane w koOejnymbroku postÇpy nauko-

Jo puEOikacje pojawiaÊy siÇ w sposóE reJuOarny to

we wyjazdy naukowe a tak×e inne czynnoÐci zwiÃ-

nie EyÊo proEOemu ze zmianami w stosunku do zade-

zanie z wypeÊnianiem oEowiÃzków przewidzianych

kOarowaneJo pOanu. 1iJdy nie trzymano siÇ Eardzo

w ramach szkoÊy 129$. : przyJotowywaniu doku-

sztywno ceOów wytyczonych na poczÃtku doktoratu.

mentacji i jej sprawdzeniu uczestniczyÊ promotor na

&harakter spotkaÌ z Komitetem zmieniaÊ siÇ

zasadzie dyskusji co powinno siÇ tam znaOeÕÅ  który

w trakcie doktoratu. *dy ju× doktorant napisaÊ swo-

nie EraÊ potem udziaÊu w rozmowie. 1ie EyÊa przy-

jÃ pierwszÃ puEOikacjÇ to móJÊ zaproponowaÅ coÐ

Jotowywana ×adna prezentacja z dotychczasowymi

ìswojeJoë. Mój mentor zwracaÊ uwaJÇ na to aEy puE-

wynikamibå wszyscy doktoranci zostaOi ju× przetesto-

Oikacje siÇ od sieEie ró×niÊyb å aEy za ka×dym razem

wani z umiejÇtnoÐci prezentowania na etapie rekru-

poszerzaÅ swój warsztat aEy niektóre EyÊy Eardziej

tacji.

teoretyczne  modeOowe a inne Eardziej oEserwacyj-

ZnajÃc te dwa systemy zdecydowanie skÊaniam

ne  doÐwiadczaOne. -ednoczeÐnie suJerowano aEy

siÇ do systemu hoOenderskieJo. Mimo ×e przyJoto-

nie oddaOaÅ siÇ za Eardzo od JÊówneJo wÃtku Ey móc

wanie coroczneJo raportu EyÊo Eardziej czasochÊon-

wyroEiÅ soEie renomÇ w Ðrodowisku. 5zeczywiÐcie
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na wÊasnym przykÊadzie zoEaczyÊam ×e dopiero po

tu i to IunkcjonujÃc praktycznie Eez snu. 7ak du×e

å znaczÃcych puEOikacjach zaczÇÊam EyÅ rozpo-

utrudnienia spowodowaÊy pewne przetasowanie

znawaOna na Ðwiecie i otrzymywaÅ zaproszenia na

jeÐOi chodzi o projekty i dane aOe co najwa×niejszebå

wykÊady na konIerencjach i seminariach.

moja promotor utrzymaÊa dOa mnie najwa×niejszÃ

KOuczowe EyÊo te× to aEy wspóOnie zidenty-

próEkÇ danych potrzeEnych do napisania JÊównej

ĆkowaÅ unikatowe umiejÇtnoÐci doktoranta jeJo

pracy podczas mojeJo doktoratu do dziÐ cytowanej

niszÇ na której EÇdzie EazowaÅ przez koOejne Oata.

prawie  razy .

: moim przypadku tÇ niszÇ stanowiÊ instrument

'oktorant i jeJo doEro EyÊo zawsze na pierw-

z któreJo czerpaÊam dane. :aOka o doEre dane EyÊa

szym miejscu w szkoOe doktorskiejbå nawet jeÐOi ten

i jest niestety chOeEem powszednimbå i od promoto-

doktorant okazywaÊ siÇ dziewczynÃ która nie wia-

ra i jeJo pozycji zaOe×aÊo czy EÇdzie siÇ miaÊo dostÇp

domo dOaczeJo zdecydowaÊa siÇ na dziecko w strasz-

do najEardziejb rokujÃcych danych które przyniosÃ

nie mÊodym jak na standardy hoOenderskieb wieku

potem cytowania. :ymaJaÊo to równie× aEy puE-

a potem jeszcze na druJiebå na ostatnibrok doktoratu.

OikowaÅ w doErym tempie aEy nie uprzedziÊa nas

1ajwa×niejszym ceOem promotora i Komitetu 7ezy

konkurencja.

EyÊo doprowadziÅ do ukoÌczenia doktoratu jedno-

1a okoÊo póÊbroku przed koÌcem doktoratu mój

czeÐnie piOnujÃc standardów jeJo jakoÐci. : 2Eser-

Komitet 7ezy wymaJaÊ ode mnie rozpisania tydzieÌ

watorium w /eiden ka×dy oEroniony doktorant przy-

po tyJodniu co EÇdÇ roEiÊa do koÌca mojeJo dokto-

czyniaÊ siÇ do poprawy sytuacji Ćnansowej instytutu

ratu. UÐwiadomiÊo mi to ×e mimo ×e jestem EOisko to

co sprzyjaÊo praJmatycznemu podejÐciu i skupieniu

jednak OiczEa spraw do zamkniÇcia jest oJromna i nie

siÇ na zadaniu oErony doktoratu przez doktoranta.

ma ani chwiOi na odpoczynek. %yÊa to wa×na Oekcja

6ytuacja w której doktorant nie oEroniÊEy dokto-

zarzÃdzania czasem a teJo rodzaju umiejÇtnoÐci na-

ratu EyÊa wÊaÐciwie niedopuszczaOnab å niszczyÊaEy

Eyte podczas doktoratu wykorzystujÇ w swojej pracy

reputacjÇ opiekuna. 'OateJo zdarzaÊo siÇb å nawet

do dzisiaj.

w tak czoÊowej Jrupie jak ta w której pracowaÊambå

1a zakoÌczenie chciaÊaEym siÇ odnieÐÅ do mojej

×e post-doc musiaÊ doÐÅ mocno anJa×owaÅ siÇ we

sytuacji osoEistej która EyÊa doÐÅ nietypowa a przez

wsparcie doktoranta. 6kutecznoÐÅ oEron w /eiden

to stanowiÊa pewien ìtest systemuë. 3o pierwszym

jest na poziomie ponad  w  Oata. -a oEroniÊam

miesiÃcu pracy w 1iemczech zaszÊam w pierwszÃ

swój doktorat w  Oat wOiczajÃc w ten czas  ciÃ×e

ciÃ×Ç która okazaÊa siÇ Eardzo trudna i która spowo-

i opiekÇ nad dzieÅmi.

dowaÊa ×e ju× po kiOku miesiÃcach musiaÊam zamie-

: mojej ocenie najwa×niejszymi eOementami

niÅ kiOkudniowe urOopy zdrowotne na permanentny

szkóÊ doktorskich w których uczestniczyÊam EyÊa

poEyt w Êó×ku. Z powodu spodziewanych kÊopotów

ich otwartoÐÅ na oEcokrajowców eOastycznoÐÅ oraz

ró×neJo typu poprosiÊam o urOop EezpÊatny i nabrok

jasny priorytetbå wysokiej jakoÐci Eadania naukowe

przeprowadziÊam siÇ do 3oOski w systemie niemie-

które zapewniaOi wyEitni naukowcy i doErze wyErani

ckim mo×na wziÃÅ  tyJodnie urOopu przed poro-

kandydaci na doktorantów. MaJnesem na pewno EyÊ

dem i  tyJodni po porodzie . $Ey utrzymaÅ ze mnÃ

presti× oÐrodków aOe ju× niekoniecznie stypendia

kontakt promotor zaoIerowaÊa mi mo×OiwoÐÅ pracy

które wystarczaÊy na wynajÇcie pokoju OuE kawaOerki

na póÊ etatu i takÃ pensjÇ otrzymywaÊam  mimo ×e

i doÐÅ skromne ×ycie. MyÐOÇ ×e 7oruÌ ma potencjaÊ

w praktyce nie EyÊo to wiÇcej ni× å Jodzin dzien-

aEy przyciÃJaÅ Eardzo doErych kandydatów z ró×-

nie. 3o  miesiÃcach po porodzie uzyskaÊam od niej

nych reJionów Ðwiata i teraz tyOko od doErej orJa-

pomoc w znaOezieniu tymczasoweJo miejsca do za-

nizacji szkóÊ oraz ich Ćnansowania EÇdzie zaOe×aÊo

mieszkania a instytut zaoIerowaÊ mojemu dziecku

czy uda nam siÇ osiÃJnÃÅ sukces mierzony jakoÐciÃ

miejsce w ×ÊoEku instytutowym oraz dodatek do

i terminowoÐciÃ oEron doktoratów przyJotowanych

pensji. 'ziÇki temu wsparciu udaÊo mi siÇ wróciÅ na

przez uczestników szkóÊ.

doktorat i ukoÌczyÅ Jo z caÊkiem niezÊym wynikiem.
Z powodu moich nieoEecnoÐci nie uczestniczy-

$utorka dziÇkuje proI. dr haE. Katarzynie +rynkiewicz za pomoc w przyJotowaniu artykuÊu.

Êam ani w seminariach ani w wykÊadach zaawansowanych orJanizowanych dOa doktorantów szkoÊy
Ma[a 3Oancka. ÖÊoEek zapewniaÊ poczÃtkowo opiekÇ

'ſīëƐëbëſƆŊëɐɃÉƷĎǀĶëœDĶǀƷŊĶȫƆƐſşŕşŔĶĶĶPŕĪşſŔëɄ

nad dzieckiem przez  Jodzin dziennie wiÇc przez

ƐƷŊĶƐşƆşƱëŕĕŇȫżĕœŕşŔşĈŕĶŊſĕŊƐşſë®lbĎşƆżſëƱĎşɄ

pierwsze póÊbroku pracowaÊam wÊaÐciwie na póÊ eta-

ƆŊşŕëœşǑĈĶŕëƖŊşƱĕŇ
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ona nieinwazyjne Eadanie OudzkieJo mózJu w czasie jeJo pracy. 5ozwój tej techniki przyczyniÊ siÇ do
odkrycia wyspecjaOizowanych Iunkcji wieOu oEszarów mózJu. 2dkrycia te EazowaÊy na zaÊo×eniu ×e
odrÇEne oEszary mózJu odpowiadajÃ za reaOizacjÇ
ró×nych zadaÌ. 1ie uwzJOÇdnia ono jednak Iaktu
×e z punktu widzenia EioOoJii Oudzki mózJ jest wyjÃtkowo zÊo×onÃ sieciÃ neuronów i poÊÃczeÌ synaptycznych. 7en Iakt stanowi podstawÇ nowej dziedziny naukibå konektomiki której JÊównym ceOem jest
anaOiza konektomu czyOi kompOetnej mapy sieci poÊÃczeÌ neuronaOnych. -ednym z rodzajów sieci które
mo×emy anaOizowaÅ sÃ sieci IunkcjonaOne w du×ej
skaOi. :ierzchoÊkami tych sieci nie sÃ pojedyncze
neurony tyOko caÊe ich skupiska tworzÃce struktury
o rozmiarach kiOku miOimetrów a poÊÃczenia nie odwzorowujÃ EezpoÐrednich Ćzycznych poÊÃczeÌ pomiÇdzy oEszarami a jedynie reprezentujÃ miarÇ ich
synchronizacji w czasie pracy mózJu.
2d poczÃtku mojej pracy w OaEoratorium neurokoJnitywnym EyÊem zaanJa×owany w projekt dotyczÃcy Eadania dynamiki i pOastycznoÐci sieci IunkcjonaOnych w treninJu pamiÇci roEoczej. : ramach
projektu udaÊo nam siÇ zaoEserwowaÅ dynamiczne
zmiany sieci IunkcjonaOnych w zaOe×noÐci od OiczEy
eOementów przechowywanych w pamiÇci roEoczej
i powiÃzaÅ charakter tych zmian z indywiduaOnÃ ìwydajnoÐciÃë pamiÇci roEoczej. :yniki tych prac pre-

 $-í+< &2-! 2!9A 1ÕA+ 63&'/1</' 9';0- &'$@A/-W

zentowaÊem na najwiÇkszych miÇdzynarodowych

3 A/'ঔࣗ 2! ঔ2-!&!2-'S !0 &3/'$,!ࣗ 2! <$A'£2-õS

konIerencjach z dziedziny neurooErazowania oraz

!0-)£1>@#8!ࣗS!9Aঔ>-!;/'9;;!090316£-03>!-

EraÊem udziaÊ w warsztatach prowadzonych przez

2@T 632-'>!৹ 0!৹&! A 2-$, $-í+2-' A! 93#í 9A'8'+

najOepszych specjaOistów z dziedziny konektomiki.

0329'0>'2$/-T 0;Õ8' 9;!>-!/í 2!9 68A'& 23>@1-

2Eecnie w ramach studiów doktoranckich rea-

&'$@A/!1-T0;Õ8'683>!&Aí&3/'9A$A'-22@$,032-

OizujÇ swój pierwszy Jrant indywiduaOny Ćnansowa-

9'0>'2$/--;!0&!£'/W/!0-9639Õ#2!9A1ÕA+8!&A-

ny przez :ydziaÊ )izyki $stronomii i ,nIormatyki

93#-'A$!Ěí;íAĚ3৹323ঔ$-íS

6tosowanej UMK majÃcy na ceOu Eadanie sieci Iunk-

2kazuje siÇ ×e posÊuJuje siÇ on co najmniej

cjonaOnych w trakcie podejmowania decyzji. *rant

dwoma systemami wspieranymi przez ró×ne oEsza-

reaOizujÇ we wspóÊpracy z ,nterdyscypOinarnym &en-

ry w mózJu. 3rostszy system nawykowy pozwaOa na

trum 1owoczesnych 7echnoOoJii UMK w którym

EÊyskawiczne podejmowanie decyzji w doErze zna-

znajduje siÇ skaner IM5, przeznaczony do ceOów na-

nych nam sytuacjach. 'ruJi Eardziej skompOikowa-

ukowych. ZaÊo×eniem projektu jest anaOiza dynamiki

ny system umo×Oiwia nam podejmowanie trudnych

podsieci decyzyjnej w trakcie uczenia metodÃ próE

decyzji w nowych sytuacjach dziÇki pOanowaniu

i EÊÇdów w zaOe×noÐci od rodzaju syJnaÊu zwrotne-

i przewidywaniu. Kosztem jeJo precyzji i eOastycz-

Jo który mo×e mieÅ IormÇ naJrody OuE kary. %ada-

noÐci jest du×y wysiÊek oEOiczeniowy który musimy

nia te pozwoOÃ odpowiedzieÅ na podstawowe pyta-

wÊo×yÅ w ìsymuOowanie przyszÊoÐcië. *Êównym ce-

nia dotyczÃce dokÊadnej roOi oEszarów decyzyjnych

Oem moich EadaÌ jest anaOiza systemów podejmowa-

w ró×nych Iazach procesu decyzyjneJo i ich zwiÃzku

nia decyzji przy u×yciu jÇzyka sieci IunkcjonaOnych.

z oEserwowanym zachowaniem.

6ieci IunkcjonaOne w du×ej skaOi Eada siÇ przy

28

u×yciu techniki IunkcjonaOneJo oErazowania me-

bëŔĶō şŕŕëɐɃĎşŊƐşſëŕƐŕëÉƷĎǀĶëōĕDĶǀƷŊĶȫƆƐſşŕşŔĶĶ

todÃ rezonansu maJnetyczneJo IM5, . Umo×Oiwia

ĶPŕĪşſŔëƐƷŊĶƐşƆşƱëŕĕŇ®lbȰ
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nienawiÐci poJarda nie ma charakteru EierneJo. 3o-

903 1! $,!8!0;'8 68!+1!;@$A2@W !6836323>!2@

Jarda jest w przekonaniu nadawcy wystarczajÃcÃ

68!>-'£!;;'1<68A'A,!8£'9!388-9!63&A-!Ě

racjÃ Ey posunÃÅ siÇ nie zawsze explicite do tezy

#!&!क़9'1-3;@$A2@$,2!9@2;!0;@0õl#!&!2-'8'£!$/-

o koniecznoÐci wykOuczenia danej Jrupy z rzeczywi-

A2!0gA2!0mT9'1!2;@0õl#!&!2-'8'£!$/-A2!0g8A'-

stoÐci spoÊecznej. 7o dOateJo mowa nienawiÐci jest

$A@>-9;3ঔࣗm 38!A 68!+1!;@0õ l#!&!2-' ;8Õ/'£'1'2-

tak przera×ajÃco nieEezpieczna. 1ie jest poOemikÃ

;3>'/8'£!$/-A2!0g8A'$A@>-9;3ঔࣗg<$A'9;2-$@!0;<

dyskusjÃ jest jednostronnie zorientowanÃ mowÃ

031<2-0!$/-m&3#8A'A2-Õ9Ě68Õ#õ$A!9<-(<20$/32<-

wÊaÐnie która nie dopuszcza diaOoJicznoÐci.

/'2!>';>6!8!&@+1!$-'639;13&'82-A1<W

-ohn $ustin tworzÃc wieOe Oat temu instrumentarium jÇzykoznawczej praJmatyki podzieOiÊ

Umiejscowienie mowy nienawiÐci w perspek-

wszystkie wypowiedzi na dwie kateJorieb å konsta-

tywie praJmatyki oznacza i× dotarcie do sedna

tacje i perIormatywy. Konstatacje opisujÃ Ðwiat na-

zjawiska wymaJa odwoÊania siÇ do pojÇcia intencji

tomiast perIormatywy sÃ w istocie czynami. Zmie-

nadawcy komunikatu co oznacza ×e trzeEa podjÃÅ

niajÃ rzeczywistoÐÅ. Mowa nienawiÐci tu wÊaÐnie ma

próEÇ odpowiedzi na pytanie po co w jakim ceOu

swoje niechOuEne miejsce. -est czynem wykOuczenia

ktoÐ wypowiada dany tekst. 2dpowiedÕ ta zdaje siÇ

apeOem do czÊonków Jrupy wÊasnej Ey wykOuczenie

nie EyÅ wcaOe EanaOna jak suJerowaÊEy czÊon okre-

urzeczywistniÅ.

ÐOajÃcy w zestawieniu. Motywacja typu 0µZLÇWRER
NRJRÐ  QLHQDZLG]Ç nie wydaje siÇ EyÅ adekwatnym
opisem danej sytuacji komunikacyjnej. 6ÃdzÇ ×e

ſşĪȰĎſĲëćȰĎëŔ ĕĎŕëſĕŊɐɃPŕƆƐƷƐƖƐ`ħǀƷŊëşōƆŊĶĕīşȫ

mamy tu do czynienia z innÃ Eardziej zÊo×onÃ moty-

ÉƷĎǀĶëœDĶōşōşīĶĈǀŕƷ®lbȰ

wacjÃ. 1ienawiÐÅ to z JruEsza rzecz EiorÃc uczucie
któremu towarzyszy ×yczenie aEy komuÐ staÊo siÇ
coÐ zÊeJo. &harakterystyka ta z caÊÃ pewnoÐciÃ nie
jest wystarczajÃcym opisem zjawiska. 3aradoksaOnie
wyró×nikiem mowy nienawiÐci zdaje siÇ nie EyÅ wcaOe nienawiÐÅ. 7o nie ona jest JÊównÃ motywacjÃ tych
wystÃpieÌ puEOicznych które intuicyjnie zaOiczamy
do teJo zjawiska.
Mowa nienawiÐci zawsze wymierzona jest
w jakÃÐ JrupÇ spoÊecznÃb å uchodÕców Öydów Jejów OesEijki muzuÊmanów Ieministki innÃ partiÇ
poOitycznÃð 1awet Jdy wypowiedÕ dotyczy konkretneJo czÊowieka to jest on w opisie nadawcy
czÇÐciÃ wiÇkszej Jrupy. , owa przynaOe×noÐÅ wyzwaOa neJatywne emocje. ,ntuicyjnieb å pojÇciem które
w sposóE najEardziej adekwatny opisuje uczucie
nadawcy jest poJarda warto zerknÃÅ w tym kontekÐcie do raportu )undacji %atoreJo na temat
mowy nienawiÐci . KtoÐ Jardzi kimÐ Eo Jardzi JrupÃ
spoÊecznÃ którÃ dana osoEa reprezentuje. : mowie
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(ten adwokacina gówno wie . 2kazaÊo siÇ ×e u×y-

9A')81@-2;'82';3>'368!$3>!Ě@03&'09639;õ-

cie rasistowskieJo okreÐOenia asfalt prowadziÊo

63>!2-!T0;Õ8@1-!Ě<13৹£->-ࣗ9A@#9A'8'!+3>!2-'

do najJorszej oceny adwokata. 3odoEnie Eadania

2! 13>õ 2-'2!>-ঔ$- > 9-'$- - #£303>!2-' 2-'2!-

:iktora 6oraOa z &entrum %adaÌ nad Uprzedze-

>-9;2@$,;8'ঔ$-W'&2@1A63>3&Õ>;!0-'/&'$@A/-

niami pokazujÃ ×e Eycie wystawionym na mowÇ

#@Ě368A'032!2-'T৹'13>!2-'2!>-ঔ$-;32-';@£03

nienawiÐci prowadzi do zmniejszania siÇ reakcji na

9Ě3>!T ! /'/ 90<;0- 13+í &!£'$' >@08!$A!ࣗ 63A!

niÃ co przekÊada siÇ póÕniej na zwiÇkszony poziom

ঔ>-!;>-8;<!£2@ - 683>!&A-ࣗ &3 )A@$A2@$, !0;Õ>

uprzedzeÌ. 6amo zapoznanie siÇ z mowÃ nienawi-

68A'13$@WA@;!0/'9;S!<0-963Ě'$A2'630!A<-

Ðci mo×e wiÇc prowadziÅ do zwiÇkszonej niechÇci

/íT৹'9;@0!2-'9-õA13>í2-'2!>-ঔ$-683>!&A-&3

woEec jej oĆar i to nawet wÐród osóE które nie sÃ

2'+!;@>2@$,0329'0>'2$/-A!8Õ>23&£!/'/3)!8T

szczeJóOnie nietoOerancyjne. : przytaczanym Ea-

/!0-39Õ#T0;Õ8'9í/'/ঔ>-!&0!1-W

daniu KirkOand i 3yszczynskieJo jeJo uczestnicy
reaJowaOi niesmakiem na okreÐOenia rasistowskie.

: Eadaniach 6hari KirkOand i 7homasa 3ysz-

1ie przekÊadaÊo siÇ to jednak na ich póÕniejsze za-

czynskieJo osoEy Eadane EyÊy proszone o zapo-

chowanie. Mowa nienawiÐci dziaÊa automatycznie.

znanie siÇ z opisem procesu sÃdoweJo w którym

$ my myOnie mo×emy myÐOeÅ ×e na nas nie oddzia-

roOa oEroÌcy EyÊa powierzona osoEie czarnoskórej

Êuje.

OuE osoEie EiaÊej. 'odatkowo pomocnik Eadacza
przy rozdawaniu materiaÊów wyJÊaszaÊ okreÐOe-

Mowa nienawiÐci rodzi tak×e konsekwencje

nie krytyczne które aOEo EyÊo zniewaJÃ rasowÃ

dOa jej oĆar. 5eakcje psychoOoJiczne Oudzi EÇdÃcych

(ten asfalt gówno wie aOEo podwa×aÊo proIesjona-

oĆarami mowy nienawiÐci moJÃ EyÅ przyrównane

Oizm adwokata Eez zwracania uwaJi na jeJo rasÇ

do tych które towarzyszÃ napaÐci Ćzycznej choÅ
zwykOe nie rodzÃ tak dÊuJotrwaÊych nastÇpstw.
3rowadzÃ równie× do spadku poczucia wÊasnej
wartoÐci wÐród przedstawicieOi mniejszoÐci etnicznych. 'odatkowym skutkiem sÃ neJatywne reakcje Jrup EÇdÃcych przedmiotem mowy nienawiÐci
woEec jej autorów. %adania zespoÊu 1oura KteiOy
pokazaÊy ×e dostarczanie inIormacji o tym ×e
czÊonkowie innych Jrup postrzeJajÃ nas neJatywnie (i odczÊowieczajÃ prowadzi do reakcji zwrotnej dehumanizowania autorów mowy nienawiÐci
i wiÇkszeJo przyzwoOenia na u×ycie woEec nich
przemocy.
5az u×yta mowa nienawiÐci wydaje siÇ EyÅ
trudna do zatrzymania. -ej dziaÊanie na postawy
jest czÇsto nieuÐwiadomione i automatyczne. &o
wiÇcej prowadzi do wyzwoOenia siÇ neJatywnych
reakcji jej oĆar i nakrÇcania spiraOi przemocy. 1ajOepszÃ radÃ jest wiÇc tu po prostu nie zaczynaÅ.

'ſĎſĶëŕÉǐŇĈĶŊɐɃbëƐĕĎſëƆƷĈĲşōşīĶĶȫÉƷĎǀĶëœLƖŔëɄ
ŕĶƆƐƷĈǀŕƷ®lbȰ
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rujÃ rewizjÇ sposoEu korzystania z sieci i zachowania w przestrzeni reaOnej. KoOejnym aspektem EadaÌ
EyÊo doÐwiadczanie cyEeraJresji w charakterze
Ðwiadka oraz jeJo roOi w zakresie wspierania oĆar
cyEeraJresji. 3rawie poÊowa Eadanych studentów
oEserwowaÊa akty cyEerprzemocy woEec innych

A@90!23 >9;õ62' >@2-0- #!&!क़ &3;@$Aí$@$, &3-

osóE i wiÇkszoÐÅ z nich podjÇÊa dziaÊania na rzecz

ঔ>-!&$A'2-! 8Õ৹2@$, (381 68A'13$@ -2;'82';3>'/

wspierania oĆary oraz przeciwdziaÊania tym aktom.

l$@#'89;!£0-2+<m68A'A9;<&'2;Õ>2->'89@;';<--

: koOejnym numerze zaprezentowane zostanÃ

03Ě!/! 36'82-0!W @#'89;!£0-2+ ^63/13>!2@ /'9;

wyniki EadaÌ a tak×e wskazówki dotyczÃce sposoEu

/!03<638$A@>'-2-'9683>303>!2'68A'A3)!8õA!-

reaJowania woEec dziaÊaÌ cyEerstaOkera oraz po×Ã-

$,3>!2-'T3#'/1</í$'>-'£3083;2'+83৷#@-A!$,3-

danych wzorów postÇpowania Ðwiadków cyEerprze-

>!2-! 2õ0!/í$' 3)!8õT 1-13 /'/ $-'86-'2-! - 68Õঔ#

mocy woEec jej oĆar i sprawcy. %adanie prowadzone

3 A!68A'9;!2-'T 68A@ <৹@$-< 2!8Aõ&A- 031<2-0!$/-

jest przez dr haE. 'orotÇ 6iemienieckÃ proI. UMK

- -2(381!$/-T 90<;0-'1 0;Õ8'+3 3)!8! 3#!>-! 9-õ

i dr MaÊJorzatÇ 6kiEiÌskÃ z :ydziaÊu 1auk 3edaJo-

39>3/'#'A6-'$A'क़9;>3\l 83;,TT6W¥mW

Jicznych UMK z Katedry 'ydaktyki i Mediów w (du-

%adaniami oEjÇto studentów naszej uczeOni

kacji i Ookuje siÇ w oEszarze pedaJoJiki mediaOnej.

i wyniki potwierdzajÃ dane zawarte w 5aporcie
3U]HPRFZREHFNRELHW%DGDQLHQDSR]LRPLH8QLL(XURpejskiej z broku w którym  koEiet EiorÃcych
udziaÊ w Eadaniu w ciÃJu ostatnich  miesiÇcy po-

'ſ ĲëćȰ 'şſşƐë ĶĕŔĶĕŕĶĕĈŊë Ƀ żſşĪȰ ®lbȫ żſşĎǀĶĕŊëŕ

przedzajÃcych Eadanie doÐwiadczyÊo nÇkania. 6tu-

ÉƷĎǀĶëœƖ mëƖŊ ĕĎëīşīĶĈǀŕƷĈĲ ®lb ĎƆȰ ćëĎëǏ ŕëƖŊşɄ

dentki doÐwiadczaÊy cyEerprzemocy w postaci roz-

ƱƷĈĲ Ķ ƱƆżǐœżſëĈƷ ŔĶħĎǀƷŕëſşĎşƱĕŇȵ ĈǀœşŕŊĶŕĶ ĕŊĈŇĶ

syÊania kompromitujÃcych materiaÊów na ich temat

ĕĎëīşīĶŊĶlĕĎĶǐƱżſǀƷbşŔĶƐĕĈĶĕmëƖŊĕĎëīşīĶĈǀŕƷĈĲ

udostÇpniania treÐci prywatnych wÊamania i kra-

şōƆŊĶĕŇ ŊëĎĕŔĶĶ mëƖŊȫ şōƆŊĶĕīş ¨şƱëſǀƷƆƐƱë ĕĎëɄ

dzie×y haseÊ do kont i komputerów wuOJaryzmów

īşīĶĈǀŕĕīşȫ żſǀĕǀ ƱĶĕōĕ ōëƐ ĈǀœşŕŊĶŕĶ ǀëſǀāĎƖ şōƆŊĶĕīş

poni×ania i zastraszania. 2soEy EÇdÃce staOkerami

¨şƱëſǀƷƆƐƱë bşīŕĶƐƷƱĶƆƐƷĈǀŕĕīşȫ ſĕĎëŊƐşſ ŕëĈǀĕōŕë

zazwyczaj sÃ znane oĆerze to czÇsto EyOi partnerzy

ŔĶħĎǀƷŕëſşĎşƱĕīş ĈǀëƆşżĶƆŔë ŕëƖŊşƱĕīş !şīŕĶƐĶưĕ

których dziaÊaniami kieruje zazdroÐÅ OuE chÇÅ utrzy-

ĈĶĕŕĈĕɐɃmĕƱlĕĎĶëɐɃ0ĎƖĈëƐĶşŕȰ

mania reOacji. : wyniku doÐwiadczonej cyEeraJresji

*roth -. (  &\EHUVWDONLQJSHUVSHNW\ZD SV\FKRORJLF]QD

studentki doznaÊy siOnych emocji takich jak strach

ì)orum 2Ðwiatoweë (  p. å.

Jniew wstyd poczucie winy aOe tak×e zÊoÐÅ i chÇÅ

5aport 3U]HPRFZREHFNRELHW%DGDQLHQDSR]LRPLH8QLL(XUR-

zemsty. 2Ćary czÇsto nie reaJujÃ na dziaÊania staOke-

pejskiej (  /uksemEurJ UrzÃd 3uEOikacji Unii (uro-

ra czasem mówiÃ o swoim proEOemie osoEie EOiskiej.

pejskiej onOine httpeurope-direct.koOoErzeJ.euwp-

%adane koEiety wskutek doznanej przemocy dekOa-

-contentupOoads3rzemoc-woEec-koEiet.pdI
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1a hejt szczeJóOnie nara×eni sÃ nastoOatkowie
którzy EÇdÃc z reJuÊy w tym okresie Eardziej wra×Oiwymi trudniej radzÃ soEie z aJresjÃ sÊownÃ. %adania 1$6K dotyczÃce nastoOatków w sieci których
wyniki opuEOikowano w Jrudniu br. wskazujÃ
×e a×  proc. poOskich nastoOatków EyÊo wyzywanych w ,nternecie co piÃty EyÊ poni×any i oÐmieszany a co dziesiÃty szanta×owany. Znamiennym
przykÊadem traJicznych konsekwencji do których
mo×e doprowadziÅ mowa nienawiÐci EyÊa sprawa
-OetnieJo 'ominika z %ie×unia który cztery Oat
temu nie radzÃc soEie z szykanami rówieÐników
popeÊniÊ samoEójstwo. 'ominik EyÊ przeÐOadowany m.in. z uwaJi na orientacjÇ seksuaOnÃ a przemocy sÊownej doÐwiadczaÊ na co dzieÌ w szkoOe oraz
w sieci. 5ównie× po Ðmierci EyÊ oEiektem mowy
nienawiÐci a skaOa hejtu jaka wyOaÊa siÇ w sieci
w zwiÃzku z jeJo samoEójstwem EyÊa wrÇcz nieprawdopodoEna na jednym z portaOi spoÊecznoÐciowych powstaÊ nawet proĆO nabktórym cieszono
siÇ zbjeJo samoEójstwa.
Zjawisko hejtu nie jest Eezkarne a poOskie prawo przewiduje rozmaite narzÇdzia do waOki z nim.
Mo×na tutaj wyró×niÅ droJÇ cywiOnÃ i droJÇ karnÃ
przy czym Ðcie×ki te nie wykOuczajÃ siÇ Oecz w pew!8!9;!/í$'T A>Ě!9A$A!> 2;'82'$-'T A/!>-903 ,'/-

nym sensie uzupeÊniajÃ i osoEa dotkniÇta hejtem

;<T 308'ঔ£!2'+3 ;!0৹' 13>í 2-'2!>-ঔ$-T /'9; $38!A

mo×e w pewnych sytuacjach skorzystaÅ z oEu z nich.

$Aõ9;9A@1683#£'1'1>68A'9;8A'2-6<#£-$A2'/W£'
,'/;2-'/'9;#'A0!82@W

+ejtowanie czÇsto narusza doEra osoEiste czÊowieka tj. jeJo JodnoÐÅ czeÐÅ czy doEre imiÇ. : takim przypadku poszkodowany w oparciu o art. 
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3oczucie anonimowoÐci które daje sieÅ choÅ

Kodeksu cywiOneJo mo×e wystÃpiÅ z powództwem

zÊudne sprzyja emocjonaOnej ekspresji przemocy

cywiOnym przeciw hejterowi i ×ÃdaÅ od nieJo np.

sÊownej i innym aJresywnym zachowaniom. ,nter-

przeprosin czy zadoÐÅuczynienia.

net umo×Oiwia wÊaÐciwie nieoJraniczone oEra×anie

5ównie× poOskie prawo karne nie jest oEojÇtne

innych osóE wyra×anie neJatywnych niejednokrot-

woEec mowy nienawiÐci. Zachowanie hejtera mo×e

nie wrÇcz wuOJarnych opinii na jakiÐ temat OuE wo-

wypeÊniÅ znamiona kiOku przestÇpstw okreÐOonych

Eec koJoÐ i niestety coraz czÇÐciej jest narzÇdziem

w Kodeksie karnym przy czym czÇÐÅ z nich ÐciJana

umo×OiwiajÃcym nawoÊywanie do nienawiÐci na tOe

jest z oskar×enia puEOiczneJo co oznacza ×e ÐciJa-

ró×neJo rodzaju ró×nic np. narodowoÐciowych

niem zajmuje siÇ oskar×ycieO puEOiczny (najczÇÐciej

etnicznych rasowych poOitycznych seksuaOnych

prokurator  który w imieniu paÌstwa prowadzi po-

wyznaniowych (w tym ze wzJOÇdu na Eezwyznanio-

stÇpowanie przyJotowawcze wnosi i popiera przed

woÐÅ . 3omimo wieOu kampanii spoÊecznych skiero-

sÃdem akt oskar×enia zaÐ czÇÐÅ ÐciJana jest z oskar-

wanych na zwaOczanie hejtowania skaOa zjawiska nie

×enia prywatneJo czyOi kwestia ÐciJania pozosta-

maOeje Oecz wzrasta.

wiona jest do uznania pokrzywdzoneJo który musi
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sam zeEraÅ dowody a nastÇpnie wnieÐÅ akt oskar×e-

chowaÌ wychodzÃcych poza aJresjÇ sÊownÃ. 7akie

nia i popieraÅ oskar×enie przed sÃdem.

zachowanie tj. nawoÊywanie do popeÊnia przestÇp-

-ednym z najczÇÐciej pojawiajÃcych siÇ prze-

stwa np. wyrzÃdzenia komuÐ krzywdy poEicia Jo

stÇpstw w kontekÐcie mowy nienawiÐci jest art. 

powieszenia itd. OuE pochwaOnie popeÊnienia prze-

i  Kodeksu karneJo który penaOizuje nawoÊywanie

stÇpstwa penaOizowane jest na Jruncie art.  Ko-

do nienawiÐci na tOe ró×nic narodowoÐciowych et-

deksu karneJo.

nicznych rasowych wyznaniowych aOEo ze wzJOÇdu

Zachowanie hejtera mo×e wypeÊniaÅ znamio-

na EezwyznaniowoÐÅ. 3rzestÇpstwo to zaJro×o-

na dwóch przestÇpstw przeciwko czci czÊowieka tj.

ne jest karÃ Jrzywny karÃ oJraniczenia woOnoÐci

zniesÊawienia (art.  Kodeksu karneJo oraz znie-

aOEo pozEawienia woOnoÐci do Oat . 1awoÊywanie

waJi (art.  Kodeksu karneJo . 3rzez zniesÊawie-

do ìnienawiÐcië oznacza tutaj wzEudzanie OuE pod-

nie rozumieÅ naOe×y pomawianie innej osoEy Jrupy

trzymywanie niechÇci Eraku akceptacji czy wrÇcz

osóE instytucji osoEy prawnej OuE jednostki orJa-

wÐciekÊoÐci do poszczeJóOnych osóE OuE caÊych Jrup

nizacyjnej niemajÃcej osoEowoÐci prawnej o takie

spoÊecznych z powodu wskazanych ró×nic. : Ðwiet-

postÇpowanie OuE wÊaÐciwoÐci które moJÃ poni×yÅ

Oe statystyk poOicyjnych w ostatnich Oatach znaczÃco

jÃ w opinii puEOicznej OuE naraziÅ na utratÇ zauIania

wzrosÊa OiczEa postÇpowaÌ wszczÇtych oraz OiczEa

potrzeEneJo dOa daneJo stanowiska zawodu OuE

przestÇpstw stwierdzonych z art.  i  i . 3rzy-

rodzaju dziaÊaOnoÐci. : tym wypadku chroniona

kÊadowo w br. wszczÇto  postÇpowaÌ z teJo

jest czeÐÅ zewnÇtrzna rozumiana jako zaÊo×enie

artykuÊu i stwierdzono  przestÇpstw zaÐ w br.

o uczciwoÐci ka×deJo czÊowieka pozwaOajÃca na

EyÊo to ju× odpowiednio  i . Krótka oEserwa-

prawidÊowe Iunkcjonowanie w spoÊeczeÌstwie i wy-

cja portaOi spoÊecznoÐciowych i Oektura komentarzy

konywanie zawodu. Z koOei zniewaJa poOeJa na uEOi-

pokazuje ×e w poOskiej przestrzeni internetowej nie-

×aniu innej osoEie oraz zachowywaniu siÇ oEraÕOiwie

nawistne komentarze najczÇÐciej dotyczÃ uchodÕ-

woEec niej. Zniewa×enie musi mieÅ miejsce w oEec-

ców imiJrantów i muzuÊmanów.

noÐci tej osoEy aOEo choÅEy pod jej nieoEecnoÐÅ Oecz

3odoEnym przestÇpstwem do nawoÊywania do

puEOicznie OuE w zamiarze aEy zniewaJa do osoEy

nienawiÐci jest zniewa×anie Jrupy OudnoÐci aOEo po-

tej dotarÊa. 3rzedmiotem ochrony wystÇpku znie-

szczeJóOnej osoEy z powodu jej przynaOe×noÐci na-

waJi jest czeÐÅ wewnÇtrzna czyOi poczucie wÊasnej

rodowej etnicznej rasowej wyznaniowej aOEo z po-

wartoÐci czÊowieka.

wodu jej Eezwyzna niowoÐci OuE z takich powodów

ZniesÊawienie i zniewaJa zaJro×one sÃ karÃ

naruszanie nietykaOnoÐci cieOesnej innej osoEy. 3rze-

Jrzywny aOEo karÃ oJraniczenia woOnoÐci jednak

stÇpstwo to okreÐOone w art.  Kodeksu karneJo

Jdy sprawca dopuszcza siÇ tych przestÇpstw za po-

zaJro×one jest karÃ pozEawienia woOnoÐci do Oat .

mocÃ Ðrodków masoweJo komunikowania mo×Oiwe

Mowa nienawiÐci przyEiera czasem szczeJóOnie aJresywnÃ IormÇ prowokujÃcÃ do podjÇcia za-

jest wymierzenie tak×e kary pozEawienia woOnoÐci
dobroku.

LĕŇƐ ë bşĎĕŊƆ ŊëſŕƷ
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Zarówno wystÇpek zniesÊawienia jak i zniewaJi

neJo i zJÊoszenie skarJi pisemnie OuE ustnie 3oOicji

sÃ ÐciJane z oskar×enia prywatneJo co czÇsto Eywa

która na poOecenie sÃdu dokona czynnoÐci dowodo-

proEOematyczne w wypadku hejtu internetoweJo

wych czyOi np. zwróci siÇ do administratora portaOu

Jdy× wieOu hejterów ukrywa siÇ pod anonimowymi

o udostÇpnienie danych hejtera na podstawie art. 

proĆOami. 'Oa pokrzywdzoneJo oznacza to koniecz-

ust.  ustawy z  Oipca br. o Ðwiadczeniu usÊuJ

noÐÅ ustaOenia kim jest anonimowy hejter. Zwróce-

droJÃ eOektronicznÃ. -ednak ustaOenie to×samoÐci

nie siÇ do administratora portaOu na którym doszÊo

hejtera mo×e EyÅ proEOematyczne równie× dOa or-

do przestÇpstwa mo×e EyÅ Eezskuteczne po wej-

Janów ÐciJania np. Jdy korzystaÊ on ze zmiennych

Ðciu w ×yciu 52'2 kwestia ochrony danych osoEo-

adresów ,3 sieci anonimowych 725 OuE puEOicznych

wych (tak×e osóE naruszajÃcych prawo przyEraÊa

hot-spotów.

na znaczeniu i administratorzy moJÃ nie udzieOiÅ po-

3rzewidziane w poOskim prawie narzÇdzia do

trzeEnych inIormacji. ZresztÃ jeszcze przed 52'2

waOki z mowÃ nienawiÐci wydajÃ siÇ wystarczajÃce

na Jruncie przepisów starej ustawy o ochronie

do skaOi i ranJi zjawiska. 3roEOemem pozostaje jed-

danych osoEowych zaJadnienie to EudziÊo szcze-

nak ich nieznajomoÐÅ wÐród oĆar hejtu a zwÊaszcza

JóOne kontrowersje prawników choÅ 1aczeOny 6Ãd

Erak determinacji Ey z nich skorzystaÅ. 7ymczasem

$dministracyjny zasadniczo dopuszczaÊ powoÊanie

przy coraz mniejszej anonimowoÐci hejterów (nie-

siÇ na przesÊankÇ prawnie uzasadnioneJo ceOu admi-

którzy z nich otwarcie puEOikujÃ swoje posty pod

nistratora danych w ceOu uzyskania danych hejtera

wÊasnym imieniem i nazwiskiem to wÊaÐnie poczu-

pozwaOajÃcych zÊo×yÅ przeciwko niemu pozew OuE

cie EezkarnoÐci oÐmieOa ich coraz Eardziej.

akt oskar×enia.
1ajOepszym rozwiÃzaniem w przypadku proEOe-
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mów z ustaOeniem personaOiów hejtera jest skorzy-
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stanie z art.  i  i  Kodeksu postÇpowania kar-
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-ednak×e jeÐOi mówimy o manipuOacji zdarza-
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jÃcej siÇ w mediach OuE przez nie powodowanej
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w stosunku do ich odEiorców i istotne jest zdeĆniowanie tzw. ìdemokracji mediaOnejë OuE w skrócie

å 2kreÐOenie ìmanipuOacjië jest zaOe×ne od teJo

ìmediokracjië. -est to demokracja zorientowana na

na jakim oEszarze aktywnoÐci czÊowieka siÇ skupia-

kierowaniemanipuOowanie w ceOu uzyskania ko-

my. 1ajproÐciej ujmujÃc w oJóOnej deĆnicji ìma-

rzyÐci zró×nicowanych interesów poOitycznychJo-

nipuOacjaë to ì]UÇF]QH NLHURZDQLH NRQWURORZDQLH OXE

spodarczych iOuE wÊaÐcicieOi mediów. 7rudno jest

Z\NRU]\VW\ZDQLH F]HJRÐ OXE NRJRÐ Z SURFHVLH UHDOL]D-

rozpoznaÅ manipuOacjÇ mediaOnÃ szczeJóOnie je×eOi

FMLSODQµZFHOµZOXELQWHUHVµZSHZQ\FKMHGQRVWHNF]\

nie jesteÐmy Ðwiadomi zasad panujÃcych w mediach.

JUXSê

Mo×e wiÇc wyjaÐniÇ czym jest owa ÐwiadomoÐÅ
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mediów. ZawarÊem tÇ deĆnicjÇ w tekÐcie opuEOiko-

Jdy niewystarczajÃco koncentrujemy uwaJÇ OuE nie

wanym w br. ì8PLHMÇWQRÐÅNRU]\VWDQLD]PHGLµZ

wnikamy zanadto w przedstawiany proEOem. 7o jest

VDPDZVRELHPDGZD]QDF]HQLDWHUPLQWHQGHĆQLXMHVLÇ

tak jak ze zjawiskiem ìkorupcjië. : spoÊeczeÌstwach

MDNR ]GROQRÐÅ GR X]\VNLZDQLD GRVWÇSX DQDOL]RZDQLD

nierozwiniÇtych mamy do czynienia z tym zjawi-

RFHQ\ L SU]HND]\ZDQLD ZLDGRPRÐFL ]D SRÐUHGQLFWZHP

skiem w  oEszarów systemu a w rozwiniÇtych

PHGLµZ SRGF]DV JG\ SRGVWDZRZÃ XPLHMÇWQRÐFLÃ NR-

spoÊeczeÌstwach ma ona miejsce w . ManipuOacja

U]\VWDQLD]PHGLµZMHVW]GRE\FLHSHÊQHMZLHG]\RXPLH-

jest wpisana w Oudzkie zachowania aOe jeÐOi EÇdzie-

MÇWQRÐFLDFK NU\W\F]Q\FK L NUHDW\ZQ\FK ZLHG]\ NWµUD

my odpowiednio przyJotowani aEy jÃ rozpoznawaÅ

SRPDJD ÊÃF]\Å VNRPSOLNRZDQH LGHH QLHXVWDQQLH NZH-

to jest szansa ×e w porÇ dostrze×emy ìkonia trojaÌ-

VWLRQXMÃF SR]RU\ SUµEXMÃF ]LGHQW\ĆNRZDÅ RGSRZLHG]L

skieJoë.

NWµUH]DVSRNRMÃZURG]RQÃFLHNDZRÐÅND×GHJR]QDVDOH
WDN×H]LGHQW\ĆNXMÃMHGQRVWNÇDWDN×HV]HUV]\VSRÊHF]Q\

g!8&A39-õ$-'9AõT৹'!283('938A>8Õ$-Ě<>!+õ
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VSRVRE\ VHOHNFML PHWRGÇ RGF]\W\ZDQLD L SRGHMPRZD-
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QDPHGXNDFMDGRPHGLµZNWµUDREHMPLHZV]\VWNLHRVR-

å 7o doskonaÊe pytanie Eo dziÐ wszyscy chcÃ

E\ QLH]DOH×QLH RG LFK VWDWXVX VSRÊHF]QHJR UDVRZHJR

mieÅ wpÊyw na media spoÊecznoÐciowe które wy-

HWQLF]QHJRLOXESROLW\F]QHJR6SRÊHF]HÌVWZRGÃ×\GR

pierajÃ a przynajmniej skutecznie konkurujÃ ze

FLÃJÊHJRUR]ZRMXÐZLDGRPRÐFLGHPRNUDW\F]QHMê

wszystkimi znanymi mediami. ZwiÇksza siÇ zatem

:arto przytoczyÅ poJOÃdy amerykaÌskieJo jÇ-

oEszar wpÊywu stosowanych technik manipuOacji

zykoznawcy ĆOozoIa koJnitywisty historyka dzia-

co powiÃzane jest z rozwojem mediów. Mo×emy

Êacza poOityczneJo i krytyka spoÊeczneJo proI. 1oa-

mówiÅ o demaJoJii mediów. :a×ne jest okreÐOe-

ma &homskyèeJo który przedstawiÊ OistÇ dziesiÇciu

nie roOi mediów spoÊecznoÐciowych w przestrzeni

najEardziej popuOarnych i skutecznych strateJii do

,nternetu. 1aOe×y wiÇc przyjÃÅ zaÊo×enia pozwa-

których odwoÊujÃ siÇ ìukryteë proJramy majÃce

OajÃce na ustaOenie czy inIormacja OuE manipuOacja

na ceOu manipuOacjÇ OudÕmi za poÐrednictwem me-

mieszczÃ siÇ w kateJorii demaJoJii mediów w wir-

diów. 6Ã to strateJia rozproszenia uwaJi stworze-

tuaOnej rzeczywistoÐci percepcyjnej naOe×y przyjÃÅ

nie proEOemów a nastÇpnie oIerowanie rozwiÃzaÌ

zaÊo×enie ìiOuEë mo×OiwoÐÅ ×e media sÃ ÕródÊem

strateJia stopniowa strateJia odkÊadania wyjÐcie

manipuOacji tu naOe×aÊoEy potwierdziÅ tezÇ ×e

do spoÊeczeÌstwa jako maÊe dziecko wykorzysty-

ì7eorie spiskowe nie istniejÃ aOe dziaÊajÃë. : ceOu

wanie Eardziej strony emocjonaOnej ni× rećeksji

ustaOenia Iaktów przyjÃÅ ×e nawet najOepsze po-

utrzymywanie spoÊeczeÌstwa w iJnorancji i prze-

mysÊy stwarzajÃce mo×OiwoÐci rozwoju OudzkoÐci

ciÇtnoÐci zachÇcanie spoÊeczeÌstwa do zadowoOe-

moJÃ staÅ siÇ ich przeciwieÌstwem (2ppenheimer

nia siÇ przeciÇtnoÐciÃ wzmocnienie samooEwinia-

5.  poprzez manipuOacjÇ sekwencjÃ zdarzeÌ

nia poznawanie jednostek Oepiej ni× one same siÇ

która ostatecznie prowadzi do kontroOi myÐOi i dzia-

znajÃ.

ÊaÌ. 1aOe×y przyjÃÅ ×e inIormacje zeErane z portaOi

7ak wiÇc odpowiedziÃ na 3ani pytanie jest

spoÊecznoÐciowych sÃ anaOizowane i manipuOowane

edukacja która zawiera w soEie treÐci dotyczÃce

przez struktury zarzÃdzajÃce z ukierunkowaniem

umiejÇtnoÐci korzystania z mediów jej ceOem zaÐ

na kontroOowanie mo×Oiwych przyszÊych dziaÊaÌ

powinna EyÅ umiejÇtnoÐÅ rozpoznawania wszeOkie-

oEywateOi. &iÃJÊe ìEomEardowanieë inIormacjami

Jo rodzaju manipuOacji. 1aOe×y jednak pamiÇtaÅ ×e

(ćash warunkuje pewne reakcje które majÃ na ceOu

nikt nie jest doskonaÊy warto dodaÅ ×e nawet jeÐOi

manipuOowanie naszÃ ÐwiadomoÐciÃ. 'ziaÊania te sÃ

potraĆmy posÊuJiwaÅ siÇ mediami mo×emy EyÅ nie-

intencyjne i w zaÊo×eniach majÃ modeOowaÅ zacho-

Ðwiadomie manipuOowani co mo×e mieÅ miejsce

wania u×ytkowników portaOi spoÊecznoÐciowych
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7eza ta powinna EyÅ traktowana jako zaÊo×enie to-
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taOne i OuE szaOone (Maciedo M.  . :a×na jest
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ÐwiadomoÐÅ ×e za poÐrednictwem portaOi spoÊecznoÐciowych opowiada siÇ nam o koÌcu historii któ-

å 7ak teraz dochodzimy do metodoOoJiczno-

rÃ znamy. :arto poszukaÅ rozwiÃzaÌ np. poprzez

-OoJicznej sekwencji OudzkieJo przetrwania Jdzie

stworzenie wspóÊczesnej aJory na wzór istniejÃ-

w centrum OudzkieJo poznania Ðwiata Ookuje siÇ jed-

cej w staro×ytnych Jreckich miastach-paÌstwach

no z najwa×niejszych pytaÌbå o woOnoÐÅ. 7o pytanie

w przestrzeni puEOicznej i zastosowaÅ to rozwiÃ-

o charakterze eJzystencjaOnym odnoszÃce siÇ do

zanie na portaOach spoÊecznoÐciowych czyOi stwo-

sprzeciwu woEec ka×dej Iormy jej oJraniczania OuE

rzyÅ warunki które nie EÇdÃ sprzyjaÅ manipuOacji

deJradacji (równie× w ujÇciu rozwoju cywiOizacji .

i pozwoOÃ na wzajemne przekazywanie inIormacji

: ciÃJu ostatnich  Oat zaEito wiÇcej Oudzi ni×

majÃcych na ceOu poprawÇ ×ycia ka×deJo oEywate-

w minionych  Oat. 2czywiÐcie pojÇcie to jest

Oa. 'ziÐ manipuOacja jest przedmiotem wszeOkieJo

szczeJóOnie ukierunkowane na oEszary osoEiste jed-

rodzaju inIormacji które znamy nawet dzienni-

nostki jej spoÊecznej przestrzeni oraz otaczajÃcej jÃ

karstwa onOine. ,stotny jest potencjaÊ pozytywnej

sieci spoÊecznej. 7u powstaje pytanie o to jak wiÇc

roOi portaOi spoÊecznoÐciowych która pozwaOa na

wÊÃczyÅ w ten oEszar woOnoÐÅ mediów"

reaOizacjÇ RELHWQLF\ ,QWHUQHWX ×e jeJojej peÊne jed-

:oOnoÐÅ mediów jest Eardzo szerokim zaJad-

nostkowe doÐwiadczenie EÇdzie miaÊo charakter

nieniem. *azety czy nawet ksiÃ×ki powinny dawaÅ

natychmiastowy a uczestnik EÇdzie twórcÃ i krea-

odpowiedÕ na to Eardzo precyzyjne pytanie. 3roEOe-

torem zmian.

matykÇ tÇ podjÃÊem w wykÊadzie ì:oOnoÐÅ i nadu×y-

1aOe×y zaznaczyÅ ×e LQIRUPDFMD MHVW ZÊDG]Ã

cie woOnoÐci w mediachë wyJÊoszonym w paÕdzierni-

D NRQWUROXMÃF\ LQIRUPDFMH NRQWUROXMÃ ZV]\VWNLH EH]SR-

ku br. na :ydziaOe 1auk 3edaJoJicznych UMK.

ÐUHGQLH G]LDÊDQLD F]ÊRZLHND ]PLHU]DMÃFH GR ]UµZQR-

:oOnoÐÅ jest ÐwiÇtÃ zasadÃ na której opiera siÇ ×y-

ZD×RQHJR UR]ZRMX L SRVWÇSX 'OateJo portaOe spo-

cie Oudzkie za którÃ Oudzie waOczÃ co jest widoczne

ÊecznoÐciowe sÃ unikatowym przykÊadem uniĆkacji

w rozwoju historycznym i osoEistym. :oOnoÐÅ to

inIormacji aOe tak×e siÊy tkwiÃcej w mediach która

kateJoria która stanowi o jakoÐci i piÇknie ×ycia aOe

ma ìspoÊecznyë charakter. &zy to prawda" %yÅ mo×e

nie jest Êatwa do osiÃJniÇcia.

jest to medium ìspoÊeczneë jednak ìkontroOowane
spoÊecznieë poprzez manipuOacjÇ.

%ardzo trudno jest jÃ zdoEyÅ a jeszcze trudniej utrzymaÅ. 7yOko dojrzaÊa osoEa mo×e wyraziÅ

1a portaOach spoÊecznoÐciowych jest zareje-

woOnoÐÅ do koÌca. $Ey utrzymaÅ woOnoÐÅ potrzeE-

strowanych ponad cztery miOiardy u×ytkowników

na jest wiedza i doÐwiadczenie odpowiedziaOnoÐÅ

którzy korzystajÃ z nich w swoich domach rozma-

i oczywiÐcie odwaJa. %ez wspomnianych warunków

wiajÃ onOine czytajÃ wiadomoÐci oJOÃdajÃ naJrania

nie ma woOnoÐci jest tyOko waOka. :iedza i doÐwiad-

ĆOmowe neJocjujÃ zakochujÃ siÇ waOczÃ kÊócÃ za-

czenie wzEoJacajÃ ×ycie Oudzkie i tyOko ta wartoÐÅ

praszajÃ do protestów wzywajÃ do oEaOenia rzÃdów

jest podstawÃ niezaOe×noÐci.

OuE kontroOi rzÃdów przez oEywateOi.

2czywiÐcie konieczne jest aEy odró×niÅ woO-

1ajEardziej odpowiednim rozwiÃzaniem dOa

noÐÅ wypowiedzi od woOnoÐci mediów. 3odczas Jdy

kontroOerów mediów (i umysÊu jest stworzenie ì6pi-

woOnoÐÅ opinii i wypowiedzi jest nieoJraniczona

raOi ciszyë (1oeOOe-1eumann 1.  . 5ozmawia-

proEOem woOnoÐci mediów jest nieco inny. 3owstaje

Êem o tym ze studentami UMK w trakcie zajÇÅ. „Teoria

pytanie w jaki sposóE znaOeÕÅ równowaJÇ miÇdzy

VSLUDOLFLV]\]DNÊDGD×HMHGQRVWNLFHFKXMHOÇNSU]HGL]ROD-

speÊnianiem przez media Iunkcji inIormacyjnej

FMÃFRZ\QLND]IDNWX×HJUXSDVSRÊHF]QDPR×HRJµOQLH

a jednoczeÐnie powstrzymaÅ zjawiska neJatywne

L]RORZDÅOHNFHZD×\ÅOXEZ\NOXF]DÅF]ÊRQNµZ]SRZRGX

takie jak pojawianie siÇ inIormacji zaJra×ajÃcych

LFKRSLQLL6WUDFKSU]HGL]RODFMÃSURZDG]LGRPLOF]HQLD

inteJraOnoÐci jednostki i EezpieczeÌstwa spoÊecz-

]DPLDVWZ]EXG]DÅFKÇÅZ\UD×DQLDRSLQLL:UH]XOWDFLH

neJo" 7rudnoÐÅ poOeJa na tym ×e oEie skrajnoÐci

ZUD] ] XSÊ\ZHP F]DVX G\VSURSRUFMH PLÇG]\ RSLQLDPL

EÇdÃ szkodziÅ interesom spoÊeczeÌstwa. ÔOe jest

ZLÇNV]RÐFLLPQLHMV]RÐFLVWDMÃVLÇFRUD]ZLÇNV]Hë

jeÐOi zEyt wieOe niewÊaÐciwych inIormacji zostanie

1a tej ìspiraOi ciszyë oparte sÃ równie× inne Ior-

upuEOicznionych i jeÐOi osoEy OuE struktury spoÊecz-

my manipuOacji takie jak zastraszanie nÇkanie IaÊ-

ne jako caÊoÐÅ EyÊyEy przez to zaJro×one. -edno-

szywe wiadomoÐci (Iake news  niepeÊne inIormacje

czeÐnie równie szkodOiwe spoÊecznie jest zEytnie

i wprowadzanie w EÊÃd.

kontroOowanie mediów przez rzÃdzÃcych. *dzieÐ
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pomiÇdzy tymi dwoma skrajnoÐciami znajduje siÇ

Oejny cytat pochodzi z amerykaÌskieJo stowarzysze-

zÊoty Ðrodek. Media muszÃ EyÅ woOne aOe odpowie-

nia redaktorów dziennikarskich z b r. ìZaufanie

dziaOne.

PLÇG]\ G]LHQQLNDU]DPL D F]\WHOQLNDPL MHVW SRGVWDZÃ

7homas (rskine szkocki prawnik i historyk ×y-

GREUHJRG]LHQQLNDUVWZD1DOH×\GRÊR×\ÅZV]HONLFKVWD-

jÃcy pod koniec osiemnasteJobwieku powiedziaÊ ×e

UDÌDE\WUHÐÅZLDGRPRÐFLE\ÊDSUDZLGÊRZDRGSRUQDQD

ì.D×G\ F]ÊRZLHN PR×H ]UHZLGRZDÅ ]DVDG\ NRQVW\WX-

XSU]HG]HQLD L DE\ ZV]\VWNLH VWURQ\ E\Ê\ VSUDZLHGOLZLH

F\MQH QD NWµU\FK RSLHUD VLÇ ZÊDG]D ]ZUµFLÅ XZDJÇ QD

SU]HGVWDZLRQH .RPHQWDU]H UHGDNFML DUW\NXÊ\ DQDOL-

EÊÇG\LZDG\]EDGDÅLXMDZQLÅEÊÇG\RUD]RVWU]HFZVSµÊ-

W\F]QHSRZLQQ\E\Å]JRGQH]W\PLVDP\PLVWDQGDUGDPL

RE\ZDWHOL R LFK ]Ê\FK NRQVHNZHQFMDFKë. 7ak wiÇc dzi-

SRGZ]JOÇGHPIDNWµZFRGRQLHVLHQLDSUDVRZH=QDF]Ã-

siaj prawie  Oat póÕniej wciÃ× waOczymy o wspo-

FHEÊÇG\GRW\F]ÃFHIDNWµZOXE]DQLHFKDQLDSRZLQQ\E\Å

mniane prawa.

NRU\JRZDQHQDW\FKPLDVWRZRë.
7ak mo×Oiwe jest poJodzenie interesu wÊadzy

gA@13৹2!63+3&A-ࣗ-2;'8'9@>Ě!&A@A>6Ě@>'1
963Ě'$A2@1S

z wpÊywem spoÊecznym. 2dpowiedziÃ na to jest
etyka. 'ecyzje etyczne sÃ zawsze podejmowane
w okreÐOonym kontekÐcie który oEejmuje kOimat

å : reJuOacjach warunkujÃcych Iunkcjonowa-

poOityczny spoÊeczny i kuOturowy. &hocia× kontekst

nie rzÃdu w odniesieniu do kontroOi mediów nie ist-

nie okreÐOa automatycznie wyniku oceny etycznej

nieje harmonia nawet w najEardziej demokratycz-

z pewnoÐciÃ ma wpÊyw któreJo nie mo×na ziJnoro-

nych spoÊeczeÌstwach. 3roEOem poOeJa nie na tym

waÅ. 'e Iacto Eardzo czÇsto czynniki kontekstu two-

Ey uniemo×OiwiaÅ rzÃdowi anJa×owanie siÇ w woO-

rzÃ wewnÇtrzny konćikt moraOny stanowisk naszeJo

noÐÅ mediów aOe dotyczy teJo co zroEiÅ i w jaki spo-

sumienia miÇdzy tym co powinniÐmy zroEiÅ a tym co

sóE zapoEieJaÅ wykorzystywaniu i nadu×ywaniu tej

jest popuOarne.

woOnoÐci przez dziennikarzy i media. Kto powinien
reJuOowaÅ ich dziaÊania kontroOowaÅ i karaÅ" &zy

g!0'&<03>!ࣗ68A'$->1!2-6<£!$/-S

roEiÅ to mo×e spoÊeczeÌstwo"
2czywiÐcie mamy tu do czynienia z proEOemem

å 6poÊeczeÌstwo Eadacze i twórcy poOityki

puEOiczneJo zrozumienia wiedzy i ÐwiadomoÐci.

traktujÃ mÊodzie× jako szczeJóOny rodzaj konsu-

Mo×e siÇ zdarzyÅ ×e spoÊeczeÌstwo jest manipu-

mentów mediów. -eÐOi chodzi o edukacjÇ to wÊaÐnie

Oowane z powodu eJoistycznych i partykuOarnych

dzieci sÃ znacznie Eardziej nara×one na ryzyko ne-

interesów aOe tak×e z powodu iJnorancji i niedoj-

Jatywnych konsekwencji wpÊywu przekazów me-

rzaÊoÐci. 6poÊeczeÌstwo nie jest czymÐ zwartym.

diaOnych poniewa× cechuje je ni×szy poziom roz-

6poÊeczeÌstwo jest podzieOone zÊo×one i nierówne

wojubå z poznawczeJo emocjonaOneJo i moraOneJo

w ramach ró×nych oEszarów (np. kompetencji . Ko-

punktu widzenia. 1ie majÃ one doÐwiadczenia któ-

3roI. 6aEahudin +adÙiaOiÅ urodziÊ siÇ w Mostarze (%oÐni i +erceJowinia . -est czÊonkiem Oicznych stowarzyszeÌ Oiterackich redaktorem naczeOnym maJazynu eOektroniczneJo i drukarskieJo ',2*(1 pro cuOture (å oraz redaktorem naczeOnym czasopisma (bå Ma[Minus (å . 2puEOikowaÊ  tomy
poezji i prozy. -est doktorem w dziedzinie mediów i komunikacji oraz doktorem honoris causa. :ykÊadaÊ
jako proIesor w 3oOsce na /itwie i we :Êoszech. -est czÊonkiem miÇdzynarodowych rad kiOku czasopism
naukowych i kuOturaOnych. 2puEOikowaÊ ponad  prac naukowych w krajowych i miÇdzynarodowych czasopismach naukowych. %raÊ udziaÊ w wieOu miÇdzynarodowych i krajowych konIerencjach naukowych.
-eJo wiersze opowiadania sztuki sceniczne powieÐÅ i aIoryzmy zostaÊy opuEOikowane w czasopismach
w %oÐni i +erceJowinie &horwacji 6erEii &zarnoJórze Macedonii 6Êowenii $nJOii ,rOandii +iszpanii
Kosowie :Êoszech &hinach (stonii %uÊJarii 'anii 7urcji /iEanie %uÊJarii 6zwajcarii ,ranie $ustrii na
MaOcie w 1iemczech *recji $OEanii 5umunii ,ndiach i U6$. -eJo poezja i proza zostaÊy przetÊumaczone
na anJieOski Irancuski niemiecki hiszpaÌski turecki wÊoski araEski poOski estoÌski aOEaÌski maOtaÌski
EuÊJarski perski chiÌski i rumuÌski. -eJo oĆcjaOna strona to httpsaEihadzi.weeEOy.com.
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re jest wymaJane aEy w sposóE prawidÊowy prze-

Eieranie dzieciom to×samoÐci poprzez traktowanie

twarzaÅ wiadomoÐci mediaOne.

ich jako ikon mo×e stanowiÅ równie× zaJro×enie.

6amo wyjÐcie z etapu dzieciÌstwa w koOejne Iazy
rozwoju wcaOe nie oznacza naEycia umiejÇtnoÐci ko-

7aka ìikonicznaë reprezentacja nie uznaje ich praw
i JodnoÐci jako istot Oudzkich.

rzystania z mediów. ,stniejÃ trzy powody takieJo

7o jak doErze wykonujÃ swojÃ pracÇ dzienni-

stanu. 3o pierwsze wieOu mÊodych Oudzi i dorosÊych

karze zaOe×y w równym stopniu od ich osoEistych

nie czyni wiÇkszeJo postÇpu w rozwoju ni× ten

umiejÇtnoÐci i wiedzy co od medium dOa któreJo

osiÃJniÇty w dzieciÌstwie. 3o druJie doÐwiadcze-

pracujÃ. 'ziennikarze najczÇÐciej komunikujÃ siÇ

nie ×yciowe wieOu dorosÊych nie jest tak ró×norod-

tworzÃc ìhistorieë które pomaJajÃ Oudziom zro-

ne i znaczÃce aEy umo×OiwiÅ podniesienie poziomu

zumieÅ otaczajÃcy ich Ðwiat. ì+istoria OudzkieJo

umiejÇtnoÐci korzystania z mediów. 3o trzecie zdo-

zainteresowaniaë to narzÇdzie które pozwaOa

Eycie umiejÇtnoÐci korzystania z mediów a dziÇki

uchwyciÅ zainteresowanie Jniew sympatiÇ Oudzi

temu wÊaÐciweJo podejÐcia etyczneJo wymaJa

które ma na ceOu ukazanie szerszej ìprawdyë. -eÐOi

równie× rozwoju specjaOnych umiejÇtnoÐci i aktyw-

wiÇc dziennikarze majÃ odJrywaÅ roOÇ w poprawie

neJo wykorzystania zdoOnoÐcib å a to nie nastÇpuje

puEOiczneJo wizerunku dzieci potrzeEujÃ dostÇpu

wraz zbwiekiem.

do ìdoErych historiië. &zÇsto ich ÕródÊem EÇdÃ or-

6pecjaOiÐci ds. mediów majÃ do odeJrania kOuczowÃ roOÇ w aktywnoÐci spoÊecznej skoncentrowa-

Janizacje pozarzÃdowe pracujÃce wÐród dzieci OuE
w ich imieniu.

nej wokóÊ praw dzieci. MoJÃ EyÅ oni zaanJa×owani

6zczeJóOnym oEszarem zainteresowania któ-

przede wszystkim jako zJÊaszajÃcy pojawiajÃce siÇ

rym naOe×y siÇ zajÃÅ jest dostÇp jaki dzieci majÃ

wykroczenia i proEOemy. 'oroÐOi peÊniÃcy roOÇ stra×-

do potencjaOnie szkodOiwych materiaÊów w tym

ników interesu puEOiczneJo i EÇdÃcy propaJatorami

opisów przemocy seksu i ìzseksuaOizowanychë

demokratycznej zmiany odJrywajÃ odrÇEnÃ roOÇ

oErazów zwÊaszcza w rekOamie oraz marketinJu

w procesie poprawy sytuacji praw dzieci.

mody i muzyce pop. &hoÅ kontrowersje moJÃ na-

-ednÃ z trudnoÐci stojÃcych przed dziennikarza-

daO dotyczyÅ zakresu w jakim taki materiaÊ wpÊywa

mi jest to ×e dziaÊajÃ w coraz Eardziej komercyjnym

EezpoÐrednio na zachowanie dzieci to prioryte-

Ðrodowisku. 'zieci sÃ cenione w ka×dej kuOturze.

tem dOa producentów mediów powinno EyÅ to Ey

6tanowiÃ równie× wa×ny seJment rosnÃcych ryn-

dzieci nie EyÊy ErutaOnie traktowane OuE nara×ane

ków rekOamowych i konsumenckich. ZaJro×enia

na ryzyko poprzez Êatwy dostÇp do materiaÊów

pÊynÃce z mediów dotyczÃce dzieci wywoÊujÃ emo-

w tym oErazów które wydajÃ siÇ akceptowaÅ OuE

cjonaOne reakcje które mo×na wykorzystaÅ w ce-

zachÇcaÅ do przemocy OuE niewÊaÐciwej aktywno-

Oach pozyskiwania czyteOników i odEiorców. :ynika

Ðci seksuaOnej.

z teJo ×e zawsze istnieje ryzyko ×e historie i oErazy

Media sÃ oEwiniane o promowanie ka×deJo

dzieci EÇdÃ preIerowane ze wzJOÇdu na ich potencjaÊ

mo×OiweJo ksztaÊtu zachowaÌ antyspoÊecznych

marketinJowy.

i Eycie przyczynÃ wzrostu OiczEy samoEójstw wÐród

6pecjaOiÐci mediaOni moJÃ wpÊywaÅ na opiniÇ

popuOacji nastoOatków. $Oe moim zdaniem nasze za-

puEOicznÃ wykorzystujÃc dzieci do ziOustrowania

chowanie jest JÊównie zwiÃzane z podstawowÃ ko-

traumy choroEy OuE znÇcania siÇ a tak×e okropnoÐci

mórkÃ spoÊeczeÌstwa rodzinÃ. 3rzemoc wszeOkieJo

wojny JÊodu uEóstwa itp. 7a ìwartoÐÅ szokowaë jest

rodzaju ma status socjoOoJiczny i psychoOoJiczny

czÇsto postrzeJana jako wa×na technika pozwaOa-

i jest konsekwencjÃ zÊo×oneJo zwiÃzku miÇdzy sta-

jÃca na przeÊamanie Jranic poprzez pokazywanie

tusem jednostki a statusem kuOturowym i nie mo×e-

trudnych reaOiów ×ycia oraz deprywacjÇ której do-

my winiÅ mediów za wszystkie patoOoJie wystÇpujÃ-

ÐwiadczajÃ ci którzy np. mieszkajÃ na póÊkuOi poÊu-

ce w spoÊeczeÌstwie.

dniowej OuE w mniej zamo×nych spoÊecznoÐciach

6pecjaOiÐci ds. mediów (w tym dziennikarze

(uropy Ïrodkowej i :schodniej OuE podupadÊych

proIesorowie nauk o mediach i nauczycieOe majÃ

przedmieÐciach Ðwiata rozwiniÇteJo.

znaczÃcÃ roOÇ do odeJrania w opracowywaniu sku-

: rezuOtacie dzieci sÃ czÇsto ukazywane w me-

tecznych proJramów nauczania w zakresie umiejÇt-

diach jako oĆary zÊoczyÌcy OuE jako ìsÊodkieë dodat-

noÐci korzystania z mediów w szkoÊachbå Ey przyszÊe

ki do dorosÊych. ,dentyĆkacja dzieci które moJÃ EyÅ

pokoOenia potraĆÊy dostrzec wartoÐÅ i zaczÇÊy uIaÅ

nara×one na krzywdÇ wyzysk OuE wykorzystywanie

Ðrodkom masoweJo przekazu jako ÕródÊu wiaryJod-

mo×e stanowiÅ zaJro×enie dOa nich i ich rodzin. 2d-

nych inIormacji.
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ka *XWHQEHUJD jest daOeko poza nami. $Ey móc zdo-

@&!0;@0--'&-Õ>> &<0!$/-683>!&A32'9í9;<-

EyÅ wiedzÇ konieczna jest umiejÇtnoÐÅ korzystania

&-!32£-2'AA!08'9<6'&!+3+-0-1'&-!£2'/W;<&'2$-

z mediów.

63A! >-'&Aí 2!8Aõ&A-3>íT 3#9Ě<+í 3683+8!13>!-

1a wyspecjaOizowanych wydziaÊach które pro-

2-!T 63;8A'#</í >-'&A@ A 68!>!T ';@0-T ;>38A'2-!

wadzÃ Eadania nad mediami najwa×niejszym modu-

- 3&$A@;@>!2-! 68A'0!AÕ> >-A<!£2@$, 8Õ>2-'৹ A

Êem jest etyka mediów jako nauka moraOnoÐci która

A!08'9< 69@$,3£3+-- 2;'82';< - 6'8$'6$/- -2(381!-

peÊni IunkcjÇ pomocniczÃ w sposóE EezpoÐredni

$/-W -'&A! ;! 1! $,!8!0;'8 -2;'8&@9$@6£-2!82@W

i poÐredni w kreowaniu spoÊeczeÌstwa etyczneJo

!0>-&A-!2>68!0;@$'A1-!2õ>'&<0!$/-T0;Õ8!

w oJóOe niezaOe×nie od rasy reOiJii pÊci spoÊeczeÌ-

<>A+£õ&2-!Ě!#@3#'$23ঔࣗ>683+8!1!$,9A03£2@$,

stwa moraOnoÐci i edukacji.

6'&!+3+-0-1'&-!£2'/S
gA-õ0</õA!83A13>õW
å MojÃ propozycjÃ EyÊo jest i zawsze EÇdzie
wprowadzenie umiejÇtnoÐci korzystania z mediów
jako moduÊu OuE przedmiotu w szkoOe podstawowej (w ósmej kOasie i kontynuowanie przedmiotu

40

w szkoOe Ðredniej a tak×e uwzJOÇdnienie Jo w pro-

'ſĲëćȰ'şſşƐëĶĕŔĶĕŕĶĕĈŊëɃżſşĪȰ®lbȫżſşĎǀĶĕŊëŕÉƷɄ

Jramie studiów. 'OaczeJo" Öyjemy ju× w Galaktyce

ĎǀĶëœƖmëƖŊĕĎëīşīĶĈǀŕƷĈĲ®lbĎƆȰćëĎëǏŕëƖŊşƱƷĈĲ

hologramowej aOe jeszcze o tym nie wiemy. Galakty-

ĶƱƆżǐœżſëĈƷŔĶħĎǀƷŕëſşĎşƱĕŇȰ
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:szystkie sÊowniki które rejestrujÃ hasÊo hejt
twierdzÃ ×e jest to sÊowo naOe×Ãce do potocznej
warstwy jÇzyka. 7ymczasem o hejcie powszechnie
mówi siÇ w tekstach oĆcjaOnych. 2prócz Eardziej oĆcjaOneJo terminu PRZDQLHQDZLÐFL to wÊaÐnie sÊowo

&zym w takim razie jest wedÊuJ sÊowników hejt?

hejt pojawia siÇ w tekstach prasowych u×ywajÃ Jo

Przede wszystkim mamy tu do czynienia z dwu-

puEOicyÐci i poOitycy. : Oistopadzie b r. w 3aÊa-

znacznoÐciÃ poniewa× jest to jednoczeÐnie nazwa

cu 3rezydenckim odEyÊa siÇ deEata ì6top dOa hejtu

zjawiska oraz wypowiedzi która jest reaOizacjÃ teJo

w ,nternecieë a w marcu teJobroku w Muzeum +is-

zjawiska. KOuczowe jest zatem zdeĆniowanie sa-

torii Öydów 3oOskich 32/,1 w :arszawie zorJani-

meJo zjawiska. 1ajnowsza deĆnicja (z :6-P P$1

zowano deEatÇ ì-a nie hejtujÇ ja rockènèroOOujÇ czyOi

Erzmi nastÇpujÃco çoJóÊ neJatywnych emocji i ocen

jak skutecznie przeciwdziaÊaÅ mowie nienawiÐci

które wyra×ajÃ siÇ we wroJich i krzywdzÃcych wy-

w 3oOsceë. Hejt to sÊowo które ju× normaOnie pojawia

powiedziach pojawiajÃcych siÇ masowoè. 1ie ma tu

siÇ tak×e w dyskursie naukowym. 'o tej pory nawet

×adnej inIormacji o ,nternecie i to chyEa traIne ujÇ-

jeÐOi jakieÐ sÊowo ÐciÐOe zwiÃzane z ,nternetem prze-

cie. 2 iOe nie ma wÃtpOiwoÐci ×e ÕródÊem zjawiska

chodziÊo do jÇzyka oĆcjaOneJo (jak np. spam  to nie

i jeJo JÊównym Ðrodowiskiem jest ,nternet to jÇzy-

dziaÊo siÇ to tak szyEko.

kowo hejtem nazywa siÇ ju× nie tyOko wypowiedzi in-

2 szyEkoÐci zapo×yczenia i tempie asymiOacji

ternetowe aOe tak×e puEOikowane w innych mediach

teJo sÊowa Ðwiadczy tak×e to ×e mimo i× niektó-

czy wrÇcz oEraÕOiwe wypowiedzi kierowane do ró×-

re sÊowniki twierdzÃ ×e wariantem sÊowa hejt jest

nych osóE w EezpoÐrednich rozmowach aOEo napisy

pisane z anJieOska hate to w tekstach pojawia siÇ

JraIĆti umieszczane w miejscach puEOicznych.

wyÊÃcznie spoOszczona Iorma (podoEnie szyEko

: druJim znaczeniu hejt to wypowiedzi które

spoOszczyÊ siÇ fejk choÅ ju× nie fake news . 6Êowniki

tworzÃ caÊoÐÅ zjawiska. : deĆnicjach teJo znacze-

zaczÇÊy rejestrowaÅ to hasÊo w okoOicach br. ,n-

nia sÊowniki skupiajÃ siÇ na tym hejt to teksty (wy-

ternetowy sÊownik 1RZH:\UD]\ prowadzony przez

powiedzi wpisy komentarze i jedynie :6-P P$1

2Eserwatorium -Çzykowe Uniwersytetu :arszaw-

wspomina ×e hejterski mo×e EyÅ równie× oEraz. 7o

skieJo (nowewyrazy.uw.edu.pO dodaÊ hejt pod ko-

prawda Eo przecie× znaczna czÇÐÅ nienawistnych

niec b r. : nastÇpnymb roku hasÊo pojawiÊo siÇ

wypowiedzi puEOikowanych w ,nternecie to JraĆcz-

w 'REU\P VÊRZQLNX (doErysOownik.pO  a wb roku ko-

no-tekstowe memy które sÃ czymÐ du×o wiÇcej ni×

Oejnymbå w :LHONLPVÊRZQLNXMÇ]\NDSROVNLHJR3ROVNLHM

wypowiedziami tekstowymi.

$NDGHPLL1DXN (wsjp.pO .

+ejt z którym mierzyÅ siÇ muszÃ jeJo oĆary

:idaÅ tu ciekawÃ prawidÊowoÐÅ im mniejsza

w ,nternecie (a co za tym idzie tak×e w ìprawdzi-

redakcja sÊownika tym szyEciej reaJuje na napraw-

wymë ×yciu jest przedÊu×eniem teJo co od dawna

dÇ najnowsze zjawiska OeksykaOne. 6Êowo hejt zosta-

w naukach o komunikowaniu jest znane jako czarny

Êo ju× w b r. odnotowane w sÊowniku VMSSO (to

P5. 7yOe tyOko ×e ìkOasycznyë czarny P5 dotykaÊ osóE

jednoczeÐnie nazwa i adres pod którym ten sÊownik

puEOicznych poOityków Ćrmy i korporacje. 2ĆarÃ

jest dostÇpny  który praktycznie w oJóOe nie ma sta-

hejtu mo×e staÅ siÇ ka×dy z nas i to nie dOateJo ×e

Êej redakcji a hasÊa dodajÃ koryJujÃ i dyskutujÃ nad

stoi na przeszkodzie jakimÐ interesom Jospodar-

nimi u×ytkownicy ,nternetu.

czym czy poOitycznym a w zasadzie Eez powodu.

nr 5–6/2019

41

Nauka

apgor;ata Ë#ka-Wolak

0-0/*á$*8;,0$+*
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wiÇcej ni× poOska szkoÊa. POacówkÇ tÇ wyró×nia prze-

63£90<2!@96!$,T368!$3>!2-<63&8'&!0$/í!-

de wszystkim to ×e zajÇcia kuOturaOno-edukacyjne

;!8A@2@ '$,'2;'8T68A@+3;3>!2@1A1@ঔ£í383&A--

prowadzi siÇ tu od poniedziaÊku do soEoty. Ka×deJo

$!$,&A-'$-&></õA@$A2@$,T$A@;!1@T৹';@£03$Aõঔࣗ

dnia przychodzi do niej inna Jrupa dzieci Ey poprzez

&A-'$- A 63£90-$, 83&A-2 '1-+8!2$0-$, 1-'9A0!/í-

udziaÊ w zajÇciach i zaEawach doskonaOiÅ znajomoÐÅ

$@$, > -'£0-'/ 8@;!2-- $,3&A- &3 3£90-$, A0ÕĚ

jÇzyka poOskieJo i jak najwiÇcej dowiedzieÅ siÇ o kra-

3#3;2-$,T ! >-'£' &A-'$- /<৹ &>! £!;! 63 68A@/'৷-

ju z któreJo pochodzÃ ich rodziny.

&A-' 2! @96@ 68A'9;!/' 639Ě<+->!ࣗ 9-õ /õA@0-'1

'o ì%ajkië traĆajÃ dzieci z rodzin poOskich oraz

63£90-1W &!2-'1!<;380-968A@/!;'1<68A'032!2-'

z mieszanych. 1ajczÇÐciej z maÊ×eÌstw w których

83&A-$Õ>T ৹' ^A2!/313ঔࣗ 63£9A$A@A2@ 2-' #õ&A-'

matka jest PoOkÃ. $Oe sÃ te× wyjÃtki. -ak choÅEy 5ei-

-$, &A-'$-31 &3 2-$A'+3 63;8A'#2!\W 6-2-- ;'/ 2!

cheO rodowita 6zkotka mama -miesiÇczneJo $rtu-

9A$Aõঔ$-'2-'63;>-'8&A!>-'£'-2-$/!;@>63&'/13-

ra która mówi ì1asza rodzina mieszka koÊo 1owe-

>!2@$,68A'A83&A-$Õ>-2!<$A@$-'£-T0;Õ8@1A!£'৹@

Jo 6Ãcza. &hciaÊaEym ×eEy mój syn móJÊ rozmawiaÅ

2!>-'£3/õA@$A2'/'&<0!$/-&A-'$-W

z dziadkami po poOsku. -a nauczyÊam siÇ jÇzyka poO-

Z jednÃ z takich inicjatyw mieOi okazjÇ zapo-

skieJo Jdy studiowaÊam w Krakowie. $Oe nie znam

znaÅ siÇ pracownicy :ydziaÊu )iOoOoJiczneJo UMK

Jo na tyOe ×eEy uczyÅ syna. $ tu w ì%ajceë jest du×o

drb haE. MaÊJorzata *ÇEka-:oOak (,nstytut -Çzyka

zaEawy i piosenek dziÇki którym dzieci uczÃ siÇ nie

PoOskieJo oraz dr haE. 5aIaÊ Moczkodan (,nstytut

tyOko jÇzyka aOe tak×e zdoEywajÃ wiedzÇ o Ðwiecie.

/iteratury PoOskiej  którzy w dniach od  OuteJo do

/iczÃ poznajÃ czÇÐci ciaÊa koOory zwierzÇtaë.

 marca Er. przeEywaOi z wizytÃ w &entrum (dukacji

2 tym ×e aktywnoÐci sÃ zró×nicowane i do-

ì%ajkaë w Perth prowadzonym przez paÌstwa :io-

stosowane dob wieku ich uczestników a nauczycie-

OettÇ i Marcina 5udzkich. ì%ajkaë to zdecydowanie

Oe zaanJa×owani i doErze przyJotowani toruÌscy
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poOoniÐci moJOi siÇ przekonaÅ oEserwujÃc zajÇcia

daktycznych dOa tych szkóÊ oraz pOan przesiewowych

muzyczno-rytmiczne dOa dzieci do Oat  oraz Oekcje

EadaÌ rozwoju mowy dzieci z rodzin poOonijnych.

pokazowe w Jrupach dzieci od  do  Oat. 6ami natomiast w ceOu zdoEycia doÐwiadczenia konieczneJo do przyJotowania materiaÊów pomocniczych

'ſĲëćȰlëœīşſǀëƐëEħćŊëɄÉşōëŊɐɃÉƷĎǀĶëœDĶōşōşīĶĈǀŕƷ

dOa nauczycieOi toruÌscy naukowcy poprowadziOi

®lbȰ

warsztaty Oekcje poOskieJo i zajÇcia wyrównawcze. 5aIaÊ Moczkodan prowadziÊ zajÇcia z uczniami

ØĎŇħĈĶëŕëĎĕƆœëŕĕ

przyJotowujÃcymi siÇ do paÌstwoweJo eJzaminu
z jÇzyka poOskieJo na poziomach $6-/eYeO odpowiadajÃcych poziomowi znajomoÐci jÇzyka oEceJo w ramach poOskieJo eJzaminu maturaOneJo. Z koOei MaÊJorzata *ÇEka-:oOak ÅwiczyÊa wymowÇ poOskich
spóÊJÊosek w Jrupie å i -Oatków a tak×e naukÇ
czytania z -Oatkami. :spóOnie natomiast poprowadziOi zajÇcia doskonaOÃce sprawnoÐÅ pisania w Jrupie
uczniów starszych (å Oat . 'r haE. MaÊJorzata
*ÇEka-:oOak poprowadziÊa ponadto warsztaty metodyczne dOa nauczycieOi. 7oruÌscy poOoniÐci zostaOi
tak×e zaproszeni do udziaÊu w EaOu karnawaÊowym
co staÊo siÇ okazjÃ do poznania JoÐcinnoÐci PoOonii
mieszkajÃcej w 6zkocji.
KiOkudniowa wizyta w Perth to poczÃtek wspóÊpracy miÇdzy :ydziaÊem )iOoOoJicznym UMK a &entrum (dukacji ì%ajkaë. Podczas wizyty opracowano
Eowiem proJram koOejnych warsztatów metodycznych dOa nauczycieOi pracujÃcych w szkoÊach poOo-

'ſ ĲëćȰ ëĪëœ lşĈǀŊşĎëŕ żſşƱëĎǀĶ ōĕŊĈŇħ ǀĕ ƆƐëſƆǀƷŔĶ ƖĈǀŕĶëŔĶ Ⱦ!ĕŕƐſƖŔ

nijnych w 6zkocji zarys koncepcji materiaÊów dy-

0ĎƖŊëĈƷŇŕĕ Ɋ ëŇŊëɌȫ ĕſƐĲȿ
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rs;ula Ċ egleÖ

0."/*50-%/("3%&/ě?FGAİ?GE>ĜĊ
*&;p0./"1"4+"10;/"8"/*"
taEOicÇ odEyÊa siÇ z udziaÊem honorowych JoÐci na
czeOe z prezydentem 7orunia MichaÊem ZaOeskim
prorektorem UMK $ndrzejem 6okaOÃ i wicekurator
MariÃ Mazurkiewicz oraz przedstawicieOami spoÊecznoÐci akademickiej kadry pedaJoJicznej i uczniów /iceum oraz przyEyÊymi JoÐÅmi. 6pecjaOnym
JoÐciem uroczystoÐci EyÊ wnuk 5omana :. ,nJardena aEsoOwent tutejszeJo /iceum dr -acek ,nJarden
z córkÃ KaroOinÃ. UroczystoÐÅ EyÊa okazjÃ do przyEOi×enia postaci wyEitneJo ĆOozoIa i jeJo Ðrodowiska.
5oman ,nJarden wyksztaÊcony w kOasycznym
modeOu szkoÊy naOe×aÊ do pokoOenia tych uczonych
którzy mimo ×e przyszÊo ×yÅ w przeÊomowych niezwykOe trudnych okresach historii oddani EyOi caÊkowicie swojej twórczej misji. $ tÃ misjÃ 1auczycieOa-Mistrza kochajÃceJo MÃdroÐÅ EyÊo niezÊomne
szukanie Prawdy w odwa×nie i z pasjÃ stawianych
pytaniach siÇJajÃcych do najJÊÇEszych proEOemów
rzeczywistoÐci i Oudzkiej eJzystencji i dzieOenie siÇ
odkrytÃ PrawdÃ jako najwy×szym 'oErem.
-aka EyÊa to droJa w EioJramie teJo sÊawneJo
ĆOozoIa urodzoneJo na przeÊomiebwieków? : jakim
wyrastaÊ i tworzyÊ otoczeniu? 'Oa oEecneJo pokoOenia jest ju× kOasykiem ĆOozoĆi który przekazaÊ nam
koOejnym pokoOeniom oOErzymiÃ inteOektuaOnÃ spuÐciznÇ stanowiÃcÃ EoJactwo nadaO inspirujÃcych idei.
É ĈǀëƆëĈĲ īĶŔŕëǀŇëōŕƷĈĲ

&31<83&A-22'+30<8'!£-A!$/-
1Ě3&A-'क़$A@$,6!9/-
5oman :itoOd ,nJarden urodziÊ  OuteJo br.
1!8$!#8WA-2-$/!;@>@£<#<83('938Õ>-1W<-

w Krakowie w rodzinie o EoJatych tradycjach. 2j-

&>-0! 3£!203>90-'+3 >  -$'<1 +Õ£2309A;!Ě-

ciec 5oman Kajetan EyÊ radcÃ dworu cesarskieJo

$í$@1 -1W -03Ě!/! 36'82-0! > 38<2-< 1-!Ě3

i in×ynierem wodnym piastujÃcym wysokie Iunkcje

1-'/9$'<83$A@9;'3&9Ě32-õ$-';!#£-$@&'&@03>!2'/

(m.in. JeneraOneJo dyrektora reJuOacji rzek w Mi-

>@#-;2'1<)£3A3(3>-31!23>--;3£&3>- 2+!8-

nisterstwie 5oEót PuEOicznych w :arszawie . 'o

&'23>-T0;Õ8@>£!;!$,g#@Ě2!<$A@$-'-

jeJo technicznych ociÃJniÇÅ naOe×y m.in. Eudowa

£'1>;<;'/9A@1¥f0£!93>@11õ90-1!क़9;>3>@1

wodociÃJu w Krakowie oraz czÇÐciowa reJuOacja

-12!A/<1 l239Aí$' 3#'$2-' -1-õ 6!;832! 9A03Ě!

:isÊy i EuOwarów nad krakowskÃ :isÊÃ. Za swoje

<A@90!Ě!>¤8WmW
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osiÃJniÇcia uzyskaÊ doktorat honoris causa PoOitech-

7a doniosÊa uroczystoÐÅ nie tyOko dOa szkoÊy aOe

niki /wowskiej. 5odzina ,nJardenów wywodziÊa siÇ

i dOa miasta któreJo Jmina uIundowaÊa pamiÃtkowÃ

z :ÇJier. 'ziadek ĆOozoIa EyÊ Oekarzem wojskowym
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ǀŊşœë dƱşƱƆŊë ǡǩǢǥɐſȰ

w cesarskim króOewskim reJimencie husarzy wÇJier-

cji Uniwersytetu dOa zaÊo×onej w br. przez -ana

skich a przekazy rodzinne siÇJajÃ do wczeÐniejszych

Kazimierza $kademii /wowskiej utworzonej z KoOe-

przodków szwedzkich. Matka 5omana :itoOda :i-

Jium -ezuickieJo. 2d poczÃtku Oat . ;,;bw. za pa-

tosÊawa pochodziÊa z rodziny 5adwaÌskich o równie

nowania )ranciszka -ózeIa , uniwersytet cieszyÊ siÇ

EoJatych tradycjach. /ata mÊodzieÌcze spÇdziÊ ,n-

autonomiÃ jako uniwersytet poOski. 5oman ,nJarden

Jarden nie w Krakowie Oecz we /wowie dokÃd prze-

studia ĆOozoĆczne rozpoczÃÊ w br. u Kazimierza

niosÊa siÇ rodzina ,nJardenów. :e /wowie w br.

7wardowskieJo sÊawneJo ju× wówczas twórcy ĆOo-

rozpoczÃÊ naukÇ w Jimnazjum o proĆOu kOasycznym.

zoĆcznej 6zkoÊy /wowsko-:arszawskiej. Kazimierz

1auka w Jimnazjum po ukoÌczonej w Krakowie

7wardowski w b r. oEjÃÊ KatedrÇ )iOozoĆi we

szkoOe powszechnej zakoÌczona EyÊa eJzaminem

/wowie dokÃd przyEyÊ z :iednia Jdzie siÇ urodziÊ

dojrzaÊoÐci. 2kres JimnazjaOny EyÊ dOa mÊodeJo 5o-

i wyksztaÊciÊ studiujÃc u )ranciszka %rentana (jeJo

mana droJÃ poszukiwaÌ i mÊodzieÌczych pasji pod

uczniem EyÊ równie× (dmund +usserO . MatematykÇ

wpÊywem poezji romantycznej i Oiteratury mÊodo-

zaÐ studiowaÊ ,nJarden u :acÊawa 6ierpiÌskieJo.

poOskiej wÊasnych próE poetyckich i rozwijania zdoO-

Kazimierz 7wardowski dostrzeJajÃc taOent

noÐci muzycznych (EyÊ równoczeÐnie uczniem Kon-

i zainteresowania matematyczne swojeJo ucznia

serwatorium PoOskieJo 7owarzystwa MuzyczneJo

skierowaÊ Jo na studia do najsÊawniejszeJo wów-

w kOasie skrzypiec uczyÊ siÇ te× Jry na Iortepianie

czas matematyka 'awida +iOEerta który wykÊadaÊ

któremu pozostaÊ wierny do koÌca ×ycia . %yÊ chÊop-

w *etyndze. Po pierwszym semestrze (å

cem wszechstronnie uzdoOnionym tote× po maturze

studiów we /wowie ,nJarden rozpoczÃÊ studia

podjÃÊ studia ÊÃczÃce proĆO humanistyczny (ĆOozoĆi

w Uniwersytecie -erzeJo $uJusta w *etyndze mie-

ze ÐcisÊym (matematyki . 6tudia rozpoczÃÊ w Uniwer-

Ðcie nauki (jak do tej pory okreÐOana jest *etynJa

sytecie /wowskim wówczas jeszcze pod zaEorem

z jej sÊawnym m.in. dziÇki kiOkudziesiÇciu noEOistom

austriackim noszÃcym imiÇ cesarza )ranciszka ,

uniwersytetem . 6tudia matematyczne poÊÃczyÊ

który po KonJresie :iedeÌskim podpisaÊ akt Iunda-

podoEnie jak we /wowie ze studiami ĆOozoĆcznymi

nr 5–6/2019

45

Nauka

oraz z zajÇciami z psychoOoJii (u *eorJa (. M¾OOera .
1ajEardziej zaIascynowaÊa Jo jednak ĆOozoĆa. 7utaj
dopiero na zajÇciach (dmunda +usserOa (a wczeÐniej $doOIa 5einacha odnaOazÊ ten sposóE EadaÌ
ĆOozoĆcznych który najEardziej odpowiadaÊ inteOektuaOnym predyspozycjom jeJo ÐcisÊeJo umysÊu
dÃ×ÃceJo do poznania które wykracza poza empiriÇ. : *etyndze ,nJarden doÊÃczyÊ do miÇdzynarodowej Jrupy uczniów +usserOa zaIascynowanych
nowym spojrzeniem na ĆOozoĆÇ jakie oIerowaÊ ten
cieszÃcy siÇ ju× sÊawÃ wyEitny ĆOozoI i matematyk
twórca IenomenoOoJii. Poprzez odpowiednio opracowanÃ metodÇ odwoÊujÃcÃ siÇ do intuicji jako
wJOÃdu w istotÇ (eidos rzeczy tj. teJo co ideaOne
i dane EezpoÐrednio IenomenoOoJia miaÊa dostarczaÅ wiedzy pewnej i uniwersaOnej stanowiÃcej
Iundament wszeOkiej wiedzy. 7ak rozumiana EyÊa
ÐcisÊÃ ĆOozoĆÃ naukowÃ aOe w odmiennym sensie
ni× ĆOozoĆa rozwijana przez 7wardowskieJo. : *etyndze ,nJarden EyÊ te× pod wpÊywem wykÊadów
wywodzÃceJo siÇ ze Ðrodowiska monachijskieJo
Ma[a 6cheOera. : ujÇciu IenomenoOoJicznym 6cheOer EadaÊ istotne Ienomeny Oudzkiej eJzystencji jak
miÊoÐÅ cierpienie ÐmierÅ doÐwiadczenie reOiJijne
rozwijajÃc antropoOoJiÇ ĆOozoĆcznÃ w powiÃzaniu
z ĆOozoĆÃ moraOnoÐci i aksjoOoJiÃ (z przyjÇtÃ hierar-

ÉĶƐŊëĈƷ Ƀ şŔëŕ PŕīëſĎĕŕ Ⱦǡǩǣǧȿ

chiÃ wartoÐci w której najwy×sze sÃ aEsoOutne jak
sacrum przeciwstawione profanum najni×szeb å hedonistyczne . 7en okres JetynJeÌski okazaÊ siÇ niezwykOe pÊodny dOa póÕniejszej kariery ĆOozoĆcznej
,nJardena.

tach z Jrupy Åwiczeniowej docenta 5einacha prze×yOi wojnÇ tyOko cudzoziemcy i koEiety. $Oe i one EyÊy
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zaanJa×owane w dziaÊania wojenne najczÇÐciej jako

MÊodoÐÅ sprzyjajÃcÃ rozwijaniu naukowych pa-

woOuntariuszki w sÊu×Each sanitarnych. %Oiska koOe-

sji mÊodzieÌczych o×ywionych tak×e pozaakademi-

×anka ,nJardena ze studiów (dyta 6tein w b r.

ckich spotkaÌ i dysput przerwaÊ w b r. zamach

podjÇÊa pracÇ sanitariuszki w ochotniczej sÊu×Eie

na arcyksiÇcia )ranciszka )erdynarda w 6arajewie

wojskowej na Ironcie karpackim w szpitaOu zakaÕ-

rozpoczynajÃc , wieOkÃ wojnÇ. $Oma mater 5omana

nym w +ranicach na Morawach. Mimo wydarzeÌ

,nJardena ju× w b r. doÐwiadczyÊa jej skutków

wojennych uniwersytety niemieckie nadaO Iunkcjo-

i po wkroczeniu do /wowa wojsk carskich Uniwer-

nowaÊy choÅ Eardzo osÊaEione. : b r. +usserO

sytet )ranciszka , ze swoim nowym rektorem Ka-

przyjÃÊ stanowisko proIesora zwyczajneJo i KatedrÇ

zimierzem 7wardowskim przeniósÊ siÇ do :iednia

)iOozoĆi na równie renomowanym Uniwersytecie

(dziaÊaÊo tam tak×e PoOskie 7owarzystwo )iOozoĆcz-

$OEerta /udwika we )ryEurJu %ryzJowijskim dokÃd

ne . 5ównie× ,nJarden udaÊ siÇ do :iednia Jdzie

za swoim mistrzem podÃ×yÊ ,nJarden. Z dawnych

od paÕdziernika b r. do maja b r. kontynuo-

uczniów +usserOa do )ryEurJa przyEyÊa tak×e (dy-

waÊ studia w swojej macierzystej uczeOni. ZwiÃzany

ta 6tein która ju× w b r. oEroniÊa u nieJo roz-

jednak inteOektuaOnie z +usserOem powróciÊ do *e-

prawÇ doktorskÃ zostajÃc do br. jeJo prywatnÃ

tynJi Ey pod jeJo kierunkiem przyJotowaÅ rozpra-

asystentkÃ. 7o jej oOErzymiemu wysiÊkowi +usserO

wÇ doktorskÃ. 7ymczasem wojna rozproszyÊa ju×

zawdziÇczaÊ opracowanie swoich rÇkopisów przy-

Ðrodowisko IenomenoOoJów JetynJeÌskich. MÊodzi

Jotowanych do ,, tomu jeJo ,GHLF]\VWHMIHQRPHQRORJLL

mÇ×czyÕni wyruszyOi na Iront jak wspominaÊ po Oa-

LIHQRPHQRORJLF]QHMUHGXNFML. $Oe ten tom wydany zo-
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staÊ znacznie póÕniej (i w innej redakcji . ,GHH jak i Ea-

Eiorami kraj potrzeEowaÊ wyksztaÊconej kadry na-

dania +usserOa we )ryEurJu wskazywaÊy ju× na jeJo

uczycieOi i naukowców. Z powodów zaÐ zdrowotnych

droJÇ ku ideaOizmowi co EyÊo nie do przyjÇcia przez

,nJarden nie móJÊ inaczej sÊu×yÅ ojczyÕnie (choÅ

jeJo JetynJeÌskich uczniów i stosunkowo szerokie

zJÊaszaÊ siÇ do /eJionów PiÊsudskieJo . -ednak po-

Jrono IenomenoOoJów. ,deaOizm +usserOa w wieOe

czÃtki nie EyÊy wcaOe Êatwe.

Oat póÕniej skÊoniÊ ,nJardena do napisania swojeJo
opus magnum jakim EyÊ trzytomowy Spór o istnienie
ÐZLDWD. :e )ryEurJu podoEnie jak 6tein dopiero

38'6';@;38-2!<$A@$-'£W08'9;38<क़90-
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zJÊÇEiaÊ nowe podejÐcie mistrza. : tych wspóOnych

MÊody doktor przyjÃÊ podczas wakacyjnych

zmaJaniach ĆOozoĆcznych narodziÊa siÇ szczeJóOna

miesiÇcy br. posadÇ korepetytora synów hr. 7ar-

reOacja przyjaÕni miÇdzy (dytÃ 6tein i 5omanem ,n-

nowskiej w jej majÃtku w KoÌskich w ÏwiÇtokrzy-

Jardenem (jej ÐOady widaÅ w opuEOikowanych w tÊu-

skiem a od  wrzeÐnia przeniósÊ siÇ do /uEOina Jdzie

maczeniu poOskim przez :ydawnictwo KarmeOitów

przyjmowaÊ Oekcje w ró×nych szkoÊach. : b r.

%osych w Krakowie Oistach (dyty 6tein do 5omana

przeniósÊ siÇ do :arszawy Oecz stanowiska w Uni-

,nJardena å. Korespondencja datowana

wersytecie EyÊy ju× oEsadzone a IenomenoOoJia nie

jest od br. kiedy to ,nJarden wróciÊ do Krako-

wzEudzaÊa jeszcze zainteresowania. ,nJarden pozo-

wa a 6tein pozostaÊa przy +usserOu z przerwami

staÊ jednak w :arszawie Jdzie w br. zaÊo×yÊ ro-

na krótkie wyjazdy m.in. do rodzinneJo :rocÊawia

dzinÇ poÐOuEiajÃc MariÇ PoO (okuOistkÇ aEsoOwentkÇ

jeszcze niemieckieJo %resOau .

$kademii Medycznej w Kijowie i nauczaÊ w prywat-

:ydarzenia wojenne odEiÊy siÇ te× mocno na

nym *imnazjum Ðw. :ojciecha. 7rudna sytuacja ma-

osoEistych prze×yciach +usserOa. Podczas waOk

teriaOna w :arszawie skÊoniÊa ,nJardena do przyjÇ-

w 9erdun zJinÃÊ jeJo -Oetni syn :oOIJanJ a mÊod-

cia stanowiska nauczycieOa w *imnazjum w 7oruniu.

szy *erhard EyÊ dwukrotnie (najpierw w b r.

2kres toruÌski szczeJóÊowo opisany zostaÊ przez

potem w br. ciÇ×ko ranny. : br. na Ironcie

jeJo syna proI. 5omana 6tanisÊawa ,nJardena który

zachodnim we )Oandrii zJinÃÊ $doOI 5einach EOiski

nie tyOko EyÊ wyEitnym Ćzykiem i japonistÃ aOe jak

wspóÊpracownik +usserOa z *etynJi (w póÕniejszych

widaÅ z jeJo puEOikacji oEdarzony EyÊ te× taOentem

swoich pracach ,nJarden odnosiÊ siÇ do proEOemów

Oiterackim Ðwietnym warsztatem historycznym

ontoOoJicznych podejmowanych przez 5einacha .

a postaÅ sÊawneJo ojca przedstawiaÊ niczym wnikOi-

(dyta 6tein zaÐ w swojej autoEioJraĆi pisaÊa jak

we studium psychoOoJiczne.

znaczÃca w jej duchowej przemianie EyÊa ÐmierÅ 5e-

Praca nauczycieOa w Jimnazjum (wÐród uczniów

inacha przyjÇta z akceptacjÃ i spokojem przez jeJo

o Eardzo niewyrównanym poziomie inteOektuaOnym

mÊodÃ maÊ×onkÇ $nnÇ (oEydwoje EyOi od niedawna

i pojawiajÃcych siÇ w szkoOe konćiktach w mieÐcie

konwertytami którzy z wyznania moj×eszoweJo

które ,nJarden traktowaÊ wówczas jako prowincjo-

przeszOi na protestantyzm . Mimo toczÃcych siÇ

naOne Eo pozEawione tak wa×neJo dOa nieJo Ðrodo-

jeszcze waOk i Ierworu poOityczneJo dochodzÃcej do

wiska akademickieJo nie dawaÊa mu satysIakcji. 1ie

zmierzchu starej (uropy w tym maOowniczym poÊu-

popadÊ jednak w monotoniÇ mieszczaÌskieJo ×ycia

dniowym miasteczku uniwersyteckim siOniejsza EyÊa

spÇdzaneJo w szczÇÐOiwej powiÇkszajÃcej siÇ rodzi-

pasja poznawania.

nie (cieszÃcej siÇ narodzinami trzech synów 5oma-

: styczniu b r. ,nJarden oEroniÊ u +us-

na 6tanisÊawa ur. w  póÕniejszeJo naukowca

serOa rozprawÇ doktorskÃ ,QWXLWLRQ XQG ,QWHOOHNW EHL

Ćzyka -erzeJo Kazimierza póÕniejszeJo piOota ur.

+HQUL %HUJVRQ 'DUVWHOOXQJ XQG 9HUVXFK HLQHU .ULWLN

w  i -anusza 6teIana póÕniejszeJo sÊawneJo

(opuEOikowanÃ w b r. w ì-ahrEuch I¾r PhiOoso-

architekta ur. w  . 5oman ,nJarden ×yÊ w nie-

phie und ph¦nomenoOoJische )orschunJë . Po dok-

ustannej twórczej pasji poznawania i choÅ z daOa

toracie u +usserOa pozostawaÊa do podjÇcia decyzja

od centrum akademickieJo to w zdyscypOinowaniu

wyEoru daOszej droJi. &zy pozostaÅ w 1iemczech

przyJotowaÊ w 7oruniu swojÃ rozprawÃ haEiOitacyj-

Jdzie ju× w ró×nych oÐrodkach akademickich EyOi

nÃ. PisaÊ teksty naukowe które puEOikowaÊ w 1iem-

znani ,nJardenowi IenomenoOoJowie czy wracaÅ do

czech w ì-ahrEuch I¾r PhiOosophie und ph¦nomeno-

PoOski? 'Oa ,nJardena oczywisty EyÊ powrót do PoO-

OoJische )orchunJë oraz PoOsce m.in. w ìPrzeJOÃdzie

ski która choÅ jeszcze nie EyÊa wyzwoOona to kOÇski

)iOozoĆcznymë i ì5uchu )iOozoĆcznymë. Poza reJu-

trzech mocarstw rozEiorowych EudziÊy nadziejÇ na

Oarnymi zajÇciami dydaktycznymi (oEejmujÃcymi

odzyskanie niepodOeJÊoÐci. Zrujnowany wojnÃ i roz-

tak×e roczny kurs wykÊadów z psychoOoJii w 2Ć-
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cerskiej 6zkoOe Marynarki :ojennej å

skieJo w br. przeniósÊ siÇ do /wowa Jdzie ju×

prowadziÊ równie× o×ywionÃ dziaÊaOnoÐÅ kuOturo-

w czerwcu b r. na :ydziaOe +umanistycznym

wÃ. :yJÊaszaÊ odczyty pisaÊ recenzje ze spektakOi

Uniwersytetu -ana Kazimierza zdaÊ koOokwium ha-

teatraOnych. UczestniczyÊ aktywnie w spotkaniach

EiOitacyjne uzyskujÃc stopieÌ doktora haEiOitowane-

powoÊaneJo w br. KOuEu KonIraterni $rtystów

Jo. 5ozprawÇ O pytaniach esencjalnych opuEOikowaÊ

zrzeszajÃcych Oudzi sztuki i dziaÊaczy kuOtury wÐród

w jÇzyku niemieckim w ì-ahrEuch I¾r PhiOosophie

nich zasÊu×oneJo dOa 7orunia pierwszeJo prezyden-

und ph¦nomenoOoJische )orschunJë w b r. (co

ta miasta 2ttona 6teinEorna. KOuE powstaÊ z inicja-

przyniosÊo od razu odzew w postaci recenzji jakie

tywy -uOiana )aÊata (ucznia maOarza (dwarda ,nJar-

ukazaÊy siÇ w tak renomowanym piÐmie jak ìMindë

dena stryjeczneJo dziadka 5omana :. ,nJardena

póÕniejsza z b r. sÊawneJo autorstwa *iOEerta

i $rtura *órskieJo. : br. na jednym z wieczo-

5yOeèa . 5ównie× w 1iemczech po niemiecku opuEOi-

rów KOuEu zorJanizowanym po spektakOu ì:ariat

kowaÊ przyJotowany w 7oruniu wykÊad haEiOitacyj-

i pieOÇJniarkaë ,nJarden poznaÊ 6tanisÊawa ,Jnace-

ny 2 VWDQRZLVNX WHRULL SR]QDQLD Z ĆOR]RĆL (opuEOiko-

Jo :itkiewicza z którym zaprzyjaÕniÊ siÇ podczas

wany te× w ì6prawozdaniach *imnazjum w 7oruniu

póÕniejszych wizyt w Zakopanem i pozostaÊ z nim

zab rok szk. åë 7oruÌ  s. å . $Oe

w kontakcie do traJicznej samoEójczej Ðmierci :it-

na samodzieOnÃ pozycjÇ akademickÃ czekaÊ jeszcze

kaceJo na :oÊyniu we wrzeÐniu br.

Eardzo dÊuJo zadawaOajÃc siÇ jedynie prywatnÃ do-

Mimo ×e w póÕniejszych Oatach ,nJarden z pew-

centurÃ i doraEiajÃc na utrzymanie rodziny naucza-

nym sentymentem wspominaÊ 7oruÌ i z uznaniem

niem w Jimnazjach Owowskich. 1ie ustawaÊ jednak

wyra×aÊ siÇ o *imnazjum MikoÊaja Kopernika z jeJo

w Eadaniach naukowych a dziÇki uzyskanemu sty-

EoJatÃ historiÃ i rozwijanym wysokim poziomem na-

pendium w Oatach å wyjechaÊ naukowo

uczania ju× jako Jimnazjum akademickim to EÇdÃc

do Pary×a )ryEurJa %r. i MarEurJa. :e )ryEurJu

tutaj nauczycieOem JimnazjaOnym dÃ×yÊ do pracy na-

móJÊ ju× w dojrzaÊej dyskusji poOemizowaÅ z +usser-

ukowej w Eardziej sprzyjajÃcym ni× w 7oruniu Ðrodo-

Oem. : MarEurJu poznaÊ Martina +eideJJera który

wisku akademickim. 7ote× po ukoÌczeniu rozprawy

wkrótce (w br. przeniósÊ siÇ do )ryEurJa Jdzie

haEiOitacyjnej przy akceptacji Kazimierza 7wardow-

oEjÃÊ katedrÇ po +usserOu i jakkoOwiek +usserOowi

ſşĪȰ ®ſƆǀƖōë ÛĕīōĕǏ żşĎĈǀëƆ ƱƷŊœëĎƖ ŕë ƐĕŔëƐ żſşĪȰ ȰÉȰ PŕīëſĎĕŕë
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dedykowaÊ swoje dzieÊo 6HLQ XQG =HLW to stosunki

sÊu×Ea wojskowa ìszczÇÐOiwymë zEieJiem okoOiczno-

miÇdzy oEydwoma ĆOozoIami uOeJaÊy zasadniczej

Ðci (jakkoOwiek spowodowanym powa×nymi proE-

zmianie. $ Oata trzydzieste rzuciÊy najwiÇkszy cieÌ

Oemami zdrowotnymi zostaÊa na  Oat odroczona.

na +eideJJera EÇdÃceJo w b r. rektorem uni-

5oman :. ,nJarden do br. zatrudniony EyÊ jesz-

wersytetu i czÊonkiem 16'$P.

cze na uniwersytecie przemianowanym w b r.

1atomiast poEyt zaJraniczny ,nJardena i pro-

na Uniwersytet im. ,wana )ranki. Po okupacji so-

wadzone we /wowie Eadania przynosiÊy znakomi-

wieckiej  czerwca b r. do /wowa wkroczyÊy

te rezuOtaty. : b r. w +aOOe w wyd. 1iemayera

oddziaÊy niemieckie. Öona 5omana ,nJardena Eez-

opuEOikowaÊ swoje sÊawne dzieÊo z poJranicza on-

skutecznie we wszystkich Owowskich wiÇzieniach

toOoJii ĆOozoĆi jÇzyka i aksjoOoJii 'DV OLWHUDULVFKH

szukaÊa wówczas wÐród zamordowanych ÐOadów

Kunstwerk (poszerzone druJie wydanie niemieckie

syna. 5odzina nie wiedziaÊa jeszcze ×e traĆÊ do oEo-

ukazaÊo siÇ w b r. równoczeÐnie z przekÊadem

zu w &harkowie a potem do $rmii $ndersa z którÃ

poOskim M. 7urowicza wydanym w P:1 . : br.

przeEyÊ szOak Eojowy do ,raku ,ndii (Jiptu $Iryki

,nJarden uzyskaÊ wreszcie oczekiwane tak dÊuJo

PoÊudniowej i trudnÃ w czasie wojny podró× droJÃ

stanowisko proIesora nadzwyczajneJo w Uniwer-

morskÃ do :ieOkiej %rytanii (uratowany z tonÃceJo

sytecie -ana Kazimierza i KatedrÇ )iOozoĆi. -ako Ie-

statku data wypadku wskazuje ×e móJÊ EyÅ to sÊaw-

nomenoOoJ EyÊ tu jednak doÐÅ osamotniony mimo

ny zatopiony Ootniskowiec Ark Royal . -erzy ,nJarden

×e jeJo Eadaniami zainteresowani ju× EyOi mÊodzi

EyÊ oĆcerem 5$) podporucznikiem w ì'ywizjonie

ĆOozoIowie (jak m.in. /eopoOd %Oaustein ĆOozoI pra-

MyÐOiwskim ë utworzonym w Ootnictwie wojska

wa i (uJenia *insEerJ-%Oaustein oEydwoje EyOi te×

poOskieJo (EraÊ udziaÊ m.in. w Ootach zErojnych do

uczniami 7wardowskieJo i $jdukiewicza . Poprzez

1iemiec .

puEOikacje i wykÊady m.in. na konJresach ĆOozoĆcz-

&o odczuwaOi rodzice trzech synów utraciwszy

nych (w  w Pradze i b r. w Pary×u Jdzie

ju× jedneJo któreJo Oos nie EyÊ im znany? 5oman :.

w tym samymbroku EraÊ udziaÊ w KonJresie (stetyki

,nJarden od stycznia  do br. uczyÊ matema-

i 1auki o 6ztuce  ,nJarden zyskaÊ ju× na Zachodzie

tyki w PaÌstwowej 7echnicznej 6zkoOe Zawodowej

popuOarnoÐÅ i uznanie. &oraz Eardziej jednak niepo-

i EraÊ udziaÊ w tajnym nauczania uniwersyteckim.

kojÃce wiadomoÐci dochodziÊy z 1iemiec. 'aYid +iO-

:iadomo EyÊo czym moJÊo zakoÌczyÅ siÇ wykrycie

Eert od br. przestaÊ w oJóOe puEOikowaÅ +usserO

tej wydawaÊoEy siÇ tak naturaOnej powinnoÐci na-

i wieOu jeJo uczniów majÃcych pochodzenie ×ydow-

uczycieOa akademickieJo. MieszkaÌcy /wowa szcze-

skie mimo ×e przeszOi konwersjÇ na chrzeÐcijaÌstwo

JóOnie inteOiJencja ze Ðrodowiska akademickieJo

mieOi zakaz puEOikacji. 'ziaÊajÃca wczeÐniej Eardzo

musiaÊa ju× wiedzieÅ (a przynajmniej domyÐOaÅ siÇ 

aktywnie tak×e spoÊecznie (dyta 6tein uwa×ajÃca

co wydarzyÊo siÇ na :zJórzach :uOeckich w nocy

siÇ za niemieckÃ patriotkÇ i ÖydówkÇ mimo ×e od

z  na  Oipca br. (tym Eardziej ×e EyOi ju× Ðwiad-

b r. EyÊa ochrzczonÃ katoOiczkÃ decyzjÃ wÊadz

kowie teJo wydarzenia . Znany jest dzisiaj ìEiOansë

narodowych socjaOistów otrzymaÊa zakaz czynnej

tej jednej nocy  nazwisk rozstrzeOanych ( pro-

pracy. $Oe w tym czasie dojrzaÊa ju× jej decyzja do ×y-

Iesorów Owowskich uczeOni z rodzinami czy nawet

cia w zakonie kontempOacyjnym co uczyniÊa wstÇ-

przeEywajÃcymi w domu JoÐÅmi . 2jcowie areszto-

pujÃc do karmeOitanek w KoOonii. : br. we )ry-

wani EyOi z dorosÊymi synamib å kierownik Katedry

EurJu %ryzJowijskim zmarÊ (dmund +usserO a we

Prawa KarneJo w Uniwersytecie -ana Kazimierza

/wowiebå Kazimierz 7wardowski.

proI. 5oman /onJchamps de %erier zostaÊ zaErany
wraz z trzema synami wbwieku od  do  Oat. /wów

!/$-'12-'/9A!0!8;!>96ÕĚ$A'92'/,-9;38--W
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podoEnie jak inne miasta w PoOsce staÊ siÇ miejscem
masowych eJzekucji i poJromów OudnoÐci cywiOnej.

Öycie znowu spOotÊo siÇ z wieOkÃ historiÃ tÃ

: nieznanych okoOicznoÐciach zJinÃÊ wspomniany

najtraJiczniejszÃ. /wów EyÊ ostrzeOiwany ju× od

ju× /eopoOd %Oaustein z ×onÃ (uJeniÃ i kiOkuOetnim

wrzeÐnia br. a od  wrzeÐniabå poddany $rmii

synkiem. %yÊo to ju× ]G]LHVLÃWNRZDQHSRNROHQLH

&zerwonej. : nocy  Jrudnia br. aresztowany

/ecz

zostaÊ i osadzony w wiÇzieniu karnym syn 5omana
,nJardena -erzy student PoOitechniki /wowskiej.

PÃGURÐFL]ÊRQLHSU]HPR×H

:krótce ÐOad po nim zaJinÃÊ. 1ajstarszy syn 5oman

 sierpnia br. w komorze Jazowej w 2ÐwiÇ-

6tanisÊaw EyÊ w /eJii $kademickiej jeJo rozpoczÇta

cimiu-%rzezince wraz z JrupÃ przywiezionych
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z +oOandii Öydów zJinÇÊa (dyta 6tein (zaErana

mierza 7wradowskieJo ze /wowa  zostaÊ odsuniÇ-

przez 66-manów wraz z rodzonÃ siostrÃ z kOasztoru

ty od nauczania. 2trzymaÊ te× zakaz puEOikowania

w (cht  karmeOitanka 6. %enedykta od Krzy×a Eea-

prac z IenomenoOoJii EÇdÃcych ìpozaproJramowÃë

tyĆkowana w KoOonii  maja br. kanonizowana

wówczas ĆOozoĆÃ marksistowskÃ. )ormaOnie EyÊ

 paÕdziernika br.bå patronka (uropy. Podczas

zatrudniony w Uniwersytecie :arszawskim a Iak-

wojny EyÊa to jeszcze jak wieOe niezOiczonych innych

tycznie znaOazÊ siÇ na urOopie który trwaÊ od 

oĆar ÐmierÅ Eezimienna.

do b r. 2czywiste ×e wykorzystaÊ ten czas na

1iepewnoÐÅ prze×ycia ka×deJo wojenneJo dnia

intensywnÃ pracÇ naukowÃ m.in. przyJotowujÃc do

EyÊa dOa 5omana ,nJardena i jeJo rodziny codzien-

wydania w serii kOasyków ĆOozoĆi tÊumaczenie Kry-

nym doÐwiadczeniem dOa ,nJardenab å ĆOozoIa on-

W\NLF]\VWHJRUR]XPX ImmanueOa Kanta (P:1  .

toOoJa doÐwiadczeniem kruchoÐci Eytu OudzkieJo

: tym ìzakazanymë dydaktycznie czasie miaÊ poje-

i jeJo przyJodnoÐci tak jak ka×deJo Eytu czasowe-

dyncze wykÊady w KatoOickim Uniwersytecie /uEeO-

Jo. 7ym zaJadnieniom ontoOoJicznym poÐwiÇcaÊ

skim Jdzie utrzymywaÊ naukowe kontakty z :y-

w Oatach . swojÃ twórczoÐÅ ĆOozoĆcznÃ Oecz Ey-

dziaÊem )iOozoĆi &hrzeÐcijaÌskiej i :ydziaÊem 1auk

najmiej nie w aspekcie wydarzeÌ wojennych Oecz

+umanistycznych tutaj szczeJóOnie EOiskie z proI.

czysto teoretycznej kontrowersji miÇdzy reaOizmem

IrenÃ 6ÊawiÌskÃ (w Oatach å asystentkÃ

a ideaOizmem. KontrowersjÇ tÇ sIormuÊowaÊ jako

w UMK nakazem ówczesnych wÊadz równie× usu-

spór o charakter istnienia Ðwiata (czy jest w jakiÐ

niÇtÃ . Irena 6ÊawiÌska na JoÐcinnych wykÊadach

sposóE zawisÊy od ÐwiadomoÐci jak wynikaÊo ze

jakie prowadziÊa w U6$ m.in. w Uniwersytecie

stanowiska ideaOizmu transcendentaOneJo +usserOa

w %erkeOey (å przedstawiaÊa koncep-

czy te× nie? .

cjÇ InJardena o dzieOe Oiterackim (w jej prywatnym

: Przedmowie do . wydania tej pisanej pod-

archiwum zachowaÊy siÇ pochodzÃce z Oat . Oisty

czas wojny ksiÃ×ki przyznaÊ 3UDFDQDGQLÃXPR×OLZLÊD

/LVW\ 5RPDQD ,QJDUGHQD GR ,UHQ\ 6ÊDZLÌVNLHM ì7eksty

PL>@GXFKRZHSU]HWUZDQLHF]DVµZPR×HQDMFLÇ×V]\FK

'ruJieë å (  å . 1ie doszÊo natomiast

$SRZVWDQLHMHMZW\FKZDUXQNDFKPR×HVÊX×\Å]DMHGHQ

do pOanowanej w tym samym czasie naukowej wizy-

]GRZRGµZ×HSROVNLUXFKRSRUX×\ÊWDN×HZG]LHG]LQLH

ty InJardena w U6$.

EDGDÌQDXNRZ\FK ì6pór o istnienie Ðwiataë Kraków
P$U  :arszawa P:1  s.  .

InJarden pracowaÊ znów na uniwersytecie.
'o czynnej pracy w Katedrze )iOozoĆi powróciÊ
w b r. : ciÃJu niecaÊych  Oatb å do przejÐcia

2->'89@;';!+-'££3क़90-WA03Ě!
('231'23£3+-$A2!
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na emeryturÇ w b r.b å stworzyÊ siOnÃ szkoÊÇ
IenomenoOoJii. %ÇdÃc jeszcze w Eardzo doErej

5oman ,nJarden od czerwca b r. do OuteJo

kondycji naukowej w br. prowadziÊ w 2sOo wy-

br. przeEywaÊ w Pieskowej 6kaOe Jdzie zatrud-

kÊady z ĆOozoĆi +usserOa (opuEOikowane w br.

niona EyÊa jeJo ×ona i tutaj mimo Eraku Iachowej

w przekÊadzie poOskim przez proI. $ndrzeja PóÊ-

Oiteratury intensywnie pracowaÊ twórczo koÌczÃc

tawskieJo znakomiteJo ucznia InJardena . 1a-

I tom 6SRUXRLVWQLHQLHÐZLDWD. -u× w styczniu br.

ukowo pracowaÊ do samej Ðmierci prowadzÃc

kiedy jeszcze trwaÊy waOki w Krakowie i Pieskowej

privatissimum dOa swoich uczniów (wÐród których

6kaOe zostaÊ zaproszony przez dziekana :ydzia-

EyÊ -erzy Perzanowski póÕniejszy proIesor UMK 

Êu +umanistyczneJo na Uniwersytet -aJieOOoÌski.

nadaO te× du×o puEOikowaÊ majÃc daOsze projekty

:raz z innymi proIesorami ze /wowa zaanJa×owany

naukowe. 1aJÊa ÐmierÅ b czerwca b r. prze-

EyÊ w projekt reaktywowania Uniwersytetu -ana Ka-

rwaÊa te wszystkie pOany m.in. niedokoÌczony III

zimierza (w JrÇ wchodziÊ Kraków Katowice :roc-

tom pisaneJo po niemiecku 6SRUXRLVWQLHQLHÐZLDWD

Êaw . ZrezyJnowaÊ jednak z wyjazdu do :rocÊawia

który w tÊumaczeniu jeJo uczennicy proI. 'anuty

(Jdzie EyÊa ju× Oiczna Jrupa Owowskich uczonych 

*ieruOanki ukazaÊ siÇ w br. 1a Uniwersytecie

Jdy uzyskaÊ mo×OiwoÐÅ zatrudnienia w rodzinnym

-aJieOOoÌskim nastÇpcÃ 5omana InJardena w Kate-

Krakowie. PoczÃtkowo EyÊ zatrudniony w Uniwer-

drze i kontynuatorem jeJo EadaÌ zostaÊ proI. :Êa-

sytecie -aJieOOoÌskim jedynie na kontrakcie aOe ju×

dysÊaw 6tró×ewski znakomity ontoOoJ i estetyk.

w czerwcu br. uzyskaÊ II KatedrÇ )iOozoĆi i sta-

: Ðrodowisku krakowskim w krÇJu IenomenoOoJii

nowisko proIesora zwyczajneJo. :krótce jednak

za ×ycia InJardena EyÊ tak×e KaroO :ojtyÊa. 7o on

w wyniku nasiOajÃcych siÇ represji komunistycznych

jako kardynaÊ ceOeErowaÊ uroczystoÐci poJrzeEo-

(podoEnie jak Izydora 'ÃmEska asystentka Kazi-

we 5omana InJardena.
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5oman InJarden zaOiczany jest do najwyEitniejszych uczniów (dmunda +usserOa. PozostawiÊ
oOErzymiÃ spuÐciznÇ swoich dzieÊ. 6eria jeJo 'zieÊ
)iOozoĆcznych wydawana od b r. w P:1 oEejmuje  tomów (studiów z ontoOoJii teorii poznania
ĆOozoĆi jÇzyka teorii dzieÊa OiterackieJo estetyki

: przyJotowaniu tekstu wykorzystano m.in.
. :. +erEstrith (G\WD6WHLQÖ\GµZNDLFKU]HÐFLMDQka Kraków e6Pe .
. 5. InJarden :VWÇSGRIHQRPHQRORJLL+XVVHUOD
:arszawa P:1 .
. 5. InJarden 2EDGDQLDFKĆOR]RĆF]Q\FK(G\W\

etyki IenomenoOoJii +usserOa . -eJo prace przetÊu-

Stein w (. 6tein 2]DJDGQLHQLXZF]XFLD Kraków

maczone zostaÊy na wieOe jÇzyków Eadania z za-

Znak  å.

kresu estetyki wywarÊy siOny wpÊyw na estetyków
amerykaÌskich m.in. 1eOsona *oodmana -eraOda
/eYinsona -osepha MarJoOisa. PoJOÃdy InJardena
i jeJo prace EyÊy i nadaO sÃ dyskutowane i rozwijane.
2ddziaÊywanie InJardena tak×e poprzez uczniów
i ich koOejne Jeneracje jest widoczne w wieOu oEsza-

. 5.6. InJarden 5RPDQ:LWROG,QJDUGHQÖ\FLH
ĆOR]RIDZRNUHVLHWRUXÌVNLP å  7oruÌ
UMK .
. 5. 2Jrodnik ,QJDUGHQ :arszawa :iedza Powszechna .
. -. Perzanowski *DUÐÅZVSRPQLHÌR:LHONLP

rach EadaÌ i kryje jeszcze EoJactwo idei które moJÃ

)LOR]RĆH (z 'odatkiem II  w -. Perzanowski $.

nadaO inspirowaÅ o iOe tyOko EÇdziemy mieÅ w soEie

Pietruszczak red. Od teorii literatury do ontologii

tÇ samÃ n i e z Ê o m n Ã p a s j Ç p o z n a w a n i a.

ÐZLDWD 7oruÌ UMK  å å.
. Ïw. 7eresa %enedykta od Krzy×a. (dyta 6tein

***

$XWRSRUWUHW]OLVWµZ/LVW\GR5RPDQD,QJDUGHQD
Kraków :yd. KarmeOitów %osych .

3&A-õ03>!2-!

. $. 7homasson 5RPDQ,QJDUGHQ 6tanIord (ncycOopedia oI PhiOosophy.

ProI. KrzysztoIowi InJardenowi i dr. -ackowi

. www.pOato.stanIord.eduentriesinJarden

InJardenowi dziÇkujÇ za mo×OiwoÐÅ wykorzystania

. www.roman-inJarden.phiOos.uj.edu.pO

zdjÇÅ z archiwum rodzinneJo a proI. -ackowi -. -a-

. www.inJarden.archiYe.uj.edu.pO

dackiemu za zdjÇcia z seminarium Kazimierza 7war-

. www.Oo.torun.pOOoo-nashistoria-szkoOy

dowskieJo.

. www.Owow.com.pO

: tekÐcie wykorzystaÊam tytuÊy prac pod red.
-. -. -adackieJo i %. Markiewicz 3UµJLVWQLHQLD=G]LHVLÃWNRZDQH SRNROHQLH :arszawa P7)  oraz
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...$PÃGURÐFL]ÊRQLHSU]HPR×H :arszawa P7) .
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es;ek :liÖski

:.#0-*$;/"0#&$/0áÂ
@9;í6-'2-' A 30!A/- 3&9Ě32-õ$-! ;!#£-$@ 6!1-í;-

PóÕniejszy wyEitny uczony przyjechaÊ do 7oru-

03>'/ 0< $A$- 683(W 31!2! 2+!8&'2! > 38<2-<T

nia poszukujÃc pracy po studiach w *etyndze i dok-

1!8$!830<

toracie z ĆOozoĆi u (dmunda +usserOa we )reiEurJu
na proJu b roku wróciÊ do nowo powstajÃcej

'Oa inicjatorów dzisiejszeJo wydarzenia KOuEu

PoOski aEy JdzieÐ osiÃÐÅ i zaÊo×yÅ rodzinÇ.

ProIesorów im. /udwika KoOankowskieJo ten wio-

: 7oruniu podjÃÊ pracÇ nauczycieOa matematy-

senny dzieÌ jest Eardzo radosny. Po Oatach staraÌ

ki w ówczesnym PaÌstwowym *imnazjum przy uO.

speÊnia siÇ pomysÊ uhonorowania wyEitnej postaci

ZauÊek Prosowy . Praca nauczycieOa nie EyÊa speÊ-

proI. 5omana InJardena w mieÐcie w którym miesz-

nieniem jeJo amEicji i wspomina jÃ w Oistach i zapi-

kaÊ piÇÅ Oat od Oata  do koÌca broku.

skach dosyÅ amEiwaOentnie. &hciaÊ EyÅ uczonym
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i temu poÐwiÇcaÊ caÊy woOny czas. Przyzwyczajony

w Outym broku rodzina przeniosÊa siÇ do /wowa

do ×ycia w atmosIerze uniwersytetu w miastach

Jdzie ĆOozoI w Oatach trzydziestych oEjÃÊ proIesurÇ

niemieckich oraz we /wowie odczuwaÊ tutaj Erak

na Uniwersytecie -ana Kazimierza.

inspirujÃceJo Ðrodowiska. $Oe mimo teJo jak pisaÊ

2 zwiÃzkach z miastem i szkoÊÃ Ðwiadczy Iakt

syn 5oman 6tanisÊaw InJarden we wspomnieniach

×e w broku na dwa Oata przed ÐmierciÃ InJar-

o tym okresie ì2samotnienie ojca w 7oruniu oraz

den odwiedziÊ 7oruÌ z okazji oEchodów -Oecia

jeJo uparta waOka z przeciwnoÐciami o haEiOitacjÇ

*imnazjum 7oruÌskieJo. 6potkaÊ tu jeszcze nieOicz-

spowodowaÊy ×e okres ten staÊ siÇ jednak w koÌcu

nych dawnych znajomych i uczniów wyJÊosiÊ nawet

dOa nieJo doErym wstÇpem do samodzieOnej twór-

przemówienie nawiÃzujÃce do Oat pracy oraz wieOo-

czoÐci EyÅ mo×e nawet kOuczowy w jeJo ×yciu na-

wiekowej tradycji szkoÊy cieszÃc siÇ ×e ìserce >tej

ukowym. :ÊaÐnie wtedy powstaÊy jeJo najwa×niej-

szkoÊy@ Eije i cieszy siÇ razem ze mnÃ ×e mo×emy EyÅ

sze koncepcje ĆOozoĆczne które póÕniej ju× tyOko

razem po tyOu Oatachë. (op. cit. 

rozwijaÊ przez caÊe ×ycie. %yÊ to Eowiem kOuczowy

Po Oatach ponownie odnawiamy zwiÃzek 7oru-

okres jeJo mÊodoÐci naukowej od . do .b roku

nia z proI. 5omanem InJardenem. 2d ponad siedem-

×ycia.ë (5oman 6. InJarden 5oman :itoOd InJarden

dziesiÇciu Oat mamy w 7oruniu uczeOniÇ którabå nie

Öycie ĆOozoIa w okresie toruÌskim å 7o-

wÃtpiÇb å wypeÊniÊaEy potrzeEÇ ProIesora ×ycia

ruÌ  s. .

w Ðrodowisku akademickim. 'ziÐ to Ðrodowiskob å

InJardenowie mieszkaOi przy uOicy Mickiewicza

proIesorowie Uniwersytetu MikoÊaja Kopernikab å

 (wówczas kamienica oznaczona EyÊa nr  

wraz z wÊadzami miasta i mieszkaÌcami skÊadajÃ

czÇsto caÊÃ rodzinÃ spÇdzaOi czas w Parku Miejskim

hoÊd wieOkiemu uczonemu. 2n na to zasÊu×yÊ a 7o-

przy uOicy %ydJoskiej OuE nad :isÊÃ. 2prócz imponu-

ruÌ zasÊuJuje na -eJo symEoOicznÃ oEecnoÐÅ.

jÃcej OiczEy prac naukowych pisaÊ InJarden równie×
recenzje ze spektakOi toruÌskieJo teatru. : 7oruniu
InJardenom urodziOi siÇ dwaj mÊodsi synowie zanim

ſşĪȰĎſĲëćȰdĕƆǀĕŊÛƷōĶǏƆŊĶɐɃÉƷĎǀĶëœDĶōşōşīĶĈǀŕƷ®lbȰ
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gĚ3क़$!/'9;$38!A>-õ$'/2-';@£03A'>A+£õ&<2!

EyÊo za tzw. Eezpieczne promieniowanie które opa-

308'9>-39'223f£';2-T!£';!0৹'A63>3&<63>-õ0-

Oa a nie ma dziaÊania kanceroJenneJo. 1iestety ma

9A!/í$'/ 9-õ &A-<8@ 3A323>'/W A@ 83A8A'&A!2-' 9-õ

ono wÊaÐciwoÐci penetrowania do skóry wÊaÐciwej

!;139('8@ A-'190-'/T #õ&í$'/ 2!;<8!£2@1 )£;8'1

zarówno warstwy Erodawkowatej jak i siateczko-

68A'$-> 2!&1-'82'1< &A-!Ě!2-< 6831-'2-3>!2-!

watej oraz do tkanki podskórnej. 2dpowiedziaOne

9Ě32'$A2'+3T9;!23>->ঔ>-';£'2!/23>9A@$,#!&!क़

jest za JÊówne procesy Iotostarzenia w skórze. Pro-

8@A@03&£!90Õ8@$AĚ3>-'0!S

mieniowanie U9$ nie wywoÊuje rumienia (jedynie
w dawkach Eardzo du×ych u osóE zdrowych aOe wy-

å -est wieOe czynników od których zaOe×y siÊa

woÊuje tzw. natychmiastowÃ hiperpiJmentacjÇ skóry

dziaÊania promieniowania takich jak poÊo×enie Jeo-

(å minut  spowodowanÃ utOenianiem oEecnej

JraĆczne kOimatb wiek styO ×ycia zawód sposóE

w skórze meOaniny. Przenika ono przez szyEy okienne

uEierania siÇ porabroku i pora dnia. 'odatkowo co-

a tak×e przez chmury. -eJo natÇ×enie jest niezmien-

raz siOniejsze zanieczyszczenie powietrza i w oJóOe

ne w ciÃJu dnia a nawetbroku. Promieniowanie U9$

Ðrodowiska doprowadza do nasiOania siÇ neJatyw-

powoduje reakcje IotoaOerJiczne Iototoksyczne

neJo dziaÊania sÊoÌca. %rak streIy ozonowej po-

i powstawanie woOnych rodników stany zapaOne

woduje przenikanie do powierzchni Ziemi caÊeJo

w skórze a ponadto udowodniono równie× jeJo

zakresu uOtraĆoOetu nie tyOko promieniowania U9$

dziaÊanie kanceroJenne.

i U9% aOe niestety równie× U9&. Promienie U9&

1atomiast promieniowanie U9% zwane rów-

o dÊuJoÐci IaOi  do  nanometrów to Eardzo

nie× promieniowaniem rumieniotwórczym nie

krótka IaOa aOe o najwy×szej enerJii.b Przez wieOe Oat

przechodzi przez chmury oraz szkÊo okienne aOe

wykorzystywane one EyÊy w Oampach EakterioEój-

penetruje przez wodÇ. 1ajwiÇksze natÇ×enie pro-

czych. -ednak×e w przypadku dziaÊania na orJanizm

mieniowania U9% wystÇpuje w szczeJóOnoÐci Oatem

czÊowieka promienie U9& prowadzÃ do siOnych re-

w ciÃJu dnia w Jodzinach od  do . Mo×na je

akcji rumieniowych uszkodzenia roJówki oka oraz

uznaÅ za zasadniczÃ przyczynÇ poparzeÌ sÊonecz-

do uszkodzenia ÊaÌcuchów '1$.

nych Jdy× promienie U9% majÃ krótszÃ dÊuJoÐÅ
IaOi w przeciwieÌstwie do U9$ aOe wiÇkszÃ enerJiÇ.

gA03&£->'&£!90Õ8@9í68A'2-0!/í$'T#'A>A+£õ&<

Promieniowanie U9% jest pochÊaniane w bprocen-

2!+8<#3ঔࣗ>!89;>@3A323>'/T6831-'2-'38!A

tach przez naskórek aOe dociera a× do jeJo warstwy

W ! $A@1 63£'+! -$, &A-!Ě!2-' - /!0-' 9í /'+3

podstawnej. Uszkadza ono '1$ komórek i prowadzi

90<;0-&£!90Õ8@38!AA&83>-!$AĚ3>-'0!S

do zmian przednowotworowych i nowotworowych.
'ziaÊa na wszystkie komórki naskórka zarówno ke-

å Promieniowanie U9$ nazywane tak×e dÊuJim

ratynocyty meOanocyty oraz komórki /anJerhan-

promieniowaniem U9 to  procent enerJii caÊko-

sa które sÃ odpowiedziaOne za odpornoÐÅ skóry.

witeJo promieniowania U9. Przez wieOe Oat uwa×ane

1iszczenie czy zahamowanie aktywnoÐci immunokompetentnych komórek /anJerhansa prowadzi
do immunosupresjib å najoJóOniej rzecz ujmujÃc do
hamowania procesu wytwarzania przeciwciaÊ i komórek odpornoÐciowych czeJo konsekwencjÃ jest
zmniejszenie odpornoÐci orJanizmub å co z koOei
zwiÇksza prawdopodoEieÌstwo wystÃpienia inIekcji
wirusowych oraz Eakteryjnych. 'odatkowo w wyniku dziaÊania U9% nastÇpuje poJruEienie naskórka
jako reakcja oEronna skóry.
gA@90<;0-&A-!Ě!2-!2!90Õ8õ6831-'2-38!A
>A!/'12-'9-õ>!8<20</íS
å 1iestety tak dziaÊania niepo×Ãdane pod wpÊywem promieni U9$ i U9% nakÊadajÃ siÇ na sieEie
powodujÃc zarówno zmiany w naskórku jak i w skórze wÊaÐciwej.
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g A03&£->3ঔࣗ 9Ě3क़$! <A!£'৹2-32! /'9; 3& 0!82!$/-
393#@'096323>!2'/2!/'+3&A-!Ě!2-'W
å 7ak osoEy z jasnÃ karnacjÃ sÃ Eardziej wra×Oiwe na dziaÊanie promieni U9$ i U9% trudniej siÇ
opaOajÃ majÃ czÇÐciej zmiany rumieniowe a nawet
oparzenia sÊoneczne. : przypadku takich osóE
z I i IIbIototypem czÇÐciej te× wystÇpujÃ odczyny Iototoksyczne IotoaOerJiczne czy stany przedrakowe
i nowotwory skóry. Za to osóE z 9I Iototypem praktyczne nie stwierdza siÇ wystÇpowania czerniaka.
g 3;3;@6;3;@60!82!$/-TA>-íA!2@A-£3ঔ$-íA!>!8;'/>90Õ8A'1'£!2-2@T$A@£-+8<6@6-+1'2;Õ>3&63>-!&!/í$@$,A!6-+1'2;!$/õ38+!2-A1Õ>W
å :yró×niamy 9I Iototypów skaOa ta zostaÊa

å 5eakcje Iototoksyczne sÃ spowodowane jed-

ustaOona przez amerykaÌskieJo dermatoOoJa 7ho-

noczesnym dziaÊaniem sÊoÌca JÊównie promienio-

masa )itzpatrica w b roku. Koncepcja kOasy-

wanie U9$ i suEstancji ÐwiatÊouczuOajÃcej. Zmia-

Ćkowania typów skóry w zaOe×noÐci od reakcji na

ny moJÃ pojawiÅ siÇ ju× po pierwszym kontakcie

promieniowanie uOtraĆoOetowe powstaÊa aEy móc

tych dwóch czynników. PojawiajÃ siÇ na odkrytych

doEieraÅ wÊaÐciwe dawki promieniowania w Oecze-

czÇÐciach ciaÊa EezpoÐrednio OuE do kiOku Jodzin

niu osóE z choroEami dermatoOoJicznymi. Ka×dy

po ekspozycji jako odczyny wczesne. 5eakcje Io-

z Iototypów charakteryzuje siÇ pewnymi cechami

toaOerJiczne sÃ zwiÃzane z podaniem doustnym

I

typ ceOtyckib å EOady koOor skóry nieEieskie OuE

OuE miejscowym preparatów ÐwiatÊouczuOajÃcych.

piwne oczy wÊosy EOond OuE rude Eardzo czÇsto

: porównaniu do reakcji Iototoksycznych wystÇ-

pieJi niJdy siÇ nie opaOa i zawsze uOeJa oparze-

pujÃ rzadziej. ZasadniczÃ roOÇ w powstaniu zmian

niom

odJrywa promieniowanie U9$. 'o odczynu nie

II typ póÊnocnoeuropejskibå jasny koOor skóry zie-

dojdzie po pierwszej ekspozycji Jdy× wtedy rozwija

Oone OuE piwne oczy wÊosy EOond OuE jasno ErÃ-

siÇ Iotonadwra×OiwoÐÅ w skórze powstaje aOerJen

zowe czÇsto pieJi trudno siÇ opaOa i zazwyczaj

który anJa×uje ukÊad immunoOoJiczny. Zmiany majÃ

uOeJa poparzeniom

charakter wyprysku ze ÐwiÃdem. PojawiajÃ siÇ na

III typ Ðrodkowoeuropejskibå kremowy koOor skóry

skórze odsÊoniÇtej aOe moJÃ oEejmowaÅ oEszary

ciemny EOond OuE ErÃzowy koOor wÊosów szare

niepoddane dziaÊaniu promieniowania sÊoneczneJo.

OuE ErÃzowe oczy czasami pieJi opaOa siÇ i raczej

&zynnikami wywoÊujÃce odczyny IotoaOerJiczne sÃ

rzadko uOeJa poparzeniom

Oeki (niesteroidowe Oeki przeciwzapaOne antyEioty-

I9 typ poÊudniowoeuropejskib å jasnoErÃzowa OuE

ki  roÐOiny oraz Ðrodki konserwujÃce i zapachowe.

oOiwkowa skóra ciemne wÊosy ErÃzowe OuE
ciemnoErÃzowe oczy Erak pieJów zawsze siÇ

g£'8+-! 2! 9Ě3क़$' 2-' >@&!/' 9-õ >-õ$ ;@63>@1

opaOa i raczej nie uOeJa oparzeniom

<$A<£'2-'1 3 68A@$A@2!$, 9!13-9;2@$,W A@22--

9 typ azjatycki i póÊnocnoaIrykaÌskib å ErÃzowa

0-'1968!>$A@1/'9;;<8!$A'/3;3$A'2-'A'>2õ;8A-

skóra ciemne OuE czarne wÊosy ciemnoErÃzowe

2'T2!68A@0Ě!&0329'8>!2;@>963৹@>!2@$,683-

oczy mocno siÇ opaOa Eardzo rzadko uOeJa popa-

&<0;!$,T 9;393>!2' 0391';@0-T 68A@/13>!2' £'0-T

rzeniom

3+Õ£2'A!2-'$A@9A$A'2-'ঔ83&3>-90!W

9I typ aIrykaÌskibå ciemnoErÃzowa OuE czarna skóra czarne wÊosy ciemnoErÃzowe oczy nie opaOa
siÇ niJdy nie uOeJa oparzeniom.

å :szystkie te czynniki majÃ wpÊyw na powstawanie aOerJii na sÊoÌce. -est caÊa Jrupa choróE skóry
zaOiczanych do Iotodermatoz w których wystÇpuje

g38!A$Aõঔ$-'/1Õ>-9-õ38'!0$/!$,(3;3!£'8+-$A-

nadwra×OiwoÐÅ na promieniowanie uOtraĆoOetowe.

2@$, - (3;309@$A2@$,T #õ&í$@$, 2-'63৹í&!2@1-

2Ejawy moJÃ EyÅ ró×ne od tzw. oEjawów pokrzywki

90<;0!1-<$A<£'2-!2!9Ě3क़$'W

posÊonecznej wieOopostaciowych osutek ÐwietOnych
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po przewOekÊe zmiany posÊoneczne. Ponadto wystÇ-

wÊaÐciwej zwÊaszcza ĆEroEOasty. 'odatkowo wywo-

pujÃ czÇsto dermatozy prowokowane OuE nasiOajÃce

Êuje powstawanie enzymów powodujÃcych stan za-

siÇ pod wpÊywem promieniowania U9. 1ajczÇstszÃ

paOny w skórze. :ystÇpujÃ te× zmiany w naczyniach

IotodermatozÃ sÃ wieOopostaciowe osutki ÐwietOne

skóry. KOinicznie taka skóra charakteryzuje siÇ po-

charakteryzujÃce siÇ zmianami Jrudkowymi rumie-

JruEieniem ×óÊtawo-ziemistym zaEarwieniem Oicz-

niowymi pÇcherzykowatymi wystÇpujÃcymi w miej-

nymi zmarszczkami i Eruzdami o ró×nej JÊÇEokoÐci

scach odsÊoniÇtych na dziaÊanie sÊoÌca. Pierwsze

przeEarwieniami i odEarwieniami porozszerzanymi

zmiany moJÃ EyÅ widoczne ju× po upÊywie  Jodzin

naczyniami Erodawkami Êojotokowymi roJowace-

od kontaktu z promieniowaniem sÊonecznym. Po-

niem sÊonecznym. 2Ejawy takie pojawiajÃ siÇ u na-

jawiajÃ siÇ i nawracajÃ najczÇÐciej w dzieciÌstwie

wet stosunkowo mÊodych osóE.

w okresie wiosennym a znikajÃ w okresie Oetnim.
Zmiany skórne ustÇpujÃ samoistnie po zaprzestaniu

g 8A'$-> 9A03&£->'1< 6831-'2-3>!2-< 9Ě32'$A-

ekspozycji na sÊoÌce.

2'1<9;39</'9-õ)£;8@T#õ&í$'9<#9;!2$/!1-63$,Ě!2-!/í$@1-£<#3&#-/!/í$@1-W!$A@1&30Ě!&2-'

g 3>9A'$,2-' Ěí$A@ 9-õ 2!&<৹@>!2-' 6831-'-

63£'+!-$,&A-!Ě!2-'-/!0/'>Ě!ঔ$->-'&3#-'8!ࣗS

2- 9Ě32'$A2@$, A 68A@96-'9A32@1 9;!8A'2-'1 9-õ
90Õ8@W

å Promieniowanie sÊoneczne Eez ×adnej wÃtpOiwoÐci wpÊywa neJatywnie na skórÇ czÊowieka.

å Uznaje siÇ ×e a×  procent oEjawów starze-

Mimo ×e orJanizm czÊowieka wytwarza mechani-

nia siÇ skóry twarzy jest spowodowane nadmiernÃ

zmy oEronne przed promieniowaniem U9 musimy

ekspozycjÇ na ÐwiatÊo sÊoneczne. )otostarzenie siÇ

równie× siÇJnÃÅ po Ðrodki ochrony zewnÇtrznej

skóry jest wynikiem dziaÊania promieniowania U9%

przed uOtraĆoOetem czyOi tzw. ĆOtry przeciwsÊonecz-

na poziomie naskórka promieniowania U9$ na po-

ne. 6uEstancje promieniochronne powinny speÊniaÅ

ziomie skóry wÊaÐciwej nieprawidÊowych mechani-

okreÐOone wymaJania w szczeJóOnoÐci chroniÅ skórÇ

zmów naprawczych keratynocytów i ĆEroEOastów

przed szerokim spektrum promieniowania sÊonecz-

a tak×e wspomnianeJo wczeÐniej neJatywneJo

neJob å zarówno U9$ jak U9%b å EyÅ nietoksyczne

dziaÊania promieniowania U9 na komórki /anJer-

nieOotne OuE trudnoOotne IotostaEiOne i wodoodpor-

hansa. Za procesy starzenia siÇ skóry odpowie-

ne Eezzapachowe doErze toOerowane przez skórÇ.

dziaOne jest jednak JÊównie promieniowanie U9$.

: skrócie mo×na wytÊumaczyÅ dziaÊanie ĆOtrów na-

7o promieniowanie wnikajÃc do skóry wÊaÐciwej

stÇpujÃco ĆOtry Ćzyczne odEijajÃ promieniowanie

uszkadza wÊókna koOaJenowe eOastyczne kwas hia-

ĆOtry chemiczne pochÊaniajÃ promieniowanie. 1aj-

Ouronowy JOikozoaminoJOikany oraz komórki skóry

Eezpieczniej stosowaÅ IotoprotekcjÇ w zaOe×noÐci
od Iototypu. Im ni×szy Iototyp tym wy×szy wskaÕnik
Iotoprotekcji. 6tosujÃc nawet preparaty  i tak
siÇ opaOimy. 1aOe×y pamiÇtaÅ ×e nie ma doskonaÊeJo preparatu który EÇdzie dziaÊaÊ przez wieOe Jodzin dOateJo co å Jodziny OuE po kÃpieOi w wodzie
naOe×y ponownie zastosowaÅ preparat. 2Eecnie
w kosmetykach do opaOania czÇsto stosowane sÃ antyoksydanty. PodnoszÃ one wÊaÐciwoÐci ochronne
a tak×e zmiatajÃ woOne rodniki. 'o najczÇÐciej stosowanych naOe×Ã witamina ( witamina & ȕå karoten
kwas IeruOowy koenzym 4 czy Jenisteina.
g 68Õ$A ;@£< 2'+!;@>2@$,T 9Ě3क़$' >@>-'8! ;'৹
90<;0-63A@;@>2'W9A$A'+Õ£23ঔ$-/'9;2-'3$'2-32@1৷8Õ&Ě'163A@90->!2-!-9@2;';@A3>!2-!68A'A
2!9A 38+!2-A1 #!8&A3 >!৹2'/ >-;!1-2@ T >9631!+!/í$'/&A-!Ě!2-'<0Ě!&<3&63823ঔ$-3>'+3T68!>-&Ě3>'>$,Ě!2-!2-'>!62-!-(39(38<T<;8A@1!2-'
A&83>@$,03ঔ$-T1-õঔ2-TAõ#Õ>W
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å 'ziaÊanie promieniowania U9 w umiarkowa-

cenia dermatoOoJa które uwa×am za nadaO aktu-

nych iOoÐciach jest konieczne do prawidÊoweJo Iunk-

aOne. Istotne jest unikanie ekspozycji na sÊoÌce

cjonowania orJanizmu. PoEudza wydzieOanie hormo-

miÇdzy JodzinÃ  a . 1aOe×y caÊkowicie chroniÅ

nów szczÇÐcia endorĆnb å dOateJo w sÊoneczne dni

przed sÊoÌcem dzieci poni×ej b roku ×ycia a dzieci

mamy Oepszy nastrój. Pierwszym eIektem oddziaÊy-

po b roku ochraniaÅ stosujÃc kremy z maksymaO-

wania sÊoÌca na skórÇ jest powstanie opaOenizny co

nymi wspóÊczynnikami ochrony nie zapominajÃc

wiÃ×e siÇ z meOaninÃ która ukÊada siÇ miÇdzy jÃdrem

o osÊaniajÃcych przed promieniami uEiorze nakry-

komórkowym a EÊonÃ komórkowÃ speÊniajÃc w ten

ciu JÊowy i okuOarach. PrzeEywajÃc na sÊoÌcu war-

sposóE roOÇ ochronnÃ. Promieniowanie z zakresu U9%

to reJuOarnie stosowaÅ du×e iOoÐci kremu ochron-

å nanometrów wpÊywa na powstanie zwiÃz-

neJo i u×ywaÅ Jo ponownie po kÃpieOi w wodzie

ków przeciwkrzywiczych. czyOi witaminy '. : skórze

OuE wysiÊku Ćzycznym i spoceniu. 7rzeEa uwa×aÅ

przede wszystkim w keratynocytach warstwy roJo-

nawet na zachmurzone nieEo Jdy× chmury nie za-

wej naskórka prowitamina witaminy ' pod wpÊy-

trzymujÃ promieniowania U9$ a tak×e chroniÅ siÇ

wem pochÊoniÇtej enerJii z promieni U9 przeksztaÊca

przed promieniowaniem odEitym od ÐnieJu piasku

siÇ do witaminy '. Przyjmuje siÇ ×e bminut dzien-

wody i trawy. KoEiety w ciÃ×y muszÃ unikaÅ sÊoÌca

nie na sÊoÌcu wystarcza do uzupeÊnienia zapotrzeEo-

Ey zapoEiec trwaÊym przeEarwieniom skóry a po-

wania na witaminÇ ' co ciekawe nie ma mo×OiwoÐci

nadto stosowaÅ wysokie wspóÊczynniki ochrony.

przedawkowania Jdy× podczas intensywneJo opaOa-

&hroniÅ siÇ przed sÊoÌcem powinny równie× osoEy

nia siÇ na sÊoÌcu nadmiar prowitaminy i witaminy '

których skóra jest ju× opaOona i przyzwyczajona do

jest rozkÊadany przez ÐwiatÊo sÊoneczne.

jeJo promieni. 1aOe×y uwa×aÅ spÇdzajÃc czas na
przykÊad podczas wakacji w tropikach OuE na du×ych

g !0 96õ&A!ࣗ $A!9 2! 9Ě3क़$< - /'&23$A'ঔ2-'

wysokoÐciach. 1atomiast w przypadku oparzenia

3$,832-ࣗ 9-õ 68A'& /'+3 9A03&£->@1 &A-!Ě!2-'1

a tak×e po zauwa×eniu na skórze podejrzanych zna-

2!90Õ8õS

mion Earwnikowych naOe×y EezwzJOÇdnie zasiÇJnÃÅ porady dermatoOoJa.

å 5ozsÃdnie. :szystko z umiarem jest doEre.
KiOka Oat temu zostaÊy zaproponowane tzw. zaOe-

gA-õ0</õA!83A13>õW

arospaw Dumanowski

","$+&č,6-*/"3/"10%3Ùï100-4$&
1!0>!0!$/-;391!063&8Õ৹@T63&$A!90;Õ8'/3&-

tonowe karczmy od prawdziwych przyEytków OokaO-

08@>!1@-22'63;8!>@-0<$,2-'T$,3ࣗ$38!A$Aõঔ-

neJo smaku.

$-'/ ;3 9!13 /'&A'2-' >õ&8</' &3 2!9W  /'&2@1

Mamy do dyspozycji apOikacjÇ ìPoOska smaku-

A#!&!क़&3;@$Aí$@$,A!$,3>!क़৹@>-'2-3>@$,3-

jeë wyró×nieniu OokaOnych wytwórców i restauracji

£!0Õ>8'9632&'2$-A!/'&A'2-'£30!£2'<>!৹!£-0'-

sÊu×y sieÅ (uropejskieJo 'ziedzictwa KuOinarneJo.

#!#-6-AAõT&39;õ62'>02!/6$'A!83+-'1W

6poÐród przewodników kuOinarnych Eez wÃtpie-

ParadoksaOnie Eardziej niezwykÊe moJÃ wyda-

nia najEardziej wiaryJodny i aktuaOny (wznawiany

waÅ siÇ produkty i potrawy reJionaOne z nieodkry-

cob roku jest ×óÊty przewodnik *auOt MiOOau. Inwe-

tych kuOinarnie zakÃtków naszeJo kraju. Podró× po

stycja w jeJo zakup pozwoOi na unikniÇcie droJich

PoOsce mo×e EyÅ eJzotyczna zwÊaszcza dOa tuEyOca

i zÊych restauracji (czÇsto idzie to w parze oraz zna-

z miejskiej d×unJOi kimchi ramenów i sushi. 7aka

Oezienie miejsc ciekawych i niekoniecznie droJich.

podró× wymaJa jednak przewodnika który pomo×e

Przewodnikiem po kuOinarnych atrakcjach mo×e

nam odró×niÅ przykryte drewnianym sztaIa×em Ee-

EyÅ tak×e proJram ì2krasa Êamie przepisyë (dostÇp-
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ny na pOatIormie 92'  w którym mistrz kuchni od
Oat odwiedza najciekawsze i maÊo znane miejsca.

+istorycznie i kuOinarnie zarazem mo×emy
po×eJnaÅ wakacje raz jeszcze na (uropejskim )e-

Podró× po PoOsce mo×emy zapOanowaÅ szOakiem

stiwaOu 6maku w /uEOinie (å wrzeÐnia  który

kuOinarnych imprez. -u× na przeÊomie maja i czerw-

w tymbroku EÇdzie poÐwiÇcony rocznicy Unii /uEeO-

ca we :rocÊawiu odEywa siÇ IestiwaO (uropa na

skiej i kuchni 5zeczpospoOitej wieOu narodów. Kreso-

:ideOcu. :arto zajrzeÅ na sandomierski )estiwaO

we inspiracje zawsze EyÊy dOa teJo IestiwaOu wa×ne

ì&hOeE wino serë (å czerwca przyJotowywa-

w tymbroku EÇdÃ jednak dominowaÅ.

ny przez sÊynneJo *iena Mientkiewicza odkryw-

Ka×dy z tych IestiwaOi to jarmark tradycyjneJo

cÇ i popuOaryzatora poOskich serów zaJrodowych.

i reJionaOneJo jedzenia spotkanie z wytwórcami

PoÊÃczenie serów z winem z któreJo sÊynÃ okoOice

kucharzami i smakoszami. 7ym którzy koniecznie

6andomierza samo miejsce i czas (dÊuJi weekend po

chcieOiEy spróEowaÅ Ðwie×ej ryEy nad %aÊtykiem

%o×ym &ieOe i poczÃtek wakacji to wspaniaÊa okazja

mo×emy poOeciÅ kOimatyczne Piaski na koÌcu Mie-

dOa ka×deJo smakosza.

rzei :iÐOanej a przed ich odwiedzeniem warto zaj-

Z koOei dÊuJi sierpniowy weekend (å sierp-

rzeÅ na ÖuÊawy Ey w 1owym 'worze *daÌskim

nia to zwyczajowo ju× 2JóOnopoOski )estiwaO 'o-

i okoOicach spróEowaÅ ×uÊawskich serów czy mach-

EreJo 6maku w Poznaniu spotkanie z ponad setkÃ

chandOa i zwiedziÅ wspaniaOe odnawiane chaty ×u-

OokaOnych producentów kucharzy oraz odkrywców

Êawskich oOÇdrów. 2Eejrzeniu zamku w MaOEorku

i miÊoÐników smakoÊyków z ró×nych zakÃtków Ðwia-

musi towarzyszyÅ wizyta w zamkowej restauracji

ta. : tymbroku w Poznaniu oprócz poOskich produk-

*othic a po zwiedzeniu (dwóch ró×nych warszaw-

tów reJionaOnych króOowaÅ EÇdÃ przysmaki z %aÊka-

skich muzeów wódki mo×emy odwiedziÅ wspaniaÊe

nów a teJoroczny konkurs kuOinarny EÇdzie dotyczyÊ

restauracje przy Zoni :uwu i (Oi[ir. KuOinarnÃ po-

jak×e wakacyjnych w swej istocie chÊodników.

dró× powinniÐmy koniecznie zaczÃÅ od toruÌskich

:akacje mo×emy po×eJnaÅ odwiedzajÃc sÊyn-

muzeów piernika.

ny )estiwaO 6maku w *rucznie (koÊo Ïwiecia nad

6macznych wakacji

:isÊÃ å sierpnia  od Oat orJanizowany przez
niestrudzoneJo -arosÊawa PajÃkowskieJo. : maOowniczych doOinkach koÊo stareJo mÊyna w *rucznie jak cob roku zostanie ustawiona specjaOna aOeja

ſşĪȰ Ďſ ĲëćȰ `ëſşƆœëƱ 'ƖŔëŕşƱƆŊĶɐ Ƀ ŊĶĕſşƱŕĶŊ !ĕŕɄ

serowarów i osoEna uOiczka pszczeOarzy z miodami

ƐſƖŔ'ǀĶĕĎǀĶĈƐƱëbƖōĶŕëſŕĕīşŕëÉƷĎǀĶëōĕmëƖŊLĶƆƐşɄ

woskiem pyÊkami i pierzJÃ.

ſƷĈǀŕƷĈĲ®lbȰ

ƖƐşſ żşĎĈǀëƆ ŊƖōĶŕëſŕĕŇ żşĎſǐǃƷ żş ÛƖœëƱëĈĲ ǀ bëſşōĕŔ wŊſëƆā

58

nr 5–6/2019

DşƐȰ ¨şŔëƆǀ şƆƐƱşſşƱƆŊĶ

Nauka

Marek Jurgowiak, Beata Ignasiak

"8"/";%308*&ď
39;õ6 $@>-£-A!$@/23 0<£;<83>@T 2-39í$@ A1-!2@

napojem chrzeÐcijanë. Pierwsze kawiarnie powstaÊy

>;8@#-'-;'16-'৹@$-!63>3&</'T৹'636<£!82'9;!-

w (uropieb å w :enecji wb roku  a nastÇpnie

/'9-õ9;393>!2-'8Õ৹2'+383&A!/<ঔ83&0Õ>963৹@>-

w koOejnych Oatach w 2ksIordzie /ondynie Mar-

$A@$, - 2!63/Õ> 63#<&A!/í$@$,T 63£'69A!/í$@$,

syOii Pary×u :iedniu 1orymEerdze i w broku

032$'2;8!$/õ - 968!>23ঔࣗ -2;'£'0;<!£2íT ! ;!0৹'

w %erOinie. Kawa w wersji rozpuszczaOnej zostaÊa

6368!>-!/í$@$, 3+Õ£2í 032&@$/' A&83>3;2íW -'-

wyprodukowana w Oatach . ;;b wieku Jdy chcia-

A>@0£'636<£!82@1ঔ83&0-'1;'+3;@6</'9;0!>!T

no znaOeÕÅ sposóE na dÊuJie przechowanie kawy

! &!2' 6Ě@2í$' A $!Ě'+3 ঔ>-!;! >90!A</íT ৹' /'/

która nie traciÊaEy przy tym swoich wÊaÐciwoÐci

83$A2!0329<16$/!;32!>';303Ě31-£-32Õ>;32W

i aromatu. :broku  zaczÇto stosowaÅ mOeko do
kawy po tym jak we )rancji przyjÃÊ siÇ zwyczaj picia

-'$3,-9;38--

kawy z mOekiem w ceOach Oeczniczych ( . KoIeinÇ po

POantacje kawy pojawiÊy siÇ po raz pierwszy

raz pierwszy zaczÇto usuwaÅ z ziaren kawy wbroku

w  b r. n.e. na :y×ynie $EisyÌskiej i PóÊwyspie

. Komercyjna kawa EezkoIeinowa powstaÊa

6omaOijskim. Picie kawy zapoczÃtkowane zosta-

w b roku Jdy zastosowano Eenzen (wÇJOowo-

Êo w Ðwiecie araEskim miÇdzy ;I a ;IIb wiekiem

dór do usuwania koIeiny z wiOJotnych zieOonych

a w poÊowie ;9bwieku kawÇ znaÊ ju× caÊy Ðwiat araE-

ziaren kawowych. 2Eecnie koIeina usuwana jest

ski. : ówczesnym Ðwiecie chrzeÐcijaÌskim kawa

metodÃ poOeJajÃcÃ na nawiO×aniu zieOonych OuE wy-

uchodziÊa za napój poJaÌski co nie przysparzaÊo

pra×onych ziaren i kondycjonowaniu w podwy×szo-

jej zwoOenników w (uropie. 1iemniej spór o napój

nej temperaturze ( do  stopni .

rozstrzyJnÃÊ papie× KOemens 9III który po spróEo-

: PoOsce kawa pojawiÊa siÇ pod koniec ;9IIbwie-

waniu kawy stwierdziÊ ×e ìð ten szataÌski trunek

ku. &o ciekawe w ;I;bwieku na poOskich dworach do

jest tak smaczny  ×e szkoda Ey Jo EyÊo tyOko dOa nie-

parzenia kawy zatrudniano ìkawiarkië czyOi osoEy

wiernych. 6zatana trzeEa przepÇdziÅ a kawÇ uczyniÅ

odpowiednio przyJotowane do parzenia napoju.
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sionach kakaowca coOi i innych napojach enerJetyzujÃcych. KoIeina jest szyEko przyswajaOna i ju× po
bminutach od spo×ycia traĆa do krwi. 6zyEko przenika do mózJu i osiÃJa szczyt stÇ×enia we krwi po
å minutach. -ej poziom spada nastÇpnie o poÊowÇ przez koOejne å Jodzin. Prawie caÊa koIeina zu×ywana jest przez orJanizm a tyOko jej  wydaOany
jest w Iormie nieprzetworzonej.

$,'1--0!>@-A&83>-<
7o co zawierajÃ ziarna kawy w du×ej mierze
zaOe×y od Jatunku zieOoneJo krzewu aOe tak×e od
warunków kOimatycznych w jakich jest uprawiana.
Prozdrowotne wÊaÐciwoÐci kawy dotyczÃ zarówno
tej z koIeinÃ jak i kawy EezkoIeinowej. &o zatem inneJo poza koIeinÃ kryje siÇ w ziarnach kawy i stanowi o tym ×e jej zwoOennicy rzadziej cierpiÃ na
choroEy sercowo-naczyniowe zaEurzenia neuroOoPisze o tym $dam Mickiewicz w ìPanu 7adeuszuë.

Jiczne czy te× cukrzycÇ typu . &iekawa jest tak×e

2Eecnie kawa naOe×y do najpopuOarniejszych napo-

oEserwacja ×e wÐród miÊoÐników kawy mniej jest

jów spo×ywanych w PoOsce a przeprowadzone Ea-

tak×e samoEójców. &zy to wynik dziaÊania skÊadni-

dania statystyczne wskazujÃ ×e najczÇstszym moty-

ków zawartych w ziarnach czy raczej eIekt zwiÃzany

wem jej spo×ywania jest chÇÅ dodania soEie enerJii.

z np. towarzyskim styOem ×ycia czy typem usposo-

%adania wskazujÃ równie× na to ×e osoEy pi-

Eienia i odEioru otaczajÃcej rzeczywistoÐcibå do koÌ-

jÃce kawÇ ×yjÃ dÊu×ej. 7akie doniesienia naukowe

ca mo×e na szczÇÐciebå nie wiadomo. $ zatem warto

z pewnoÐciÃ stanowiÃ zachÇtÇ do siÇJniÇcia po ĆOi-

kawÇ piÅ zarówno w aspekcie ×ycia towarzyskieJo

×ankÇ maÊej czarnej. 1ajczÇÐciej jednak nie zastana-

jak i z przyczyn czysto zdrowotnych.

wiamy siÇ co sprawia ×e temu popuOarnemu napojowi przypisuje siÇ a× takÃ moc.

:edÊuJ ró×nych ÕródeÊ kawa mo×e zawieraÅ nawet tysiÃc EioOoJicznie aktywnych skÊadników. ZawartoÐÅ poszczeJóOnych suEstancji zaOe×y nie tyOko

329<16$/!g0;3--£'S

te to koIeina kwas chOoroJenowy triJoneOina wÊók-

(kahwah co oznacza ìnapój przyrzÃdzany z roÐOinë.

na rozpuszczaOne EiaÊka tÊuszcze mineraÊy witami-

1a caÊym Ðwiecie ka×deJo dnia wypijanych jest po-

na niacyna meOanoidy oraz szereJ zwiÃzków Ootnych.

nad trzy miOiardy ĆOi×anek kawy. :edÊuJ danych

Z punktu widzenia naszeJo zdrowia najistotniejszy-

MiÇdzynarodowej 2rJanizacji Kawy najwiÇksze spo-

mi skÊadnikami kawy wydajÃ siÇ EyÅ koIeina kwas

×ycie w przeOiczeniu na jedneJo mieszkaÌca odnoto-

chOoroJenowy i diterpeny. ZwiÃzki te majÃ dzia-

wuje siÇ w 6kandynawii a wynosi ono nawet powy×ej

Êanie antyoksydacyjne hepatoprotekcyjne prze-

 kJ rocznie. PodoEnie w +oOandii i 6zwajcarii. PoOa-

ciwzapaOne przeciwEakteryjne przeciwwirusowe

cy wypijajÃ dziennie å ĆOi×anki czarneJo napoju

oraz rozkurczajÃce dOa miÇÐni JÊadkich.

 co odpowiada rocznemu spo×yciu w iOoÐci å kiOo-

60

od Jatunku kawy aOe i sposoEu jej parzenia. 6kÊadniki

1azwa kawa wywodzi siÇ z araEskieJo kahwa

: U6$ od  Oat prowadzone sÃ Eadania oEej-

Jramów. -ak wykazano w proJramach Eadawczych

mujÃce du×Ã OiczEÇ Eo a×  tysiÇcy koEiet i mÇ×-

(m.in. PositiYeOOy &oIIee ProJram podjÇtych przez

czyzn. KiOka Oat temu pismo 1ew (nJOand -ournaO oI

I&2 czyOi MiÇdzynarodowÃ 2rJanizacjÇ Kawy oraz

Medicine opuEOikowaÊo wyniki oEserwacji b ty-

Instytut InIormacji 1aukowej o Kawie umiarkowa-

siÇcy koEiet i mÇ×czyzn. 2kazuje siÇ ×e czÇste picie

ne picie kawy jest w peÊni Eezpieczne a nawet jej

kawy znaczÃco zmniejsza ryzyko zJonu z powodu

spo×ywanie mo×e stanowiÅ czynnik spowaOniajÃcy

udaru mózJu cukrzycy i choróE ukÊadu oddecho-

starzenie oraz mo×e mieÅ znaczenie w proĆOaktyce

weJo. PrawdopodoEnie jednÃ z przyczyn takieJo

niektórych choróE. 6iÇJajÃc po koOejnÃ kawÇ naOe×y

dziaÊania kawy jest to ×e suEstancje w niej zawarte

pamiÇtaÅ ×e koIeina zawarta jest nie tyOko w kawie

zmniejszajÃ opornoÐÅ orJanizmu na insuOinÇ oraz

aOe wystÇpuje te× w herEacie owocach Juarany na-

majÃ dziaÊanie przeciwzapaOne a wiemy ×e stany
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zapaOne towarzyszÃ rozwojowi i przeEieJowi wieOu

ka×deJo dnia od jednej do nawet å ĆOi×anek kawy

choróE. 1aOe×y te× odnotowaÅ wyniki innych EadaÌ

wydaje siÇ nie tyOko Eezpieczne aOe i przynoszÃce

opuEOikowane w &ancer &auses &ontroO które nie

korzyÐci. PrzeciÇtna ĆOi×anka czarnej kawy to å

potwierdziÊy przypuszczeÌ jakoEy kawa zmniejsza-

å mJ koIeiny ĆOi×anka kawy rozpuszczaOnej to

Êa ryzyko raka prostaty u mÇ×czyzn a jeszcze inne

 mJ koIeiny ĆOi×anka espresso to  mJ koIeiny

Eadania ((uropean )ood 6aIety $uthority 6tudy su-

ĆOi×anka kawy mro×onej to å mJ koIeiny.

JerujÃ nawet ×e wypijanie czterech ĆOi×anek kawy

: tym aspekcie ciekawe sÃ wyniki EadaÌ (Uni-

dziennie sprzyja nerwowoÐci OÇkom czy te× napa-

wersytet )Ooryda wskazujÃce ×e koIeina mo×e

dom paniki. 2Eecnie zauwa×amy przewaJÇ doErych

hamowaÅ odkÊadanie siÇ zÊoJów amyOoidowych

stron dziaÊania czarneJo naparu.

w mózJu a te uchodzÃ oEecnie za czynnik sprawczy

ZawartoÐÅ koIeiny zaOe×y od Jatunku kawy np.

rozwoju choroEy $Ozheimera. *ryzoniom u których

ziarna araEiki zawierajÃ  do  koIeiny a ziar-

wywoÊano choroEÇ $Ozheimera podawano wodÇ

na roEusty  do  teJo skÊadnika. KoIeina jest

z zawartoÐciÃ koIeiny w iOoÐci mJ (odpowiednik

metyOksantynÃ. PodOeJa metaEoOizowaniu w wÃtro-

okoÊo  ĆOi×anek kawy . 'wa miesiÃce wystarczyÊy

Eie z udziaÊem cytochromu P do trzech pochod-

×eEy zwierzÇta Oepiej soEie radziÊy w testach mierzÃ-

nychbå paraksantyny teoĆOiny i teoErominy. Mecha-

cych pamiÇÅ i myÐOenie od pozostaÊych niepijÃcych

nizm jej dziaÊania opiera siÇ na EOokowaniu Iunkcji

koIeiny myszy. -ednoczeÐnie odnotowano uEytek

adenozyny za pomocÃ jej receptorów $ $$ $%

OiczEy pÊytek amyOoidowych w mózJu i to a× o poÊo-

$ poprzez moEiOizacjÇ puOi wewnÃtrzkomórkowej

wÇ. (Iekt ten tÊumaczy siÇ wpÊywem koIeiny na dzia-

wapnia hamowanie IosIodiesterazy (P'(s  modu-

Êanie enzymów niezEÇdnych do Iormowania amyOoi-

Oowanie dziaÊania receptora dOa Eenzodiazepin (*$-

du. KoIeina hamuje te× procesy zapaOne prowadzÃce

%$$  hamowanie przekaÕników c$MP zwiÇkszenie

do odkÊadnia amyOoidu ma wiÇc nie tyOko dziaÊanie

poziomu katechoOamin.

ochronne zapoEieJajÃc demencji aOzheimerowskiej

: ĆOi×ance kawy koIeina mo×e wystÇpowaÅ (za-

aOe mo×e pomóc tak×e pacjentom u których rozwi-

Oe×y to tak×e od sposoEu jej przyJotowania w iOoÐci

nÇÊa siÇ ju× choroEa. 2czywiÐcie daOeka jeszcze jest

od  do  mJ. :edÊuJ oEecneJo stanu wiedzy

droJa do teJo ×eEy stwierdziÅ jednoznacznie ×e pi-

dawka koIeiny  mJ dziennie to dOa wiÇkszoÐci

cie kawy mo×e przynieÐÅ pomoc pacjentom cierpiÃ-

osóE dawka zupeÊnie Eezpieczna. Zatem wypicie

cym na to schorzenie.
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KoOejnym skÊadnikiem kawy sÃ kwasy chOoro-

!>!!£'0-

Jenowe. ZaOiczane sÃ do poOiIenoOi. 2czywista jest

2Eecnie zaOeca siÇ aEy nie popijaÅ Oeków kawÃ

roOa antyoksydacyjna tych zwiÃzków a od niedawna

Jdy× wpÊywa ona na IarmakokinetykÇ wieOu Ðrod-

dowiedziono ×e moJÃ EyÅ moduOatorami szOaków

ków terapeutycznych. (Iektem mo×e EyÅ osÊaEienie

komórkowych zaanJa×owanych w patomechanizm

EÃdÕ wzmocnienie ich dziaÊania. 1a przykÊad JarE-

schorzeÌ neurodeJeneracyjnych. Poprzez swojÃ

niki oEecne w kawie osÊaEiajÃ wchÊanianie neuro-

aktywnoÐÅ antyoksydacyjnÃ i zapewne inne niepo-

Oeptyków. Kawa oEni×ajÃc p+ soku ×oÊÃdkoweJo

znane dotÃd mechanizmy dziaÊania kwasy chOoroJe-

(wzmaJa wydzieOanie kwasu soOneJo  zmniejsza

nowe wykazujÃ tak×e dziaÊanie w proĆOaktyce prze-

skutecznoÐÅ inhiEitorów pompy protonowej. Pre-

ciwnowotworowej. I tu ciekawa uwaJa dOa pijÃcych

paraty ×eOaza popijane kawÃ EÇdÃ nieskuteczne

kawÇ z mOekiem. %iaÊka mOeka szczeJóOnie o du×ej

poniewa× ×eOazo nie zostanie wchÊoniÇte. 7o mo×e

zawartoÐci proOiny takie jak kazeina moJÃ wiÃzaÅ

niweczyÅ Oeczenie niedokrwistoÐci. : przypadku

zwiÃzki IenoOowe i przez to wpÊywaÅ na niweOowanie

osóE przyjmujÃcych statyny kawa mo×e nieznacznie

ich aktywnoÐci a co za tym idzie ich dziaÊania pre-

oEni×aÅ korzystne dziaÊanie tych Oeków na ukÊad

wencyjneJo.

sercowo-naczyniowy. 1ie naOe×y tak×e ÊÃczyÅ spo×y-

1astÇpne aktywne EioOoJicznie skÊadniki kawy

cia koIeiny z aminoĆOinÃ i teoĆOinÃ poniewa× daje to

to kaIestoO i kaweoO naOe×Ãce do zwiÃzków zna-

eIekt przedawkowania Oeków (Oeki te sÃ podoEne do

nych jako diterpeny. 6Ã rozpuszczaOne w tÊuszczach

koIeiny . PodoEny eIekt mo×e spowodowaÅ ÊÃczenie

i oEecne sÃ w oOeju ziaren kawy. :ykazujÃ spory

kawy z antyEiotykami np. cyproćoksacynÃ  Ðrod-

potencjaÊ antyoksydacyjny i przeciwnowotworowy.

kami antykoncepcyjnymi i cymetydynÃ poniewa×

Picie kawy która zawiera diterpeny poprawia stosu-

spowaOniajÃ one jej eOiminacjÇ. Kawa wzmacnia te×

nek Irakcji Oipoproteinowych /'/ i +'/ na korzyÐÅ

dziaÊanie Ðrodków przeciwEóOowych a tak×e dziaÊa-

tej druJiej oraz stosunek apoOipoproteiny % do apo-

nia niepo×Ãdane tych Oeków.

Oipoproteiny $. &o ciekawe diterpeny podwy×szajÃ poziom choOesteroOu caÊkowiteJo i triJOicerydów

3&9<13>!2-'

wiÇc picie kawy w iOoÐci powy×ej å do  ĆOi×anek

2Eecnie dyskutowany jest wpÊyw kawy na or-

dziennie mo×e EyÅ szkodOiwe. ZaOecana iOoÐÅ to å

Janizm czÊowieka w aspekcie patomechanizmu oraz

ĆOi×anek dziennie.

dziaÊaÌ proĆOaktycznych w odniesieniu do choróE
sercowo naczyniowych choróE autoimmunoOoJicznych ukÊadu kostneJo i miÇÐnioweJo a tak×e w proĆOaktyce zmian starzeniowych. 'awka Oecznicza koIeiny to  mJ co stanowi ekwiwaOent okoÊo  kaw
espresso  ĆOi×anek kawy rozpuszczaOnej  ĆOi×anek
kawy mieOonej i okoÊo  ĆOi×anek kawy odkoIeinowanej. )iOi×anka kawy zawiera te× wiÇcej antyoksydantów ni× szkOanka soku JrapeIruitoweJo Eorówek
amerykaÌskich maOin czy pomaraÌczy. 7o co niepodwa×aOne to Iakt ×e kawa ma istotne znaczenie
spoÊeczne b å jest synonimem Eudowania i podtrzymywania reOacji miÇdzyOudzkich oraz pretekstem
czy te× uzasadnieniem dOa spotkaÌ towarzyskich
i zawodowych a odkryte dziaÊania prozdrowotne
i przeciwstarzeniowe kawy niech stanowiÃ zachÇtÇ
do codzienneJo umiarkowaneJo jej spo×ycia.
'ſŕȰŔĕĎȰlëſĕŊ`ƖſīşƱĶëŊɃbëƐĕĎſë ĶşĈĲĕŔĶĶbōĶŕĶĈǀɄ
ŕĕŇ !şōōĕīĶƖŔ lĕĎĶĈƖŔ ®lbȫ ëĎë żſşīſëŔşƱë !ĕŕɄ
ƐſƖŔmşƱşĈǀĕƆŕşǑĈĶlœƷŕÉĶĕĎǀƷȵ
līſ ĕëƐëPīŕëƆĶëŊɃĎşŊƐşſëŕƐŊë!şōōĕīĶƖŔlĕĎĶĈƖŔ
®lbȰ
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å : moim przypadku podoEnie jak w wieOu
innych projektach naukowych temat wyrósÊ z zainteresowaÌ. ZastanawiaÊem siÇ jak poÊÃczyÅ motoryzacjÇ z przemianami spoÊeczno-Jospodarczymi
przeÊomu ;I; i ;;b w. oraz IascynujÃcym zaJadnieniem postÇpu techniczneJo a wiÇc teJo co jak w soczewce skupiaÊo koOoryt tej epoki. : koÌcu zrodziÊ
siÇ pomysÊ na napisanie mikrohistorii na odtworzenie procesów zmian w sposoEach podró×owania
w mieÐcie w doEie modernizacji struktury spoÊecznej. 7ak powstaÊa rozprawa doktorska a póÕniej
ksiÃ×ka Miasto w ruchu.
g £!$A'+3 >@#8!Ě !2 &3 9>3-$, #!&!क़ 308'9
¥gS
å PrzeÊom ;I; i ;;b w. to wyjÃtkowy okres
w dziejach w którym przemiany zwiÃzane ze sposoEami i technoOoJiÃ podró×owania w miastach
zachodziÊy w niesÊychanym tempie. :spóÊczeÐnie
zachwycamy siÇ czasem szyEkoÐciÃ zmian technoOoJicznych towarzyszÃcych naszej codziennoÐci aOe
przecie× dzisiejszy samochód nadaO Eazuje na technoOoJii sprzed  Oat.
-akie× musiaÊo EyÅ zatem zdziwienie Oudzi
u proJu ;;bw. Jdy na uOicach miast zoEaczyOi automoEiO? :ÊaÐcicieO pierwszeJo samochodu w 7oruniu twierdziÊ ×e pojazd pÊoszyÊ konie które na jeJo
widok wywracaÊy wozy do rowu. U schyÊku ;I;bw.
nawet dopuszczaOna prÇdkoÐÅ w mieÐcie nie EyÊa
precyzyjnie okreÐOona Eo nie EyÊo pojazdów wyposa×onych w prÇdkoÐciomierze. -ednak pojawienie
siÇ tramwaju eOektryczneJo ju× wbrok po doprowadzeniu ÐwiatÊa eOektryczneJo w 7oruniu umo×OiwiÊo ustaOenia maksymaOnej prÇdkoÐci a piesi straciOi
wówczas pierwszeÌstwo w ruchu droJowym.
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7o rzeczywiÐcie JÊÇEokie zmiany które Irapu-

poOskich to zauwa×ymy przede wszystkim kiOka

jÃ Eadaczy zajmujÃcych siÇ proEOematykÃ proce-

cech wspóOnych a nawet pewnych prawidÊowo-

sów modernizacyjnych. 'OaczeJo dOa swoich Ea-

Ðci. %udowane w ;I;b w. dworce koOejowe w wieOu

daÌ wyznaczyÊem konkretnie okres å?

miastach zadecydowaÊy o kierunkach rozwoju ko-

2tó× wb roku b r. pojawiÊ siÇ w 7oruniu pierw-

munikacji wewnÃtrzmiejskich. /inie omniEusowe

szy tramwaj konny a Irekwencja pasa×erów ju×

a póÕniej eOektryczne tramwaje ÊÃczyÊy zwykOe

w pierwszych miesiÃcach Iunkcjonowania Oinii

ÐródmieÐcia z dworcami koOejowymi. 7ak staÊo

siÇJaÊa dziennie EOisko  OudnoÐci miasta. %yÊa to

siÇ choÅEy w Poznaniu :rocÊawiu czy %ydJosz-

strukturaOna zmiana jaka naJOe zaszÊa w sposoEach

czy. (poka dworców koOejowych zapoczÃtkowaÊa

poruszania siÇ w mieÐcie. Z koOeibrok  koÌczyÊ

zmiany w rozÊo×eniu natÇ×enia ruchu wewnÃtrz

pewnÃ epokÇ. :kroczenie wojsk hitOerowskich do

miast. : br. z dworców toruÌskich wyjechaÊo

miasta podporzÃdkowaÊo komunikacjÇ Iunkcjom

niespeÊna  tys. osóE cobå upraszczajÃcbå dawa-

miOitarnym.

Êo Ðrednio dzienny ruch na dworcach wynoszÃcy
b osóE. wczeÐnie ×aden zakÊad pracy w 7oru-

gA@>032;'0ঔ$-'!क़90-$,#!&!क़38<क़>@8Õ৹-

niu nie zatrudniaÊ tyOu pracowników. 7o zarazem

2-!Ě9-õ/!03ঔ>ঔ8Õ&-22@$,1-!9;A!#38<68<90-'+3

oznacza ×e zmieniona struktura przyjazdów do

- A'$A@63963£-;'/S

miasta zapoczÃtkowaÊa ksztaÊtowanie siÇ nowych
centrów jakimi oEok ÐródmieÐcia staÊy siÇ dworce

å -eÐOi przyjrzymy siÇ rozwojowi systemów ko-

koOejowe. Zatem OokaOizacje dworców w ró×nych

munikacji wewnÇtrznych w miastach na ziemiach

miastach na dÊuJie Oata ìustawiÊyë caÊy system komunikacji wewnÇtrznej a czÇÐciowo równie× kierunki rozwoju urEanizacyjneJo.
5ozwój trakcji tramwajowych prowadziÊ do Oikwidacji Oinii omniEusowych które moJÊy IunkcjonowaÅ jedynie na oEszarach do których tramwaj
jeszcze nie docieraÊ. 7ak×e póÕniejsze poÊÃczenia
autoEusowe w okresie II 5zeczypospoOitej stanowiÊy rozwiÃzania zastÇpcze OuE uzupeÊniaÊy oIertÇ
przewozowÃbå %ydJoszcz :arszawa PoznaÌ Kraków ÉódÕ.
2czywistym jest równie× ×e wÊaÐcicieOami
konnych powozów osoEowych oraz samochodów
niezaOe×nie od oÐrodkach miejskieJo pozostawaOi
przedstawicieOe miejscowych eOit Jospodarczych.
1iestety Erak EadaÌ porównawczych uniemo×Oiwia udzieOenie precyzyjnej odpowiedzi na temat tempa przemian w zakresie wymiany Ðrodków
transportu zmian w reJuOacji ruchu i jeJo natÇ×enia.
g3#@Ě32!/636<£!82-'/9A@1ঔ83&0-'1;8!29638;<
>Õ>$A'92@138<2-<l-&£!$A'+3mS
å Pod koniec ;I;bw. podstawowym sposoEem
przemieszczania siÇ po mieÐcie EyÊ chód. Pojawienie siÇ zEiorowych Iorm podró×owania zwÊaszcza
tramwajów zapoczÃtkowaÊo strukturaOnÃ zmianÇ
w sposoEach docierania do miejsc aktywnoÐci zawodowej.
Upowszechnienie siÇ komunikacji puEOicznej
z zasady prowadziÊo do oEni×enia kosztów przejaz-
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dów aOe w Eadanym okresie mieszkaÌcom 7orunia

å Pierwszy samochód prawdopodoEnie poja-

przytraĆÊy siÇ dwa JÊÇEokie kryzysy Jospodarcze

wiÊ siÇ w 7oruniu w czerwcu b r. 1azwano Jo

(na poczÃtku Oat . ;;bw. oraz wieOki kryzys w Oa-

ìdoro×kÃ Eez koni pÇdzonÃ EenzynÃë a podró×owaÊ

tach . ;;bw.  siOniej uderzajÃce w podstawy ko-

nim aJent handOowy któreJo oEecnoÐÅ w mieÐcie

munikacji ni× I wojna Ðwiatowa. : eIekcie roEotnik

prasa reOacjonowaÊa przez dwa dni. 1a trwaÊe sa-

murarski na jeden przejazd tramwajem w b r.

mochody prywatne zaczÇÊy pojawiaÅ siÇ w 7oruniu

pracowaÊ  minut o  minuty dÊu×ej ni× w br.

od b r. $utomoEiO wÊaÐcicieOa piekarni $nto-

: anaOizowanym przeze mnie okresie wskaÕ-

nieJo KamuOi osiÃJaÊ zawrotnÃ prÇdkoÐÅ b kmh

nik uczestnictwa w Iormach komunikacji zEioro-

i wywoÊywaÊ panikÇ wÐród Oudzi i zwierzÃt aOe te×

wejb å mierzony w odniesieniu do OiczEy OudnoÐci

IascynacjÇ zazdroÐÅ i waOkÇ o miejsce na uOicy.

miastab å oscyOowaÊ w przedziaOe å . *dy

2d br. w krajoErazie miejskich uOic zaczÇ-

uwzJOÇdnimy ×e OiczEa wÊaÐcicieOi pojazdów indy-

Êy pojawiaÅ siÇ pierwsze doro×ki samochodowe

widuaOnych która naturaOnie wykazywaÊa wzrost

które w ciÃJu dwóch dekad doprowadziÊy do mar-

nie przekraczaÊa kiOku procent OiczEy OudnoÐci to

JinaOizacji doro×ek konnych. MieszkaÌcy oskar×a-

niezmiennie JÊównym sposoEem przemieszczania

Oi kierowców tych pojazdów o zEyt szyEkÃ jazdÇ

siÇ mieszkaÌców 7orunia pozostaÊa komunikacja

a w prasie pisano ×e przechodzÃce osoEy niejedno-

piesza. &hoÅ jej znaczenie zostaÊo uszczupOone

krotnie znajdujÃ siÇ ìw nieEezpieczeÌstwie ×yciaë.

w stosunku do czasów sprzed uruchomienia tram-

Przezbwieki uOica naOe×aÊa do pieszych. *dy pojawi-

wajów. Mo×OiwoÐci szyEszeJo i nowoczesneJo

Êy siÇ samochody kierowcy zaczÇOi uzurpowaÅ so-

podró×owania zostaÊy zarezerwowane dOa czÇÐci

Eie do niej prawo. Piesi widzieOi w samochodzie za-

mieszkaÌców. Przede wszystkim z powodu roz-

Jro×enie dOa ustaOonych zwyczajów zamach na ich

warstwienia ekonomiczneJo przez które najni×sze

prawa. : tym sensie ruch komunikacyjny to tak×e

warstwy spoÊeczne EyÊy skazane na wÇdrówkÇ per

spoÊeczna waOka o uOicÇ.

pedes.

Musimy jednak mieÅ na uwadze ×e skaOa zmotoryzowania EyÊa jeszcze znikoma. : Eadanym

g !0 >@+£í&!Ě@ 63$Aí;0- 8<$,< 9!13$,3&3>'+3

okresie OiczEa samochodów niJdy nie przewy×szyÊa

>38<2-< g 6-'8>9A' 9!13$,3&@T 8'!0$/' 2! 2-'T

OiczEy wozów konnych nawet w br. w którym

8<$,<£-$A2@-/'+3393#£->3ঔ$-S

odnotowujemy  samochodów w 7oruniu.
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$EstrahujÃc od powy×szeJo ruch uOiczny

nienia w ruchu komunikacyjnym. : prasie wprost

ksztaÊtowaÊ siÇ nierównomiernie w poszczeJóO-

pisano ×e Eramy ìzawadzajÃ komunikacyië. : re-

nych czÇÐciach miasta a jeJo najwiÇksze natÇ×enie

zuOtacie miejsca wejÐÅ na starówkÇ EywaÊy zakorko-

koncentrowaÊo siÇ oczywiÐcie w ÐcisÊym centrum.

wane. : Jrudniu br. miÇdzy Jodz.  a  przez

6kaOÇ zjawiska niech zoErazuje OiczEa pieszych

%ramÇ Ðw. -akuEa przechodziÊo przeciÇtnie  tys.

przechodzÃcych przez %ramÇ %ydJoskÃ w br.

osóEb å to wiÇcej ni× OiczyÊ caÊy Jarnizon wojskowy

która w sierpniowÃ niedzieOÇ siÇJnÇÊa  tys. osóE

7orunia. : pewnym stopniu poradzono soEie z tym

a caÊe miasto OiczyÊo wówczas niespeÊna  tys.

poprzez rozEiórkÇ Ðredniowiecznych murów i Eram

mieszkaÌców. Mia×d×ÃcÃ przewaJÇ ÐródmieÐcia

OikwidacjÇ przedpro×y kamienic Eud kupieckich

nad pozostaÊymi dzieOnicami potwierdzajÃ tak×e

oraz przeniesienie handOu do parterów kamienic.

pomiary ruchu z poÊowy Oat . ;;bw. :ówczas Oicz-

ProEOem jednak nie zniknÃÊ a przepustowoÐÅ

Ea osóE pojawiajÃcych siÇ w ciÃJu jednej Jodziny na

ruchu spadaÊa szczeJóOnie w dni tarJowe. : br.

uO. 6zewskiej EyÊa EOisko dwuipóÊkrotnie wy×sza ni×

ÊÃczna OiczEa osóE pojawiajÃcych siÇ podczas Jo-

ÊÃczna OiczEa przechodniów na uO. *rudziÃdzkiej

dzin tarJowych na 6tarym MieÐcie przewy×szaÊa ~

w ciÃJu  Jodzin.

OiczEy OudnoÐci 7orunia.

g3>#!&!2@168A'A!2!308'9-'#@Ě32!/>-õ0-

miejskich skompOikowaÊa siÇ jeszcze Eardziej po

9Aí#3£í$A0í68A'1-'9A$A!2-!9-õ;38<2-!2-/!093-

wzniesieniu mostu droJoweJo w b r. :raz

#-'A;@18!&A323S

z jeJo otwarciem zamkniÇto ruch koÊowy na mo-

6ytuacja zwiÃzana z niedro×noÐciÃ uOic Ðród-

Ðcie koOejowym co przeÊo×yÊo siÇ na wzrost OiczEy
å Zasadniczym proEOemem EyÊo z pewnoÐciÃ

pojazdów przeje×d×ajÃcych uO. Kopernika Ðw. 'u-

korkowanie siÇ ruchu w centrum. Zjawisko to do-

cha i 5ó×anÃ z  do å na minutÇ. Moment ten

skwieraÊo mieszkaÌcom ju× w Oatach . ;I;bw. 7Çt-

naOe×y uznaÅ za krytyczny z punktu widzenia prze-

no ×ycia miejskieJo skupiaÊo siÇ na 6tarym i 1owym

pustowoÐci ruchu wówczas nawet tramwaje miaÊy

MieÐcie które IunkcjonowaÊy wówczas w herme-

spóÕnienia.

tycznej zaEudowie Ðredniowiecznych Eram i Ior-

-ak soEie z tym poradzono? : Oatach . wy-

tyĆkacji co w oEOiczu dynamiczneJo wzrostu Oicz-

Eudowano wokóÊ 6tareJo Miasta dwupasmowe

Ey mieszkaÌców (w Oatach å popuOacja

arterie aO. -Oecia i uO. :aÊy co zapoczÃtkowaÊo

zwiÇkszyÊa siÇ o  powodowaÊo znaczne utrud-

strukturaOny proces eOiminowania ruchu koÊoweJo
z zaEytkoweJo centrum. Zmieniono te× EieJ Oinii
tramwajowej nr  i  w eIekcie do br. centraOny
wÇzeÊ komunikacyjny przesunÃÊ siÇ na pO. %ankowy
(dziÐ pO. 5apackieJo .
:arto jeszcze nadmieniÅ ×e wysokie natÇ×enie ruchu w centrum 7orunia skutkowaÊo Oicznymi
koOizjami i wypadkami droJowymi a najEardziej
newraOJicznym miejscem z punktu widzenia EezpieczeÌstwa ruchu w caÊym Eadanym okresie EyÊ
zEieJ uOic 6trumykowej 6zerokiej Przedzamcze
KróOowej -adwiJi oraz :ieOkie *arEary.
g A-'/' 638<9A!2-! 9-õ 1-'9A0!क़$Õ> 38<2-! ;3
8Õ>2-'৹&A-'/'963Ě'$A23f+3963&!8$A'+383A>3/<
1-!9;!WA@1Õ+Ě#@!2>90!A!ࣗ/!0-'ঔ$,!8!0;'8@9;@$A2'68A@0Ě!&@;@$,A>-íA0Õ>S
å 1iezaOe×nie od przynaOe×noÐci paÌstwowej
7orunia mo×emy zaoEserwowaÅ siOny zwiÃzek
rynku komunikacyjneJo z sytuacjÃ JospodarczÃ
miasta. KoreOacja wystÇpujÃca miÇdzy intensywnoÐciÃ ruchu a koniunkturÃ JospodarczÃ przejawia-
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Êa siÇ spadkiem ruchu w okresach dekoniunktury

i ich wÊaÐcicieOi. Krótko mówiÃc ÕródÊami pierw-

oraz jeJo wzrostem w czasach rozwoju. Przy czym

szeJo wyEoru EyÊy dane statystyczne. 1iestety

w okresach kryzysów mieszkaÌcy kierowaOi siÇ

wieOokrotnie szczÃtkowe i niedostÇpne dOa szer-

w stronÇ ruchu pieszeJo EÃdÕ zaniechania aktyw-

szych przekrojów czasowych. Ponadto wadÃ po-

noÐci komunikacyjnej. :yraÕnie widaÅ to w Oatach

miarów ruchubå poza niekwestionowanÃ wartoÐciÃ

å å i å. Im JÊÇE-

poznawczÃbå EyÊ ich wyÊÃcznie iOoÐciowy charakter.

sza staJnacja tym skaOa zjawiska siOniejsza co po-

Z teJo typu ÕródeÊ nie mo×na wydoEyÅ inIorma-

twierdzaÊ okres wieOkieJo kryzysu. MiÇdzy 

cji o tym kim EyÊ uczestnik ruchu do jakiej Jrupy

a b r. przychody dzier×awcy przewozu przez

spoÊeczno-zawodowej naOe×aÊ aOEo kto skazany EyÊ

:isÊÇ statkiem parowym spadÊy o . : tym

na przemieszczanie siÇ pieszo. : zwiÃzku z czym

samym czasie spadek sprzeda×y EiOetów tramwa-

przy zastosowaniu odpowiedniej metody Eadaw-

jowych siÇJnÃÊ  a OiczEa ich pasa×erów w ciÃ-

czej konieczne EyÊo siÇJniÇcie po ÕródÊa prasowe

Ju trzech Oat (å spadÊa o . : Oatach

inIormujÃce o koOizjach i wypadkach droJowych

å zauwa×aOny EyÊ równie× spadek cen

oJÊoszenia kupna-sprzeda×y pojazdów rekOamy

koni oIerowanych na tarJu miejskim a ceny u×ywa-

skÊadów sprzeda×y. :reszcie caÊy szereJ doku-

nych rowerów utrzymywaÊy siÇ na poziomie dwu-

mentacji wytworzonej przez wydziaÊy toruÌskieJo

ipóÊkrotnie ni×szym w stosunku do okresu sprzed

maJistratu sprawozdania izEy handOowej i rze-

kryzysu JospodarczeJo. Presja cenowa nie ominÇÊa

mieÐOniczej ksiÇJi adresowe inIormatory i prze-

równie× samochodów.

wodniki po dawnym 7oruniu wspomnienia oraz

&o interesujÃce zaOe×noÐÅ ruchu komunika-

akty prawne w tym miejscowe rozporzÃdzenia

cyjneJo od sytuacji Jospodarczej przekÊadaÊa siÇ

poOicyjne. ÔródÊami pomocniczymi EyÊy pOany mia-

równie× na Jodziny Iunkcjonowania Ðrodków trans-

sta pocztówki i IotoJraĆe a nawet zachowany ĆOm

portu puEOiczneJo. : eIekcie w okresie pruskim

ukazujÃcy oEraz 7orunia Oatem br.

wszystkie Ðrodki komunikacji zEiorowej EyÊy dostÇpne dOa mieszkaÌców w ciÃJu dnia przez dÊu×szy

gA-õ0</õA!83A13>õW

czas ani×eOi w pierwszej poÊowie Oat . ;;bw.
g83#£'1!;@0!8<$,<1-'/90-'+3l2-';@£0338<-
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 :ydawnictwo 1aukowe Uniwersytetu MikoÊaja
Kopernika seria MonoJraĆe )undacji na rzecz 1auki

å : pierwszej koOejnoÐci poszukiwaÊem Õró-

PoOskiej.

deÊ które dostarczaÊy EezpoÐrednich inIormacji

 kwietnia br. w &entrum 6ztuki :spóÊ-

zwiÃzanych z ruchem komunikacyjnym. 1aOe×aÊy

czesnej ìZnaki &zasuë w 7oruniu odEyÊa siÇ dyskusja

do nich przede wszystkim pomiary ruchu kiOku-

o ksiÃ×ce Miasto w ruchu z udziaÊem dr. 5adosÊawa

krotnie przeprowadzane w anaOizowanym okresie.

%uJowskieJo dr. KamiOa 'ÕwineOa (prowadzenie 

%yÊy to tak×e zestawienia OiczEy pasa×erów korzy-

proI. KrzysztoIa MikuOskieJo i dr. MichaÊa 7arJow-

stajÃcych z puEOicznych Ðrodków transportu oraz

skieJo. :ydarzenie odEyÊo siÇ w ramach . edycji

zachowane w archiwach wykazy OiczEy pojazdów

7oruÌskieJo )estiwaOu 1auki i 6ztuki.

5adosÊaw %uJowskibå doktor nauk humanistycznych wykÊadowca akademicki i specjaOista w zakresie
Ćnansów przedsiÇEiorstw. $EsoOwent :ydziaÊu 1auk +istorycznych Uniwersytetu MikoÊaja Kopernika
w 7oruniu. $utor puEOikacji naukowych poÐwiÇconych proEOematyce przedsiÇEiorczoÐci i anaOizom karier
toruÌskich przedsiÇEiorców z poczÃtku ;;b w. ProwadziÊ Eadania w ramach Jrantu przyznaneJo przez
1arodowe &entrum 1auki. -eJo zainteresowania naukowe koncentrujÃ siÇ wokóÊ historii spoÊecznej i Jospodarczej ;I; i ;;bw. procesów modernizacyjnych oraz historii myÐOi ekonomicznej. 2d br. dyrektor
Ćnansowy operatora transportoweJo $OeJre /oJistic 6p. z o.o.
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5adium *irOë. : tymbroku twórcy odeEraOi statuet-
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kÇ i zaprezentowaOi nowy spektakO ìProces. 5ekon-

'13$/';3>!8A@9Aí$'96'0;!0£31T032$'8;31->@-

strukcjaë który inspirowany jest powieÐciÃ )ranza

&!8A'2-31 ;3>!8A@9Aí$@1 A 6'>23ঔ$-í A39;!2í

KaIki. %ohaterowie podejmujÃ próEÇ rekonstrukcji

A2!1-2!&Ě<+-'£!;!W !68!9A!2'2!('9ধ>!£;'!;8@

wydarzeÌ które pozwoOÃ odpowiedzieÅ na nurtujÃ-

2-'A!£'৹2' 2-' #3/í 9-õ 63&'/13>!ࣗ ;8<&2@$, ;'-

ce pytania dotyczÃce oskar×oneJo. MÊodzi twórcy

1!;Õ>T0;Õ8'68'A'2;3>!2'9í>9639Õ#3&>!৹2@

w Eardzo ciekawy sposóE wykorzystywaOi poszcze-

-#'A0316831-93>@W

JóOne rekwizytybå przykÊadowo metaOowe Êó×ko EyÊo

: tymbroku poruszono miÇdzy innymi tematy-

ÊawÃ w sÃdzie wiÇziennymi kratami jak i peÊniÊo

kÇ nacjonaOizmu pedoĆOii i katastroIy w &zarnoEyOu

swojÃ podstawowÃ IunkcjÇ. &iekawym eOementem

oraz nawiÃzywano do dzieÊ )ranza KaIki. 1a deskach

przedstawienia EyÊo równie× wykorzystanie kame-

2d 1owy zaprezentowaÊy siÇ zarówno Jrupy tea-

ry dziÇki której moJOiÐmy zoEaczyÅ dokÊadnie wnÇ-

traOne doErze znane IestiwaOowej puEOicznoÐci jak

trze domu -ózeIa K. zEudowaneJo na ksztaÊt domu

i zespoÊy które w tymbroku deEiutowaÊy na Iestiwa-

dOa OaOek. Moim zdaniem 7eatr Papahema z pewnoÐ-

Ou. Poni×ej wyró×niam spektakOe i wydarzenia towa-

ciÃ potwierdziÊ pozycjÇ zeszÊoroczneJo Oaureata

rzyszÃce które najEardziej zapadÊy mi w pamiÇÅ.

ciekawie ÊÃczÃc poszczeJóOne wÃtki i emocje.

'!;8!6!,'1!
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Pierwszym JoÐciem IestiwaOu EyÊ 7eatr Pa-

)undacja %anina zaprezentowaÊa spektakO ìKo-

pahema który w zeszÊymb roku zostaÊ wyró×niony

Oorowa czyOi EiaÊo-czerwonaë któreJo nowatorska

przez puEOicznoÐÅ za przedstawienie ì6kÊodowska.

Iorma odstawaÊa nawet od aOternatywnych rozwiÃ-
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zaÌ charakterystycznych dOa teatrów niezaOe×nych.

haterów które mro×Ã krew w ×yÊach i uÐwiadamia-

:idzowie musieOi wczuÅ siÇ w uczniów którzy

jÃ nam z jak wieOkÃ kOÇskÃ mieOiÐmy do czynienia.

w szkoOnej saOi zostajÃ manipuOowani przez kandy-

2powieÐci przepOatane sÃ chaotycznym szaOeÌczym

data na przewodniczÃceJo. Po spektakOu odEyÊa

i wyczerpujÃcym taÌcem który Ðwietnie pokazuje

siÇ dyskusja dziÇki której uczestnicy moJOi doErze

jak Eardzo uczestnicy traJedii próEujÃ o niej zapo-

zrozumieÅ czeJo tak naprawdÇ EyOi Ðwiadkami oraz

mnieÅ i wróciÅ do spokojnej codziennoÐci pozEawio-

poznaOi motywy i ceOe twórców. )undacja %anina za-

nej demonów przeszÊoÐci.

prezentowaÊa odwa×nÃ i ciekawÃ IormÇ spektakOu
która zmusza Oudzi a przede wszystkim mÊodzie×

'!;89;!9;!'6<#£-0!

do trzeÕweJo spojrzenia na rzeczywistoÐÅ i krytycz-

7eatr Usta Usta 5epuEOika EyÊ koOejnym JoÐciem

neJo myÐOenia. Monodram pojawiÊ siÇ w poOskich

IestiwaOu który zaprezentowaÊ spektakO oparty na

szkoÊach ju× ponad  razy i OiczÇ ×e pojawi siÇ

twórczoÐci )ranza KaIki. ì*eometriaë to przedsta-

co najmniej druJie tyOe poniewa× jest szczeJóOnie

wienie nawiÃzujÃce do dzieÊa ìZamekë. %yÊ to zde-

potrzeEny mÊodym Oudziom ze wzJOÇdu na ich po-

cydowanie jeden z moich Iaworytów teJorocznej

datnoÐÅ na manipuOacjÇ i dopiero co wyraEiajÃcÃ siÇ

edycji. 7wórcy w zaEawny sposóE EawiOi siÇ swoimi

opiniÇ o rzeczywistoÐci.

postaciami tworzÃc niespotykanÃ JrÇ pozorów. 1a
uwaJÇ zdecydowanie zasÊuJuje (wa Kaczmarek

'!;8!2!
: 2d 1owie zaprezentowaÊ siÇ równie× 7eatr
Kana z chwytajÃcym za serce spektakOem ì*ÇstoÐÅ

która udowodniÊa ×e jest zarówno ÐwietnÃ aktorkÃ
dramatycznÃ (zeszÊoroczna edycja K/$M5< i spektakO ì(miOyë  jak i komediowÃ.

zaOudnienia. +istoria wyEuchuë. $ktorzy przywoÊywaOi dramatyczne wspomnienia oĆar katastroIy
w &zarnoEyOu w oparciu o ksiÃ×kÇ ì&zarnoEyOska

!89A!>90-'3>!8A@9;>3$'2-$A2'
-'!;8,38'!

modOitwa. Kronika przyszÊoÐcië 6wietÊany $Oeksi-

&zas na teJoroczneJo Oaureata 1aJrody PuE-

jewicz. 7wórcy skupiOi siÇ na mechanizmie psychiki

OicznoÐci i jednoczeÐnie deEiutantów IestiwaOu

czÊowieka dotkniÇteJo traJediÃ który próEuje siÇ

czyOi :arszawskie 7owarzystwo 6ceniczne oraz 7e-

z niÃ waOczyÅ wróciÅ do rzeczywistoÐci Oecz czÇsto

atr &horea. ZaprezentowaOi oni spektakO ì7raJedia

poOeJa w tej waOce. Poznajemy historie ró×nych Eo-

-anaë czyOi historiÇ -ana &hrzcicieOa który podej-

¨ĕëƐſ bşŔƖŕë ÉëſƆǀëƱë
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muje waOkÇ z pazernoÐciÃ pychÃ i rozpustÃ. %ardzo

oskar×enia. Uwa×am ×e podjÇty przez 1ieEopiekÊo

wa×nÃ czÇÐciÃ przedstawienia EyÊa Jra ciaÊem. $kto-

temat jest Eardzo potrzeEny doErze przemyÐOany

rzy pozostajÃc praktycznie Eez rekwizytów swoimi

i odwa×ny jednak nie odpowiadaÊa mi Iorma spek-

ciaÊami musieOi odJrywaÅ rozmaite roOe i EudowaÅ

takOu która EyÊa zEyt stateczna i anJa×ujÃca jedynie

przestrzeÌ dOa opowieÐci. 'ziÇki temu moJOiÐmy

w niewieOkim stopniu.

zoEaczyÅ dynamiczny spektakO który ÊÃczy tradycjÇ
i nowoczesnoÐÅ. : przyszÊymb roku na K/$M5Z(

@&!8A'2-!;3>!8A@9Aí$'

:arszawskie 7owarzystwo 6ceniczne i 7eatr &ho-

1a uwaJÇ zdecydowanie zasÊuJuje koncert 9oo

rea odEierze statuetkÇ i zaprezentuje swój najnow-

9oo który EyÊ Eardzo udanym zwieÌczeniem teJo-

szy spektakO.

rocznej edycji $Oternatywnych 6potkaÌ 7eatraOnych
K/$M5$. ZespóÊ :ojciecha :aJOewskieJo poka-

'!;8!8!0!,

zaÊ ×e jest w Ðwietnej Iormie zaskakujÃc toruÌskÃ

: toruÌskiej 2d 1owie równie× po raz pierw-

widowniÇ scenicznÃ enerJiÃ i wykonaniem. 7rady-

szy pojawiÊ siÇ 7eatr %arakah ze spektakOem ì-a

cyjnie wa×nym eOementem IestiwaOu sÃ spotkania

6endOerowaë. Przedstawienie w re×yserii $ny 1o-

z twórcami dziÇki którym mo×emy dowiedzieÅ siÇ

wickiej zainspirowany zostaÊ ksiÃ×kÃ $nny %ikont

wiÇcej na temat procesu twórczeJo inspiracji i his-

ì6endOerowa. : ukryciuë. PostaÅ Ireny 6endOerowej

torii danej Jrupy teatraOnej. 1ie mo×na EyÊo przejÐÅ

potraktowana zostaÊa jako symEoO woOnoÐci waOki

oEojÇtnie równie× oEok wystawy archiwaOnych pOa-

ze zÊem i niesprawiedOiwoÐciÃ. 1ie znajdziemy tu

katów teatraOnych z koOekcji KrzysztoIa 'ydo. 1a

Iaktów EioJraĆcznych na jej temat. -est to pozornie

wystawie moJOiÐmy zoEaczyÅ co prawda uÊamek

proste i skromne przedstawienie które jednak zmu-

zEioru koOekcjonera jednak wyErane dzieÊa z pew-

sza widza do wyjÐcia ze swojej streIy komIortu i za-

noÐciÃ przykuwaÊy uwaJÇ toruÌskich widzów uka-

stanowienia siÇ jaka jest Jranica naszej toOerancji na

zujÃc historie najciekawszych przedstawieÌ teatraO-

cierpienie druJieJo czÊowieka.

nych.

'!;8-'#36-'0Ě3

po raz koOejny udowadniajÃ ×e sÃ istotnym wyda-

$Oternatywne 6potkania 7eatraOne K/$M5$
&zas na pierwszy i jedyny zawód teJorocznej

rzeniem na teatraOnej mapie PoOski. *oszczÃc naj-

edycji IestiwaOu K/$M5$. 7eatr 1ieEopiekÊo za-

wa×niejsze teatry niezaOe×ne zapewniajÃ widzom

prezentowaÊ spektakO ì/udzie mówiÃðë oparty na

zarówno doErÃ zaEawÇ jak i skÊaniajÃ do rećeksji.

prawdziwej historii koEiety EÇdÃcej oĆarÃ pedoĆOii

-estem przekonana ×e ka×dy kto kocha teatr powi-

w koÐcieOe. ParadoksaOnie to na niÃ spada kara któ-

nien zapoznaÅ siÇ z EoJatÃ oIertÃ teJo intryJujÃceJo

rÃ jest wykOuczenie z OokaOnej spoÊecznoÐci i Oiczne

IestiwaOu.
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wie w Oatach . minioneJob wieku w których EraOi

$0-'+3R '9ধ>!£A39;!Ě631@ঔ£!2@T/!03A8@>>3£-

udziaÊ miÇdzy innymi (dward 6tachura i 5yszard

23ঔ$-9Ě3>!T2-'A!£'৹23ঔ$-/õA@0!£-;'8!;<8@-2-'#@-

%runo MiOczewski.

>!Ě'/'2'8+--;>Õ8$A'/£<&A-6-Õ8!W38<क़;31-!9;3

Pierwsza edycja MajoweJo %UUMu Poetyckie-

968A@/!/í$' !8;@9;31T #3 &3#8A' 9-õ ;< 1-'9A0!

Jo odEyÊa siÇ  maja b roku. 2Eok niezaOe×-

-&A-!Ě!g63Ě3৹32'2!&1!£3>2-$Aí8A'0íTA6-õ0-

nych poetów (&ezary 'oEies PaweÊ 'unin-:Ãso-

2@1-08!/3#8!A!1--!8$,-;'0;<8íT3&&A-!Ě</í$'63-

wicz MichaÊ KaczyÌski 5omuaOd :icza-Pokojski

A@;@>2-'2!0£-1!;T!;139('8õT83A>Õ/0<£;<8@W

zaprezentowaÊy siÇ pisma Oiterackie. -u× pierwszy
%UUM EyÊ IestiwaOem interdyscypOinarnym Jdy×

: takiej przestrzeni ju× ponad  Oat promie-

uzupeÊnienie poetyckich spotkaÌ stanowiÊy koncer-

niuje kOuE 2d 1owa w którym narodziÊa siÇ idea

ty zespoÊów które uprawiajÃ awanJardowe Iormy

%UUMu i Jdzie od dwóch dekad majÃ miejsce nie-

okreÐOane jako ìnowa muzyka improwizowanaë.

zwykÊe spotkania ze sztukÃ sÊowa. PomysÊodaw-

Po kiOku Oatach Iunkcjonowania impreza prze-

cami IestiwaOu EyOi MiÊka MaOzahn i :aOdemar ÏOe-

rodziÊa siÇ w IestiwaO szeroko pojÇtej sztuki nieza-

Iarskib å ÐpiewajÃcy poeci i autorzy oraz Maurycy

Oe×nej. : ramach %UUMu odEywajÃ siÇ wystawy

MÇczekaOski szeI 2d 1owy.

pokazy ĆOmów perIormanse koncerty spotkania

7oruÌski %UUM nawiÃzuje do wspaniaÊej tra-

i dyskusje oraz przede wszystkim sceniczne pre-

dycji ì7oruÌskich Majów Poetyckichë oraz póÕniej-

zentacje poezji najczÇÐciej w interpretacji autorów.

szych spotkaÌ z poezjÃ orJanizowanych w 2d 1o-

'otychczas zaprezentowaÊo swoje wiersze ponad
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stu poetów EyÊy równie× rozmowy i spotkania z au-

sztuki takie jak perIormans czy happeninJ oraz po-

torami prozy. :arto wymieniÅ niektórych z nich

kazujÃc istotne trendy i poszukiwania artystów pOa-

(wa /ipska UrszuOa KozioÊ -acek PodsiadÊo 'oro-

styków. *oÐÅmi IestiwaOu EyOi miÇdzy innymi <ach

ta MasÊowska $ndrzej 6tasiuk Kazimiera 6zczuka

Paszkiewicz :iOheOm 6asnaO i *aOeria 5aster Poma-

)iOip ÉoEodziÌski (uJeniusz 7kaczyszyn-'ycki -a-

raÌczowa $Oternatywa z ìMajoremë )ydrychem.

cek 'ehneO %ohdan Zadura 5oman +onet 6zcze-

$ zatemb å EyÊa to ju× . edycja MajoweJo

pan Kopyt -urij $ndruchowycz i 7aras Prochasko

%UUMu PoetyckieJo Mamy nadziejÇ ×e IestiwaO

z Ukrainy.

znów pokazaÊ Jniewny i dziki zryw woOnoÐci sÊo-

&eOem IestiwaOu jest równie× prowokowanie

wa niepodOeJÊoÐci jÇzyka Oiteratury i nieEywaÊej

dyskusji na istotne tematy. 'o tej pory poruszano

enerJii twórczej Oudzi pióra oraz innych dziedzin

miÇdzy innymi proEOem Oiteratury i sztuki jako te-

sztuki 7oruÌ jako miejsce artystyczneJo rozkwi-

rapii nowej metaĆzyki w Oiteraturze dyskutowano

tu po raz koOejny EyÊ przestrzeniÃ nasyconÃ mowÃ

na temat poezji homoseksuaOnej statusu Oitera-

poezji tym JÊosem odrÇEnym i osoEnym w którym

tury woEec poOityki wartoÐci tekstów rockowych

podró×ujÃ zjawiska kontrkuOtury jedyne w swoim

i piosenek zwiÃzków kontrkuOtury z poezjÃ muzykÃ

rodzaju qualia. 2d 1owa jako przestrzeÌ artystycz-

i antropoOoJiÃ.
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nej swoEody znówbå jak od dwudziestu Oatbå EyÊa

'oskonaÊÃ oprawÇ poetyckich prezentacji sta-

miejscem ErzmiÃcym JÊosem Oiryki tym jÇzykiem

nowi starannie doErana muzyka. 1a dotychczaso-

niepowtarzaOnym w którym wÇdrujÃ Ienomeny an-

wych IestiwaOach wystÃpiOi miÇdzy innymi *raEa×

tropoOoJii.

i 6trachy na /achy /ech -anerka ÏwietOiki 7ymon

*wiazdami . MajoweJo %UUMu Poetyckie-

7ymaÌski MikoÊaj 7rzaska Pustki 5oEotoEiEok

Jo (å maja broku EyOi poeci muzycy oraz

Ïcianka &ooO Kids oI 'eath %rudne 'zieci 6ida

antropoOoJowie kuOtury 5yszard Krynicki -acek

9oo 9oo Kazik 6taszewski i Kwartet ProIorma 9a-

PodsiadÊo 5aIaÊ 6konieczny 6zymon 6zwarc PaweÊ

riete.

7aÌski UrszuOa +onek -oanna KuOikowska 7omasz

Majowy %UUM Poetycki jako jeden z najwa×-

'aOasiÌski MichaÊ Pranke MiÊka MaOzahn :aO-

niejszych IestiwaOi Oiterackich w PoOsce wykracza

demar ÏOeIarski PaEOopaYo i /udziki (PaweÊ 6oÊtys

poza poezjÇ prezentujÃc ró×norodne nurty i Iormy

z zespoÊem  KrzysztoI 6kiEa :aOdemar KuOiJowski.
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:arto podkreÐOiÅ ×e PaweÊ 7aÌski wystÃpiÊ w towa-

W

rzystwie znakomiteJo duetu jazzoweJo *rzeJorz

ì-Çzyk to dzikie miÇsoëb å pisaÊ poeta. :yrzuÅ-

1adoOny i Maciej 6ikaÊa a -ackowi PodsiadOe towa-

my przecinek i powiedzmy ì-Çzyk to dzikie miÇsoë.

rzyszyÊ na Jitarze sam szeI 2d 1owy Maurycy MÇ-

I tak na jedno wychodzi Eo przecie× daOszy ciÃJ jest

czekaOski który przyJotowaÊ specjaOne kompozycje

taki ìktóre roÐnie w ranieë a w koOejnym IraJmencie

do wierszy poety.

ìjÇzyk to oEna×one serceë oraz ìto zwierzÇ oswa-

W

zwykÊe metaIory 5yszarda KrynickieJo (który JoÐciÊ

janeë ìta czerwona ćaJaë ìto dzieckoë. PiÇkne niePisaÊ przed Oaty 7adeusz Peiper w wierszu %H]RNROLF]QLNL

w tymbroku na %UUMie jako OeJenda poezji mówiÃ
o jÇzyku który nas otacza którym siÇ posÊuJujemy

1a IaOach potu sunÃ nieme krzyki

którym komunikujemy to co myÐOimy OuE wydaje

ÐpieszÃ siÇ pÇdzÃ mknÃ

nam siÇ ×e myÐOimy. 7en jÇzyk to tak×e jÇzyk poetów

EezokoOiczniki

jÇzyk wierszy. Po raz koOejny na toruÌskim spotkaniu

Eez ja Eez ty Eez on

z poetami z ich tekstami moJOiÐmy usÊyszeÅ jak jÇ-

(ð wyraEiajÃ ceJÊÇ ze sÊów

zyk dziaÊa jak próEuje wyraziÅ emocje myÐOi wÐcie-

wÇJieO z pieÐni którÃ sÊychaÅ w ich krokach

kÊoÐÅ Jniew Eunt OÇk EóO smutek szczÇÐcie doEre
chwiOebå sÊowem caÊÃ JamÇ uczuÅ i aIektów. -Çzyk

: maju b roku na maÊej i nowej scenie

poetówb å to ìnaJie ostrze które jest EezEronneë

toruÌskiej 2d 1owy sunÇÊy ìna IaOachë JÊosów

którym próEujemy przeciÃÅ aEsurd eJzystencji OuE

wiersze rozumiane inaczej nieco ni× w tekÐcie

cierpienie jÇzyk wierszybå ìto nieOudzkie co roÐnie

Peiperab å to raczej ìokoOicznikië czyOi zwiÃzki

w nas i nas przerastaë którym chcemy coÐ wyraziÅ

ciaÊa-JÊosu-poety z ciaÊem-uchem-sÊuchacza. Po-

coÐ powiedzieÅ zapÊakaÅ zawyÅ ten Oament i skar-

myÐOmy zatem o ró×nych okoOicznoÐciach zwiÃ-

Ja ten krzyk i skowyt. -Çzyk poezji wypowiedzianej

zanych z tymi tekstamib å skÃd siÇ wziÇÊy dokÃd

ze scen toruÌskiej ì2d 1owyëb å ìten kneEeO który

pomknÇÊy i jak to siÇ staÊo ×e spotkaOiÐmy siÇ

dÊawi  powstania sÊówë aOe i nie dÊawibå sprawia ×e

wÊaÐnie w powiosennej aurze majowych wieczo-

te ìpowstania sÊówë te rewoOucje wyEuchajÃ i pÊonÃ

rów w $kademickim &entrum KuOtury i 6ztuki Ey

choÅEy w nichbå autorach wierszy.

uchem ÊowiÅ spOoty ErzmieÌ i znaczeÌ wyJOÃdów

-Çzykbå ìta czerwona ćaJa którÃ wypOuwamy 

wyoEra×eniowych i przedmiotów przedstawio-

razem z krwiÃëbå to ich ćaJa poetów którzy przy-

nych jak Ey powiedziaÊ IenomenoOoJ. 7ak to EyÊy

EywaOi na Majowy %uum Poetycki Ey opowiedzieÅ

ìnieme krzykië przetÊumaczone na mowÇ metaIor

swoje sprawy swoje sytuacje swoje Oosy i krÇte dro-

wrzucone w tkankÇ wiersza wyra×ajÃce wszystko

Ji w podró×y ×ycia. -Çzyk roÐnie w ranie aOe mimo

to co EoOi w Oudzkim doÐwiadczeniu i nie pozwaOa

to a mo×eb å wÊaÐnie dOateJob å chce mówiÅ chce

spokojnie spaÅ.

dziaÊaÅ w tekÐcie chce wyrwaÅ siÇ z zakOÇteJo krÇ-

Majowy %UUM Poetycki to trwajÃcy kiOka dni

Ju EóOu. $utorzy zapraszani na %UUM moJOi zawsze

IestiwaO jÇzyka szczeJóOnie woOneJo niepodOeJÊe-

ÐpiewaÅ z artystÃ ì1azywam siÇ 2rJanek  Mam

Jo oraz niezaOe×neJo. 7o spotkanie o wieOu Ear-

w sercu ranÇë a powiedzieÅ z poetÃ ìjÇzyk to oEna-

wach i oEOiczach nie tyOko czytanie na JÊos przez

×one serceë. MoJOi wykrzyczeÅ jÇzyk to oEna×one

autorów ich tekstów. %UUM od Oat jest wieOkoIor-

serce z ranÃ.
1azywam siÇ Majowy %UUM Poetycki mam

matowy Ey tak siÇ wyraziÅ prezentuje wieOe perIormensów i sztuk. 6tÃd zawsze wernisa× wystawy

w oEna×onym sercubå wierszu ranÇ.

sztuk wizuaOnych sOam ĆOm koncert Jdzie muzyka towarzyszy sÊowu ibå oczywiÐciebå podró×e

W

w Ðwiaty wierszy czyOi odEiór za pomocÃ zmysÊu

ì-Çzyk to dzikie miÇsoë jÇzyk ten dziki sen

sÊuchu tekstowych projektów i eksperymentów.

Podczas Majowych %UUMów Poetyckich sÊu-

1a scenie 2d 1owy sÊychaÅ zawsze kroki ìoko-

chacze zawsze w peÊni dajÃ siÇ ponieÐÅ temu jÇzy-

Oicznikówëbå wÇdrujÃcych przez krÇJi czasu wier-

kowi nadzwyczaj mocno zanurzajÃ siÇ w nieEywaÊÃ

szy a z nich wydoEywajÃ siÇ pieÐni które stajÃ siÇ

i IantastycznÃ opowieÐÅ poezji

naszym wÇJOem. &hemicznÃ podstawÃ ×ycia.
'ſĲëćȰëƱĕœ¨ëǏƆŊĶɐɃÉƷĎǀĶëœDĶōşōşīĶĈǀŕƷ®lbȰ
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OHPDW\NÇ RVµE Z\REFRZDQ\FK Z\NOXF]RQ\FK ]H VSR-

,8-9;36, '-2-A$A'6!2>!8&3$,W

ÊHF]HÌVWZDQLHVWURQLSU]\W\PRGZÃWNµZDXWRELRJUD-

å 1DJURGD 0LDVW 3DUWQHUVNLFK 7RUXQLD L *HW\QJL

ĆF]Q\FK2SRZLDGDRW\PMDNKLVWRULDZNUDF]DZ×\FLH

LP 6DPXHOD %RJXPLÊD /LQGHJR SU]\]QDZDQD MHVW RG

MHGQRVWNL L FR ] WHJR Z\QLND -HVW WR QDSUDZGÇ EDUG]R

b URNX 2UV]DN W\FK NWµU]\ GR WHM SRU\ ]RVWDOL WD

PÃGUDLGRMU]DÊDSUR]DQLHW\SRZDMHÐOLFKRG]LRZVSµÊ-

QDJURGÃZ\Uµ×QLHQLWRQDMOHSV]HQD]ZLVNDZOLWHUDWXU]H

F]HVQH F]DV\ Z NWµU\FK GRPLQXMÃ WUHQG\ SRSNXOWXUR-

SROVNLHM QLHPLHFNLHM L HXURSHMVNLHM -DNR SLHUZVL RWU]\-

web å wyjaÐnia dr haE. 9ioOetta :róEOewska proI.

PDOLMÃ:LVÊDZD6]\PERUVNDL*XQWHU*UDVVbå wyjaÐniaÊ

UMK (:ydziaÊ )iOoOoJiczny UMK  z kapituÊy przy-

prezydent MichaÊ ZaOeski podczas specjaOnej konIe-

znajÃcej naJrodÇ.

rencji prasowej.

å7ZDUGRFKPDNLONDVZRLFKXOXELRQ\FKWHPDWµZ

: tymbroku wyró×nieni zostaOi &hristoph +einbå

3U]HGH ZV]\VWNLP ]DMPXMH VLÇ SUREOHPDW\NÃ PÇVNLHM

ze strony niemieckiej oraz 6zczepan 7wardochbå ze

WR×VDPRÐFL = GUXJLHM VWURQ\b å MDNR ÏOÃ]DNb å WDN×H WR×-

strony poOskiej. 1aJrody wrÇczane sÃ naprzemien-

VDPRÐFL QDURGRZHM VSORWX ÐOÃVNRQLHPLHFNRSROVNLHJR

nie w oEu partnerskich miastachbå wrÇczenie teJo-

6WDÊ\P WHPDWHP MHVW WH× VSHF\ĆF]QH XMÇFLH KLVWRULLb å

rocznych odEÇdzie  czerwca w 5atuszu 6taromiej-

EDUG]RF]ÇVWRÊÃF]\Uµ×QHSHUVSHNW\Z\F]DVRZHMDNE\

skim w 7oruniu w oEecnoÐci wÊadz miejskich 7orunia

FKFLDÊ ]DMU]HÅb  ]D SRGV]HZNÇ KLVWRULL DOER Z W\P ]GH-

i *etynJi. /aureaci otrzymujÃ okoOicznoÐciowe dy-

U]HQLXWHUDÕQLHMV]RÐFLLSU]HV]ÊRÐFL]QDOHÕÅVZµMZÊDVQ\

pOomy medaOe oraz naJrodÇ ĆnansowÃ w wysokoÐci

SXQNWVSRMU]HQLDQDWRFRPLQLRQHbå stwierdziÊ dr haE.

 euro IundowanÃ przez oEa miasta.

5adosÊaw 6ioma z :ydziaÊu )iOoOoJiczneJo UMK.

!ĲſĶƆƐşżĲ LĕĶŕ
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/iteracka 1aJroda Miast Partnerskich 7orunia
i *etynJi im. 6amueOa %oJumiÊa przyznawana jest pisarzom poOskim i niemieckim niezaOe×nie od rodzaju
ich twórczoÐci za wyEitne dokonania artystyczne
i zasÊuJi dOa szeroko pojÇtej humanistyki w tym
przede wszystkim dOa dzieÊa pojednania paÌstw
spoÊeczeÌstw i narodów w którym sÊowu pisanemu
przypadÊab roOa szczeJóOna i wa×na.
1aJrodÇ przyznaje kapituÊa oEradujÃca podczas czteroOetniej kadencji. : Oatach å
w pracach kapituÊy uczestniczÃ dr haE. 9ioOetta
:róEOewska proI. UMK dr $dam MarszaÊek dr
haE. 5adosÊaw 6ioma proI. dr haE. /eszek ÖyOiÌski.

***
&hristoph +einbå niemiecki pisarz tÊumacz eseista i dramaturJ urodziÊ siÇ w broku w -asienicy
w pruskiej prowincji 'oOny ÏOÃsk. Po zakoÌczeniu
wojny przesiedOony z rodzinÃ do 6aksonii. -eJo ojciec EyÊ pastorem przez co +ein nie zostaÊ przyjÇty
do Oiceum i a× do wyEudowania muru uczÇszczaÊ do
Oiceum w %erOinie Zachodnim. : 15' imaÊ siÇ ró×nych prac pracowaÊ m.in. jako monta×ysta keOner
ksiÇJarz dziennikarz aktor oraz asystent re×ysera w teatrze. Po studiach ĆOozoĆcznych ponownie
pracowaÊ w teatrze 9oOksE¾hne w %erOinie wschodnim jako dramaturJ. 2d broku jest woOnym pisarzem. 5ozJÊos przyniosÊa mu noweOa 'HU IUHPGH
Freund (2EF\SU]\MDFLHO  opuEOikowana w broku
w 15' abrok póÕniej w 5)1 pod tytuÊem 'UDFKHQEOXW. -u× w b roku puEOicznie ×ÃdaÊ zniesienia
cenzury w 15'. 2d  do broku EyÊ pierw-

ǀĈǀĕżëŕ ¨ƱëſĎşĈĲ

szym prezydentem niemieckieJo &entrum P(1 a od
maja broku jest jeJo honorowym prezydentem.
+ein jest czÊonkiem 1iemieckiej $kademii -Çzyka

dOa takich czasopism jak ìÖycieë ì2pcjeë ì)rondaë

i /iteratury oraz 6aksoÌskiej $kademii 6ztuki.

ì$rcanaë. %yÊ redaktorem dziaÊu OiterackieJo dwu-

1ajwa×niejsze utwory 'ramaty Cromwell
(  'LH5LWWHUGHU7DIHOUXQGH ( Proza 2EF\

miesiÇcznika ì&hristianitasë IeOietonistÃ ìPoOitykië
ì%roni i $municjië.

SU]\MDFLHO ( pO.   ÏPLHUÅ +RUQD (

1ajwa×niejsze ksiÃ×ki å powieÐci 0RUĆQD

pO.   :LOOHQEURFN ( b Landnahme ( 

(  'UDFK (  Król (  Królestwo ( 

*O¾FNVNLQGPLW9DWHU (  7UXW] (  9HUZLUUQLV

zEiory opowiadaÌ 7DN MHVW GREU]H (  %DOODGD

( .

o pewnej panience ( .

6zczepan 7wardochb å ur.  Jrudnia 

:a×niejsze naJrody i wyró×nienia bå 1a-

w Öernicy (powiat JOiwicki . Pisarz i puEOicysta. ÏOÃ-

Jroda Paszportu ìPoOitykië i ÏOÃski :awrzyn /itera-

zak. Mieszka w PiOchowicach na *órnym ÏOÃsku.

cki za powieÐÅ 0RUĆQD bå 1aJroda &zyteOników

Z wyksztaÊcenia jest socjoOoJiem i ĆOozoIem (ukoÌ-

/iterackiej 1aJrody 1ike za powieÐÅ 0RUĆQDbå

czyÊ MiÇdzywydziaÊowe IndywiduaOne 6tudia +u-

1aJroda KoÐcieOskich za powieÐÅ 'UDFK.

manistyczne na Uniwersytecie ÏOÃskim w Katowicach . -est równie× znany jako ekspert w dziedzinie

ÉƷŊşſǀƷƆƐëŕş ŔëƐĕſĶëœƷ

Eroni oraz znawca jÇzyka i kuOtury ÐOÃskiej. PisaÊ

ǀ ®ſǀħĎƖ lĶëƆƐë ¨şſƖŕĶëɐɃ şżſëĈȰ ÉĶŕĶĈŇƖƆǀ ĈĲƖōǀ
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i uzupeÊnieniem wystawy staÊej. 7o tak×e EyÊa kon-

-9;2-'2-! <A'<1 ;23+8!)$A2'+3W

 ;'/ 30!A/-

cepcja Iunkcjonowania muzeum czerpana z :iOna.

>-1-'2-<8'&!0$/-^ Ě39<$A'£2-\$,$-!Ě'1AĚ3৹@ࣗ

6tÃd tu× przy Jotyckiej toruÌskiej starówce powstaÊ

!2< ->9A@9;0-1 68!$3>2-031 +8!;<£!$/' - ৹@$A'-

skansen w ÐcisÊym centrum miasta. PierwszÃ zaJro-

2-! &!£9A'+3 631@ঔ£2'+3 83A>3/< ;'/ >96!2-!Ě'/

dÇ oddano wb roku  a potem systematycznie

6£!$Õ>0-63£90-'/0<£;<8@W

caÊoÐÅ zJodnie z zaÊo×eniem rozEudowywano. : Oatach . ju× pod nowym dyrektorembå $Oeksandrem

å 'ziÇkujÇ Eardzo 7o wa×ny dOa nas momentð

%Êachowskimbå muzeum uzyskaÊo status oJóOnopoO-

&ieszÇ siÇ ×e jesteÐmy zauwa×eni przez spoÊecznoÐÅ

ski poszerzajÃc zakres swojeJo dziaÊania i intensyw-

akademickÃ. ZresztÃ tak EyÊo zawsze przez te  Oat

nie rozEudowujÃc koOekcje przede wszystkim sztuki

a nawet wczeÐniej Eo poczÃtki naszej historii siÇJajÃ

Oudowej i nieproIesjonaOnej aOe tak×e rzemiosÊ stro-

broku. 7a rocznica pozwaOa nam spojrzeÅ w prze-

ju OudoweJo i IoOkOoru. 1asza instytucja w szyEkim

szÊoÐÅ aOe i z nadziejÃ patrzeÅ w przyszÊoÐÅ.

tempie staÊa siÇ jednym z trzech samodzieOnych
muzeów etnoJraĆcznych w PoOsce aOe jest wyjÃtko-

g &@/'9;'ঔ1@68A@,-9;38--T6839Aõ63>-'&A-'ࣗ/!0

wa Eo oEejmuje czÇÐÅ skansenowskÃ. Pr¾IIerowa

63>9;!Ě3<A'<1-/!09-õ83A>-/!Ě3S

staraÊa siÇ tak×e o stworzenie specjaOneJo skansenu
wiÐOaneJo na toruÌskiej :innicyb å powstaÊa nawet

å 1asza historia zaczyna siÇ wraz z przyjazdem

koncepcja teJo zaÊo×enia aOe nie zostaÊa ona zreaOi-

do 7orunia spoÊecznoÐci akademickiej Uniwersy-

zowana. Muzeum pozyskaÊo jednak nastÇpnÃ czÇÐÅ

tetu 6teIana %atoreJo w :iOnie wÐród której EyÊa

skansenowskÃ zakupujÃc zaJrodÇ w Kaszczorku

ówczesna doktor Maria Znamierowska-Pr¾IIerowa

przy ujÐciu 'rwÇcy do :isÊy Jdzie ekspozycja zwiÃ-

pracownik ZakÊadu (tnoOoJii U6% i jednoczeÐnie uni-

zana jest JÊównie z ryEoÊówstwem i zajÇciami wod-

wersyteckieJo muzeum etnoJraĆczneJo. 7en modeO

nymi. : Oatach . ówczesny dyrektor 5oman 7uEaja

chciaÊa zaszczepiÅ na toruÌskiej uczeOni aOe mimo

rozEudowaÊ ekspozycje w parku etnoJraĆcznym

powstania na UMK Katedry (tnoJraĆi nie udaÊo siÇ

w 7oruniu kiedy przyEyÊo kiOka wa×nych oEiektów

jej przekonaÅ wÊadz do powstania takieJo muzeum

w tym wiatrak który staÊ siÇ wizytówkÃ teJo skan-

przy uniwersytecie. 7akÃ mo×OiwoÐÅ uzyskaÊa two-

senu. : zeszÊymbroku z koOei po wieOu Oatach EadaÌ

rzÃc dziaÊ etnoJraĆczny w Muzeum Miejskim aOe ju×

i pracy koncepcyjnej i transOokacyjnej oddaOiÐmy

wtedy EyÊa przekonana o koniecznoÐci powstania

do u×ytku jeszcze jeden skansenb å 2Oenderski Park

samodzieOneJo muzeum etnoJraĆczneJo w 7oruniu.

(tnoJraĆczny w :ieOkiej 1ieszawce. %yÊo to du×e

:btrakcie pracy w dziaOe etnoJraĆcznym udaÊo siÇ jej

wyzwanie Eadawcze orJanizacyjne i Ćnansowe. Mu-

stworzyÅ kiOkuosoEowy zespóÊ pracowników mery-

szÇ tu nadmieniÅ ×e ju× proI. Pr¾IIerowa zamierzaÊa

torycznych z którymi rozpoczÇÊa szeroko zakrojone

przenieÐÅ zaJrodÇ oOenderskÃ do skansenu w 7oru-

terenowe Eadania etnoJraĆczne na Kujawach i Po-

niu potem dyrektor 7uEaja pOanowaÊ urzÃdziÅ taki

morzu a tak×e na :armii Mazurach i PodOasiu. 6wojÃ

sektor w Kaszczorku a× wreszcie udaÊo siÇ zreaOizo-

pracÇ dzieOiÊa pomiÇdzy uniwersytet i muzeum. Zna-

waÅ to zamierzenie w :ieOkiej 1ieszawce. 7o wa×-

mierowska-Pr¾IIerowa od sameJo poczÃtku myÐOaÊa

ne zaJadnienie pokazujÃce w sposóE kompOeksowy

o muzeum jako jednostce Eadawczej prowadzÃcej

×ycie osadników oOenderskich (w tym menonitów 

Eadania naukowe które miaÊy zarówno owocowaÅ

×yjÃcych na terenie 'oOiny 'oOnej :isÊy przez wie-

zJromadzonymi koOekcjami i nowymi wystawami jak

Oeb wieków i majÃcych Eardzo du×y wkÊad w rozwój

te× poszerzaniem wiedzy etnoOoJicznej o Eadanych

tych ziem zarówno Jospodarczy jak i kuOturowy. &a-

oEszarach kuOtury. 1aukowe dokonania Pr¾IIerowej

ÊoÐÅ zadania zostaÊa sĆnansowana przez 6amorzÃd

spowodowaÊy ×e staÊa siÇ ona oJóOnopoOskim auto-

:ojewództwa Kujawsko-PomorskieJo z pewnym

rytetem w dziedzinie muzeaOnictwa etnoJraĆczne-

wkÊadem *miny :ieOka 1ieszawkabå podkreÐOmy ×e

Jo a w b roku przyznano jej tytuÊu proIesora.

wspóÊpraca z samorzÃdem jak i JminÃ ukÊadaÊa siÇ

:  ostatecznie dziaÊ etnoJraĆczny przerodziÊ

wzorowo przy tej reaOizacji.

siÇ w samodzieOne Muzeum (tnoJraĆczne z siedziEÃ
w pozyskanym Eudynku dawneJo arsenaÊu. Pr¾IIe-

g¥830<3#/íĚ!29;!23>-903&@8'0;38!<-

rowa od poczÃtku myÐOaÊa tak×e o powstaniu przy-

A'<1 ;23+8!)$A2'+3>38<2-<W!0&3;'+3830<

muzeaOneJo parku etnoJraĆczneJo z ekspozycjÃ Ou-

>@+£í&!Ě!!क़90!0!8-'8!A!>3&3>!S &A-'<03क़-

doweJo Eudownictwa co miaÊo EyÅ przedÊu×eniem
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å (tnoOoJiÇ studiowaÊem na Uniwersytecie im.

5yEoÊówstwa i ZajÇÅ :odnych. Poza tymb å du×y

$dama Mickiewicza w Poznaniu. Z powodów osoEi-

'ziaÊ (dukacji a tak×e 'ziaÊ Konserwacji 'ziaÊ In-

stych przeniosÊem siÇ jednak po oEronie pracy ma-

wentaryzacji ZEiorów oraz 'ziaÊ :ydawnictw i %i-

Jisterskiej w b roku do 7orunia. I tu znaOazÊem

EOiotekÇ. 1o i oczywiÐcie pion administracyjny oraz

zatrudnienie w muzeum chocia× na studiach niJdy

techniczny. :arto wspomnieÅ ×e poza JÊównÃ sie-

nie myÐOaÊem aEy w takiej instytucji pracowaÅ. Po-

dziEÃ przy uO. :aÊy Jen. 6ikorskieJo i wspomnianymi

woOi uczyÊem siÇ muzeum jednoczeÐnie puEOikujÃc

oddziaÊami dysponujemy tak×e dwoma oJromnymi

artykuÊy w naukowych czasopismach nie zawsze

spichOerzami przy uOicy 5aEiaÌskiej Jdzie znajduje

wynikajÃce z pracy muzeaOnej. : Oatach . zaczÃ-

siÇ du×a czÇÐÅ maJazynów zEiorów oraz pracownie

Êem wspóÊpracowaÅ z ZakÊadem %adania KuOtury

'ziaÊów 6ztuki i )oOkOoru.

w Instytucie 6ocjoOoJii UMK Jdzie znaOazÊem Ðwietne Ðrodowisko do rozwijania naukowych pasji. Poza

g!0í1-9/õ1!/'&239;0!-/!0-'+ĚÕ>2'$'£'93#-'

uczestnictwem w seminariach i prowadzeniem zajÇÅ

9;!>-!S

ze studentami przyJotowywaÊem pod kierunkiem
proI. -anusza Muchy kierownika ZakÊadu dyser-

å MisjÃ Muzeum jest ochrona dóEr kuOturoweJo

tacjÇ doktorskÃ. PrzyJOÃdaÊem siÇ wspóÊczesnej

dziedzictwa o charakterze materiaOnym i niemate-

reOiJijnoÐci prowadzÃc Eadania terenowe miejsc

riaOnym z zakresu etnoJraĆi i etnoOoJii oraz dziedzin

oEjawieÌ maryjnych nieuznawanych przez KoÐcióÊ.

pokrewnych. 1asze koOekcje i Eadania oEejmujÃ za-

PracÇ oEroniÊem w b roku w Instytucie (tnoOo-

kres caÊej PoOski i dotyczÃ przede wszystkim kuOtur

Jii i $ntropoOoJii KuOturowej U$M. 5ównoczeÐnie

tradycyjnych i Oudowych poOskich reJionów etno-

jednak reaOizowaÊem siÇ w pracy muzeaOnej tworzÃc

JraĆcznych. :raz z rozwojem etnoOoJii i antropoOo-

scenariusze wieOu wystaw czasowych. :spomnÇ tu

Jii kuOturowej poszerzamy jednak nasze dziaÊania

np. o wystawie zbroku  na temat suEkuOtury ×oÊ-

oEejmujÃc nimi tak×e wspóÊczesnÃ kuOturÇ popuOar-

nierskiej którabå w myÐO rozwoju antropoOoJii kuOtu-

nÃ i typu OudoweJo. Zajmujemy siÇ tak×e kuOturami

rowejbå wychodziÊa poza zamkniÇty krÃJ tradycyjnej

mniejszoÐci etnicznych i reOiJijnych wspóÊeJzystujÃ-

kuOtury Oudowej w kierunku zjawisk wspóÊczesnej

cych z kuOturÃ poOskÃ w historycznych i oEecnych Jra-

kuOtury popuOarnej. Praca w muzeum okazaÊa siÇ wie-

nicach kraju a tak×e kuOturÃ poOskich mniejszoÐci za

Oowymiarowa i jest naprawdÇ pasjonujÃcabå zawiera

JranicÃ. Poza Jromadzeniem zEiorów ich naukowym

w soEie zarówno prace naukowe koOekcjonerskie

opracowywaniem i ich konserwacjÃ prowadzimy

jak i wystawiennicze trzeEa EyÅ naukowcem i orJa-

równie× Eadania nad dziedzictwem niemateriaOnym

nizatorem jednoczeÐnie a po trosze tak×e artystÃ.

i Jromadzimy EoJatÃ dokumentacjÇ ró×norodnych

Moja wspóÊpraca z UMK od×ywa co jakiÐ czas. Poza

zjawisk zarówno w aspekcie historycznym jak

socjoOoJiÃ prowadziÊem tak×e zajÇcia na etnoOoJii

i wspóÊczesnym. 7o wszystko potem przekÊada siÇ na

ibå ostatniobå na reOiJioznawstwie. Poza tym jestem

dziaÊaOnoÐÅ upowszechnieniowÃ i edukacyjnÃ.

od kiOku kadencji czÊonkiem ZarzÃdu *ÊówneJo
PoOskieJo 7owarzystwa /udoznawczeJo specjaOistÃ

g839Aõ9$,!8!0;'8@A3>!ࣗ&A-!Ě!£23ঔࣗ>@9;!>-'2-

w Komitecie 1auk (tnoOoJicznych P$1 oraz czÊon-

2-$Aí<A'<1 ;23+8!)$A2'+3>38<2-<W3!2!

kiem 5ady ds. 1iemateriaOneJo 'ziedzictwa w Mi-

A&!2-'1>@8Õ৹2-!/í963ঔ8Õ&-22@$,;'+3;@6<6£!-

nisterstwie KuOtury i 'ziedzictwa 1arodoweJo. Pra-

$Õ>'0-$3/'9;/'/^96'$/!£23ঔ$-í&31<\S

cujÇ tak×e w redakcji czasopisma ìZEiór :iadomoÐci
do $ntropoOoJii MuzeaOnejë.

å :ystawy to oczywiÐcie jeden z dwóchbå poza
edukacjÃb å najEardziej widocznych eIektów dzia-

g!0>@+£í&!9;8<0;<8!38+!2-A!$@/2!6£!$Õ>0---£<

ÊaOnoÐci muzeaOników. Przy tak szerokim zakresie

68!$3>2-0Õ>>2-'/68!$</'S

dziaÊaOnoÐci staramy siÇ aEy pOan wystaw ukÊadaÅ
w sposóE ró×norodny i atrakcyjny dOa ró×nych Jrup
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å 2Eecnie jest nas osiemdziesiÇcioro. Mamy dwa

odEiorców. 2d wieOu Oat ciÃJOe poszerzamy spec-

oddziaÊy 2Oenderski Park (tnoJraĆczny w :ieO-

trum naszej dziaÊaOnoÐci wystawienniczej tak aEy

kiej 1ieszawce i Park (tnoJraĆczny w Kaszczorku

oEok tematów ÐciÐOe zwiÃzanych z tradycyjnÃ kuOtu-

b dziaÊów merytorycznych *ospodarki Podstawo-

rÃ OudowÃ pojawiaÊy siÇ propozycje majÃce zwiÃzek

wej i 5zemiosÊ 6ztuki i (stetyki )oOkOoru i KuOtury

z kuOturÃ wspóÊczesnÃ OuE Ey oEie te sIery siÇ prze-

6poÊecznej $rchitektury i Parków (tnoJraĆcznych

nikaÊy. 2d wieOu Oat czÇsto orJanizujemy wystawy
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o charakterze monoJraĆcznym starajÃc siÇ zJÊÇEiÅ

å 2Eecnie mamy ponad  tysiÇcy oEiektów

dany temat Eardzo wnikOiwie i poddaÅ Jo Jruntownej

ze wszystkich dziedzin kuOtury i ciÃJOe przyEywajÃ

anaOizie. Ka×dÃ wystawÇ przyJotowujemy niezwy-

nowe. 'o teJo dochodzi jeszcze EoJaty i cenny zEiór

kOe szczeJóÊowo i najczÇÐciej przez kiOka Oat. Podam

dokumentacji IoOkOoru sÊowneJo i muzyczneJo co

mo×e tytuÊy kiOku takich przykÊadowych reaOizacji

zapoczÃtkowaÊa ju× proI. Pr¾IIerowa tworzÃc $r-

3RVÊRÌFHLZRGÇ0RGDLRE\F]DMHSOD×RZH/RNDOQ\SHM-

chiwum )oOkOoru. : tych pionierskich Oatach istniaÊ

]D×NRQWUNXOWXU\3HDFH/RYHL35/ 1LH SRWU]HEQH QLH

w muzeum tak×e osoEny 'ziaÊ 7aÌca. 2Eie inicja-

SLÇNQH QLH FHQQH 5HDNW\ZDFMD U]HF]\ %LDÊ\" &]DUQ\"

tywy EyÊy prekursorskie w poOskim muzeaOnictwie.

&]HUZRQ\" 2 V\PEROLFH NRORUµZ. 7ak jak wspomnia-

2Eecnie Eardzo du×o siÇ mówi o potrzeEie doku-

Êem poruszamy siÇ tak×e w Eardziej tradycyjnych

mentacji dziedzictwa niemateriaOneJobå nasze Muze-

tematach czeJo przykÊadami sÃ wystawy 3U]HZRG-

um takie dziaÊania rozpoczÇÊo ju×  Oat temu (EiorÃc

QLNSR%R×\P1DURG]HQLX 0ÃGURÐFLLJDGNL]NXFKHQQHM

pod uwaJÇ prace w 'ziaOe (tnoJraĆcznym w Muze-

makatki czy wystawa %XUDN ] FXNUHP +LVWRULD L NRQ-

um Miejskim  chocia× nie istniaÊ wtedy jeszcze taki

teksty której tematem jest historia cukru i jeJo wy-

termin.

korzystanie historia uprawy Euraków cukrowych
oraz historia poOskieJo cukrownictwa. :a×na czÇÐÅ

g 68Õ$A >96312-!2'/ &A-!Ě!£23ঔ$- >@9;!>-'22--

naszych propozycji wystawienniczych dotyczy sztu-

$A'/T/'9;'ঔ$-'!क़9;>3;!0৹'#!8&A3!0;@>2->-2-

ki Oudowej nieproIesjonaOnej i art Erut (surowa nie-

2@$,3#9A!8!$,W$A@19A$A'+Õ£2-'>!8;3;<>963-

IaÊszowana sztukab å przyp. red. b å wspomnÇ tutaj

12-'ࣗS

chocia×Ey o wystawie wyEitneJo artysty z 7orunia
:iktora &hrzanowskieJo +LVWRULH GRSRZLHG]LDQH

å 2powiem tu o dwóch Eardzo wa×nych oEsza-

czy prezentacji wspaniaÊej koOekcji %oOesÊawa i /iny

rach naszej dziaÊaOnoÐcibå edukacji i wydawnictwach.

1awrockich zatytuÊowanej 0HFHQDV L DUW\ÐFL którÃ

1asza oIerta dziaÊaÌ edukacyjnych jest Eardzo uroz-

udaÊo siÇ nam zakupiÅ do naszych zEiorów.

maiconabå od warsztatów i Oekcji poprzez Jry i animacje do wiÇkszych imprez. 2IertÇ kierujemy do dzieci

g Õ>-í$ 3 A#-38!$, 1<A'!£2@$, 1@ঔ£õT ৹' >!8;3

mÊodzie×y jak i osóE dorosÊych. Powodzeniem cieszÃ

63>-'&A-'ࣗ0-£0!9ĚÕ>3£-$A#-'A+831!&A32@$,'09-

siÇ zajÇcia dOa osóE starszych w Jrupiebwiekowej 

632!;Õ> 68A'A 39;!;2-' ¤ £!; 38!A 3 £-$A#-' 39Õ#

ìMuzeum panaceumë. KiOka Oat temu wprowadziOiÐmy

3&>-'&A!/í$@$,$3830<>9A@9;0-'>!9A'6£!$Õ>0-W

nowy typ spotkaÌ dOa rodziców z maÊymi dzieÅmi od
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. miesiÃca ×ycia pt. ì(tnowyprawka maOuchaë oraz

nie pokazy prac studentów tematycznie zwiÃzanych

zajÇcia dOa rodzin z dzieÅmi wbwieku od broku do

z zakresem naszej dziaÊaOnoÐci. 7o jest widoczne tak-

 Oat ì(tnoiJraszkië. %ardzo doErze Iunkcjonuje u nas

×e w Iakcie ×e antropoOoJia jest modnÃ naukÃ jej me-

od Oat coroczna wieOka impreza z udziaÊem prawie

todoOoJia i tematyka stajÃ siÇ atrakcyjne dOa przed-

 dzieci z toruÌskich przedszkoOi 'zieciÇcy Prze-

stawicieOi ró×nych dyscypOin naukowych. 5eJuOarnie

JOÃd )oOkOoru :iejskieJobå w tymbroku odEÇdzie ju×

w proJramach edukacyjnych muzeum uczestniczÃ

. edycja. Z imprez skierowanych do mniejszych

równie× studenci kuOturoznawstwa (JÊównie specja-

Jrup wspomnÇ o spotkaniach ìÖywot pieÐni pieÐni

Oizacji animacja kuOtury . -eszcze przed udostÇpnie-

×ywotaë czyOi wspóOnym Ðpiewaniu pieÐni Oudowych

niem 2OenderskieJo Parku (tnoJraĆczneJo miejsce

cykOu ìMuzyczna podró×ë w ramach któreJo JoÐcimy

to cieszyÊo siÇ szerokim zainteresowaniem histo-

zespoÊy IoOkOorystyczne z caÊeJo Ðwiata oraz o co-

ryków etnoJraIów muzeaOników i konserwatorów.

rocznych ÐwiÃtecznych warsztatach i kiermaszach

Pracownicy ZakÊadu ZaEytkoznawstwa i Konserwa-

(wieOkanocnym i Eo×onarodzeniowym .

torstwa zwiedzanie 2OenderskieJo Parku (tnoJra-

%ardzo wa×na jest dOa nas dziaÊaOnoÐÅ wydaw-

ĆczneJo wprowadziOi do staÊeJo proJramu zajÇÅ dOa

nicza. 'o ka×dej wystawy czasowej przyJotowuje-

studentów zaocznych podypOomowych i dziennych.

my proIesjonaOnie i starannie przyJotowane oraz

:spóÊpracujemy tak×e z naukowcami z UMK któ-

EoJato iOustrowane puEOikacje omawiajÃce dane

rych kiOku zasiada w naszej 5adzie MuzeaOnejbå sÃ to

zaJadnienie. :ydajemy tak×e monoJraĆe naukowe

proIesorowie :itoOd &hmieOewski :iesÊaw 1owo-

autorstwa naszych pracowników. -est równie× cza-

sad 7omasz 6zOendak i 9ioOetta :róEOewska.

sopismo ìMateriaÊy Muzeum (tnoJraĆczneJo w 7o-

:arto jeszcze dodaÅ i× cobroku Eierzemy udziaÊ

runiuë Jdzie puEOikujemy wyniki naszych EadaÌ. 1a-

w 7oruÌskim )estiwaOu 1auki i 6ztuki przyJotowu-

szym wydawniczym dzieckiem jest seria ì(tnoJraĆa

jÃc spotkania koncerty warsztaty czy deEaty.

ocaOonaë Jdzie puEOikujemy prace poOskich etnoJraIów etnoOoJów i antropoOoJów kuOturowych które

g¤£!;>৹@$-<-29;@;<$/-0<£;<8@;396383W/!0-

z ró×nych przyczyn nie doczekaÊy siÇ wczeÐniejszeJo

9639Õ#A!1-'8A!$-'!क़9;>33#$,3&A-ࣗ9>Õ//<#-£'-

wydania a powinny zajÃÅ wa×ne miejsce w historii

<9AS

poOskiej etnoOoJii. :spomnÇ tu np. o dwóch ksiÃ×kach których wydanie przerwaÊa II wojna Ðwiatowa

å Uczcimy ten juEiOeusz pod koniecbroku specjaO-

&zesÊawa Pietkiewicza .XOWXUDVSRÊHF]QD3ROHVLD5]H-

nÃ wystawÃ poÐwieconÃ naszemu muzeum. 1ie EÇ-

F]\FNLHJR czy -ózeIa PerkowskieJo 2UQDPHQW IRUPD

dzie to typowa chronoOoJiczna wystawa historyczna.

L V\PEROLND Z V]WXFH OXGRZHM QD ÖPXG]L. 2Eie ksiÃ×ki

Mamy amEicje pokazaÅ jak muzeum Iunkcjonuje od

przez Oata EyÊy uwa×ane za zaJinione.

kuchni czym siÇ zajmujemy i w jaki sposóE. Mamy

: tej serii puEOikujemy równie× prace wydane

nadziejÇ ×e taka propozycja EÇdzie pokazywaÊa na-

drukiem w oEcych jÇzykach które niJdy nie ukazaÊy

szÃ pracÇ w zupeÊnie innym aspekcie i odkrywaÊa jak

siÇ po poOsku jak np. ksiÃ×ka wyEitnej poOskiej antro-

wieOoaspektowe jest Iunkcjonowanie takiej instytucji.

poOo×ki Marii &zapOickiej 0µMbURNQD6\EHULL.
g 2!032-'$g$A'+32!£'৹@৹@$A@ࣗ&@8'0;383>-1<g -9Aí$ 3 1<A'<1T >9631-2!Ě !2 $Aõ9;3 3 ;@1T

A'<1';23+8!)$A2'+3S

৹' ^WWW,-9;38-! A!;3$A@Ě! 03Ě3T <A'<1 2!>-íA</í$
&3-&'-9>3/'/A!Ě3৹@$-'£0-9;!Ě39-õ£!#38!;38-<1

å MyÐOÇ ×e trzeEa ×yczyÅ kiOku rzeczy. Przede

&£!2!<03>$Õ>-9;<&'2;Õ>T1-'/9$'13;>!8;@1

wszystkim otwartej JÊowy zdoOnoÐci do ciÃJÊeJo

2!1Ě3&@$,£<&A-T038A@9;!/í$@$,A&383#0<;38<क़-

uczenia siÇ chÇci poznawania nowych rzeczy i nie-

90-$,';23+8!(Õ>\W!0>@+£í&!3#'$2-'>96ÕĚ68!$!

wpadania w rutynÇ. :a×ny jest te× zespóÊ który po-

A2->'89@;';'1-03Ě!/!36'82-0!S

winien mieÅ te same cechy zwÊaszcza chÇÅ rozwoju.
'yrektor powinien potraĆÅ wyÊuskaÅ to co w zespo-

å 7a wspóÊpraca jest dOa nas Eardzo istotna.

Oe pracowników jest najOepsze i umiejÇtnie to poukÊa-

5ó×norodnoÐÅ naszych dziaÊaÌ powoduje zaintere-

daÅ. 7o trochÇ jak trener zespoÊu piÊkarskieJo ktoÐ

sowanie ze strony ró×nych kierunków studiów od

ma cechy oEroÌcy a ktoÐ jest napastnikiem. 7rzeEa

etnoOoJii czy historii do kuOturoznawstwa konser-

umieÅ to rozpoznaÅ.

watorstwa czy kierunków artystycznych. KiOka razy
z :ydziaÊem 6ztuk PiÇknych reaOizowaOiÐmy wspóO-

80
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p"%;&
8-"5"$)?GBCİ@>?G
ঔ8Õ& 2!/#!8&A-'/ A2!2@$, (!0;Õ> /'9; ;'2T ৹'

Kopcewicz peÊniÊ tÇ IunkcjÇ trzykrotnie a proI. $n-

2->'89@;'; -03Ě!/! 36'82-0! > 38<2-< A3-

drzej -amioÊkowski dwukrotnie. 7yOko raz zdarzyÊo

9;!Ě63>3Ě!2@2!13$@&'08';<A&2-!9-'862-!

siÇ ×e Uniwersytet MikoÊaja Kopernika zostaÊ Eez

830<W!0৹'>-!&313T-৹6-'8>9A@18'0;38'1

wÊadzy. %yÊo to w broku EurzOiwym okresie dOa

#@Ě 683(W <&>-0 3£!203>90-W A!&A-'/ 63&!>!2'

caÊeJo kraju. Po odwoÊaniu ze stanowiska proI. 6ta-

9í-2(381!$/'T68A'A03+3A39;!Ě1-!23>!2@6-'8>-

nisÊawa 'emEiÌskieJo przez dwa tyJodnie proI. -an

9A@ 8'0;38 38!A 0;3 6'Ě2-Ě (<20$/õ 6-'8>9A'+3 683-

Kopcewicz peÊniÊ oEowiÃzki rektora który decyzjÃ

8'0;38!W 0;3#@Ě2!9;õ62@18'0;38'1$A@6838'0;3-

%enona MiÐkiewiczab å ówczesneJo ministra nauki

8'1S32-৹9A@;'09;1!2!$'£<<0!A!2-'>9A@9;0-$,

szkoOnictwa wy×szeJo i technikibå zostaÊ wyznaczo-

39Õ# 6'Ě2-í$@$, 2!/>!৹2-'/9A' 83£' > 9;8<0;<8!$,

ny na noweJo rektora. 2d tej pory wÊadanie uczeOniÃ

;38<क़90-'/<$A'£2-W

jest nieprzerwaOne i ciÃJÊe.

1a poczÃtek jednak trochÇ statystyki. : ciÃJu

PowoÊujÃc siÇ na puEOikacjÇ Marcina &zy×niew-

niespeÊna  Oat istnienia uniwersytetu toruÌskÃ

skieJo 5HNWRU]\ 8QLZHUV\WHWX 0LNRÊDMD .RSHUQLND

uczeOniÃ rzÃdziÊo ÊÃcznie siedemnastu rektorów

Z7RUXQLXnaOe×y przytoczyÅ kiOka innych ciekawych

w dwudziestu kadencjach. :arto dodaÅ ×e proI. -an

szczeJóÊów. 1ajdÊu×ej IunkcjÇ rektora peÊniÊ proI.

nr 5–6/2019

81

Uczelnia

-an Kopcewicz ÊÃcznie  Oat natomiast najkrócejbå

-e×eOi chodzi o dyscypOiny które reprezento-

proI. 6tanisÊaw 'emEiÌski  miesiÇcy. &iekawostkÃ

waOi i reprezentujÃ rektorzy mo×na ÊÃcznie wydzie-

mo×e EyÅbwiek rektorów. 1ajmÊodszy oEejmujÃcy tÇ

OiÅ szeÐÅ dziedzin nauki. %yÊo czterech EioOoJów

IunkcjÇ EyÊ proI. -an Kopcewicz majÃcy wówczas 

z oEecnie urzÇdujÃcym proI. $ndrzejem 7retynem

Oata. 1ajstarszy EyÊ proI. /udwik KoOankowski który

czterech Ćzyków czterech historyków dwóch che-

zostaÊ rektorem wbwieku  Oat. -edenastu rektorów

mików dwóch prawników oraz jeden matematyk.

peÊniÊo wczeÐniej IunkcjÇ dziekana OuE prorektora

-edynym przedstawicieOem matematyki na najwy×-

a piÇciu peÊniÊo oEie Iunkcje.

szej Iunkcji we wÊadzach uczeOni EyÊ proI. 6tanisÊaw

: trakcie dotychczasowej dziaÊaOnoÐci uczeOni

-aÐkowski. : przypadku prorektorów podziaÊ dy-

urzÃd prorektora peÊniÊo  osóE. 1iektórzy z nich

scypOin wyJOÃda nastÇpujÃco prawo (jedenastu

sprawowaOi parokrotnie prorektorskie oEowiÃzki

prorektorów  chemia (siedmiu prorektorów  eko-

m.in. :itoOd Zacharewicz EyÊ prorektorem w kaden-

nomia i historia (po szeÐciu przedstawicieOi  EioOo-

cji rektorów /eona KurowskieJo i $ntonieJo %a-

Jia i medycyna (po piÇciu przedstawicieOi  ĆOoOoJia

siÌskieJo. Zazwyczaj pierwszy prorektor zostawaÊ

w tym poOska i romaÌska oraz JeoJraĆa i Ćzyka

w nastÇpnej kadencji rektorem chocia× nie EyÊo to

(po trzech reprezentantów  matematyka (dwóch

reJuÊÃ. 2 prorektorach pisano rzadziej i zdecydo-

prorektorów  astronomia pedaJoJika i socjoOoJia

wanie mniej mo×na znaOeÕÅ materiaÊów ÕródÊowych.

(po jednym przedstawicieOu . :Ðród prorektorów

: Oatach å za kadencji rektorów /udwi-

znaOeÕOi siÇ przedstawicieOe reprezentujÃcy kiO-

ka KoOankowskieJo KaroOa KoranyieJo i /eona Ku-

ka dziedzin nauki tj. historiÇ i poOitoOoJiÇ historiÇ

rowskieJo EyÊ tyOko jeden prorektor. 5ozwój zadaÌ

i stosunki miÇdzynarodowe czy prawo i ekonomiÇ.

naukowo-Eadawczych dydaktycznych i orJaniza-

PrzykÊadem jest proI. -an *Êuchowski który pra-

cyjnych przyczyniÊ siÇ do zwiÇkszenia OiczEy pro-

cowaÊ zarówno na :ydziaOe Prawa i $dministracji

rektorów. PoczÃtkowo do dwóch nastÇpnie trzech

(m.in. w Oatach å peÊniÊ IunkcjÇ dziekana

a w ostatnich Oatach nawet do szeÐciu. : chwiOi

a wbroku  kierowaÊ KatedrÃ Prawa )inansowe-

oEecnej na Uniwersytecie MikoÊaja Kopernika jest

Jo  jak i na :ydziaOe 1auk (konomicznych i ZarzÃ-

piÇciu prorektorów.
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dzania (w Oatach å kierowaÊ KatedrÃ Za-

z Iunkcji wyszczeJóOnione zostaÊy w nawiasach daty

rzÃdzania )inansami .

dzienne. :ykaz uÊo×ony jest chronoOoJicznie we-

Od momentu powstania Uniwersytetu Miko-

dÊuJ poszczeJóOnych kadencji. 1ie zostaÊy uwzJOÇd-

Êaja Kopernika w broku koEiety dÊuJo musiaÊy

nione tytuÊy naukowe rektorów i prorektorów po-

czekaÅ aEy znaOeÕÅ zaszczytne miejsce ìw krÇJuë

niewa× moJÊy siÇ one zmieniaÅ w czasie peÊnienia

wÊadzy. &o zaskakujÃce musiaÊo to trwaÅ niespeÊna

oEowiÃzków sÊu×Eowych.

 Oat Ey weszÊy w skÊad wÊadz uczeOni. 7ym Eardziej mo×e EudziÅ zdziwienie ×e EyÊa to przedstawi-

'0;38A@l£!;!0!&'2$/-mV

cieOka dopiero co powoÊaneJo &oOOeJium Medicum

 /udwik KoOankowski

å (ustÃpiÊ

w %ydJoszczy. 1a mocy ustawy z dnia  paÕdzier-

 KaroO Koranyi

å

nika broku RZÊÃF]HQLX$NDGHPLL0HG\F]QHMLP

 /eon Kurowski

å

/XGZLND5\G\JLHUDZ%\GJRV]F]\GR8QLZHUV\WHWX0L-

 $ntoni %asiÌski

å

NRÊDMD.RSHUQLNDZ7RUXQLX Iunkcja rektora $kademii

 +enryk 6zarski

å

(od broku EyÊa nim proI. 'anuta MiÐcicka-ÏOiw-

 6tanisÊaw -aÐkowski

å

ka przeksztaÊciÊa siÇ w IunkcjÇ prorektora UMK ds.

 $ntoni 6winarski

å

&oOOeJium Medicum. ProI. MiÐcicka-ÏOiwka wypeÊ-

 :itoOd Éukaszewicz

å

niaÊa swoje zadania do koÌca kadencji rektorskiej

 :iesÊaw :oÕnicki

å

tj.b do b roku kiedy to w wyniku nowych wy-

 5yszard %ohr

å

Eorów IunkcjÇ rektora oEjÃÊ proI. $ndrzej -amioÊ-

 6tanisÊaw 'emEiÌski

> I;@ å> 9III@ 

kowski a prorektora ds. &oOOeJium Medicumbå proI.

(odwoÊany z przyczyn poOitycznych .

MaÊJorzata 7aĆO- KOawe druJa koEieta we wÊadzach

OEowiÃzki rektora w dniach å 9III  peÊniÊ

UMK. PierwszÃ koEietÃ z kampusu toruÌskieJo

prorektor ds. nauki -an Kopcewicz.

która peÊniÊa IunkcjÇ we wÊadzach uczeOni EyÊa

 -an Kopcewicz

> 9III@ å

proI. 'anuta -anicka. ZostaÊa wyErana w broku

 6tanisÊaw ÉÇJowski

å

do peÊnienia zadaÌ prorektora ds. ksztaÊcenia. -ej

 -an Kopcewicz

å

kadencja zakoÌczyÊa siÇ w b roku. Po koOej-

 6Êawomir KaOemEka

å

nych wyEorach w broku do wÊadz rektorskich

 $ndrzej -amioÊkowski

å

weszÊy a× dwie koEiety przedstawicieOki kampusu

 -an Kopcewicz

å

toruÌskieJob å proI. 'anuta 'ziawJo która oEjÇÊa

 $ndrzej -amioÊkowski

å

IunkcjÇ prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju

 $ndrzej 5adzimiÌski

å

oraz proI. %eata PrzyEorowska która zastÃpiÊa proI.

 $ndrzej 7retyn

å

-anickÃ w IoteOu prorektora ds. ksztaÊcenia. OstatniÃ zmianÃ która miaÊa miejsce w broku EyÊo

838'0;38A@V

wejÐcie do zarzÃdu uczeOni koOejnej przedstawicieOki

:ÊadysÊaw 'ziewuOski (prorektor å

&oOOeJium Medicum proI. *ra×yny OdrowÃ×-6yp-

KaroO Koranyi (prorektor å

niewskiejbå ju× trzeciej koEiety na tym stanowisku.

ZyJmunt &zerny (prorektor å

OEecnie we wÊadzach rektorskich zasiadajÃ dwie

:itoOd Zacharewicz (prorektor å pro-

koEiety natomiast proI. 'anuta 'ziawJo zÊo×yÊa
rezyJnacjÇ i jej kadencja na stanowisku prorektora
zakoÌczyÊa siÇ z dniem bstycznia broku.
:arto wspomnieÅ jeszcze ob roku  kiedy
to po raz pierwszy w historii UMK wyEoru rektora
i prorektorów dokonaÊo koOeJium eOektorów wyÊonionych demokratycznie Eez udziaÊu i zJody wÊadz
poOitycznych.
: ceOu przyEOi×enia czyteOnikowi osóE EÇdÃcych
we wÊadzach UczeOni w Oatach å prezentujemy szczeJóÊowy wykaz rektorów i prorektorów.

rektor ds. nauczania å
5ajmund *aOon (prorektor ds. nauki > III@ å
å
:itoOd Éukaszewicz (prorektor ds. nauczania å
å å
6tanisÊaw -aÐkowski (prorektor ds. nauki å
å
%ronisÊaw :Êodarski (prorektor ds. nauczania
å
Kazimierz %iskupski (prorektor ds. nauki å
å

Podane daty roczne rozpatrywaÅ naOe×y w okresie 

-ózeI MikuOski (prorektor ds. nauki å

wrzeÐniabå  sierpnia. : przypadku odstÇpstw od

:acÊaw 'awidowicz (prorektor ds. nauczania

tej reJuÊy np. z powodu rezyJnacji OuE odwoÊania

å > 9@ 
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%ronisÊaw 1adoOski (prorektor ds. nauczania > 9@
å
-anusz 6ymonides (prorektor ds. nauczania å
å prorektor ds. oJóOnych å > 9I@
å rezyJnacja
/ucjan %orowiecki (prorektor ds. nauki å
5yszard %ohr (prorektor ds. dydaktyki i wychowania å prorektor ds. oJóOnych > I;@
å prorektor ds. nauki å
-anusz 6iedOewski (prorektor ds. dydaktyki i wychowania (ds. dydaktycznoå wychowawczych
å
-an :iniarz (prorektor ds. oJóOnych i rozwoju kadr
å prorektor ds. nauczania å

:iesÊaw 'omasÊowski (prorektor ds. nauki å
å
-erzy 7omaOa (prorektor ds. oJóOnych å
-an Kopcewicz (prorektor ds. nauki å > 9III@

6Êawomir KaOemEka (prorektor ds. oJóOnych å
å> 9III@ 
:ÊadysÊaw %ojarski (prorektor ds. nauczania å
å> 9III@ 
$rkadiusz Uzarewicz (prorektor ds. nauki > 9III@
å
$ntoni &zacharowski (prorektor ds. oJóOnych
> 9III@ å
5yszard Éaszewski (prorektor ds. nauczania > 9III@
å å prorektor ds. orJanizacji i rozwoju UczeOni å
:Êodzimierz :incÊawski (prorektor ds. nauki å
å >;I@ å odwoÊany z przyczyn poOitycznych
$ndrzej -amioÊkowski (prorektor ds. nauki > II@
å prorektor ds. nauki i wspóÊpracy
z zaJranicÃ å
(uJeniusz Ochendowski (prorektor ds. oJóOnych
å
*aErieO :ójcik (prorektor ds. nauczania å
å
-an *Êuchowski (prorektor ds. oJóOnych å
å
Marian )iOar (prorektor ds. studentów å
MichaÊ &aputa (prorektor ds. orJanizacji i zarzÃdzania å
MichaÊ 5ozwadowski (prorektor ds. nauki i wspóÊ-

Marek -acek 6tankiewicz (prorektor ds. ksztaÊcenia
å
:ojciech PopÊawski (prorektor ds. studentów
å
Marek ZaidOewicz (prorektor ds. nauki i wspóÊpracy
z zaJranicÃ å
-anusz MaÊÊek (prorektor ds. orJanizacji i rozwoju
UczeOni å
*rzeJorz -arzemEski (prorektor ds. rozwoju i inIormatyzacji å
$ndrzej 5adzimiÌski (prorektor ds. dydaktyki
å prorektor ds. ksztaÊcenia i kadr
å
-erzy :itoOd :iÐniewski (prorektor ds. ekonomicznych å
'anuta MiÐcickaåÏOiwka (prorektor ds. &oOOeJium
Medicum > ;I@ å
$ndrzej 7retyn (prorektor ds. nauki i wspóÊpracy
z zaJranicÃ å prorektor ds. EadaÌ naukowych i wspóÊpracy z zaJranicÃ å
/eszek Kuk (prorektor ds. studenckich å
MaÊJorzata 7aĆO-KOawe (prorektor ds. &oOOeJium
Medicum å
'anuta -anicka (prorektor ds. ksztaÊcenia å
å
:Êodzimierz Karaszewski (prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju å
:itoOd :ojdyÊo (prorektor ds. studenckich å
å
:ÊodzisÊaw 'uch (prorektor ds. EadaÌ naukowych
i inIormatyzacji å > 9@ å awans na
wiceministra szkoOnictwa wy×szeJo i nauki
%eata PrzyEorowska (prorektor ds. ksztaÊcenia
å
'anuta 'ziawJo (prorektor ds. ekonomicznych
i rozwoju å > I@ 
$ndrzej 6okaOa (prorektor ds. studenckich i poOityki
kadrowej å
-an 6tyczyÌski (prorektor ds. &oOOeJium Medicum
å
-acek KuEica (prorektor ds. EadaÌ naukowych
å
:ojciech :ysota (prorektor ds. wspóÊpracy z zaJranicÃ i otoczeniem Jospodarczym å
*ra×yna OdrowÃ×å6ypniewska (prorektor ds. &oOOeJium Medicum å

pracy z zaJranicÃ å
&zesÊaw Éapicz (prorektor ds. ksztaÊcenia å
å å
6tanisÊaw &hwirot (prorektor ds. nauki i wspóÊpracy
z zaJranicÃ å
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g^!0/!01Ě3&3ঔࣗ2-'1<9-#@ࣗ8!&392!T;!09!13

niszczenia zdrowia ma charakter dÊuJotrwaÊyð 6tu-

9;!83ঔࣗ2-'1<9-#@ࣗ91<;2!\W!0-1A&!2-'1A!$A@-

dentom powtarzam podczas wykÊadów o zdrowiu

2!!29>3/í09-í৹0õ^ &83>-'-9'099'2-38Õ>\W£'

×e jeÐOi chcesz umrzeÅð zdrowo to ju× teraz musisz

68A@ 30!A/- 9;!>-! !2 >!8<20-T #@ 9;!83ঔࣗ 13+Ě!

o to zadEaÅ. $b wieku dojrzaÊy? 6ÃdzÇ ×e niJdy nie

#@ࣗ8!&392!W'22!/>!৹2-'/9A@;3A&83>-'W-#@;3

jest za póÕno na Eudowanie zdrowia aOe im póÕniej

3$A@>-9;'W !৹&@ 3 2-1 1!8A@W !>'; ;'+3 93#-'

zaczynamy tym eIektywnoÐÅ dziaÊaÌ EÇdzie mniej-

2!/$Aõঔ$-'/৹@$A@1@W£'/!0;3A8'!£-A3>!ࣗS

sza. 1a przykÊad jeÐOi ktoÐ prawie w oJóOe nie zajmowaÊ siÇ sportem rekreacyjnym przez  Oat swojeJo

å Zdrowiebå nie wchodzÃc w to czym jest zdrowiebå warunkowane jest przez wieOe czynników nie-

×ycia to trudno EÇdzie mu samodzieOnie Eez pomocy specjaOisty praktykowaÅ treninJ zdrowotny.

zaOe×nych od nas Jenetycznych Ðrodowiskowych
(np. smoJ aOe te× wychowanie  opieka medyczna

g 3 9;!Ě3 9-õ> 2!9A@$, $A!9!$,T ৹' 639;!23>-£--

zdarzenia przypadkowe (np. wypadki ð -ednak×e

ঔ1@ 3&8A<$-ࣗ 1-;T -৹ 9;!83ঔࣗ ;3 ;!0! 91<;2! /'9-'क़

to przede wszystkim od nas zaOe×y nasz od teJo

৹@$-!S

jak i Jdzie spÇdzamy czas woOny jak siÇ od×ywiamy
jak Eudujemy nasze reOacje jak ksztaÊtujemy nasze

å :Erew potocznym przekonaniom to doro-

myÐOenie jak radzimy soEie z napiÇciami. Przy czym

sÊoÐÅ i póÕna dorosÊoÐÅ niesie w soEie wiÇcej mo×Oi-

trzeEa zaznaczyÅ ×e proces Eudowania zdrowia OuE

woÐci doznawania radoÐci w porównaniu do okresu
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g638Aí&0</1@6'>2'0>'9ধ'W৹@>!!2/<৹>
;@;<£'09-í৹0-63/õ$-!^9'2-38\W!0/'83A<1-'ࣗS-'&@9;!/'1@9-õ9'2-38!1-S
å : dokumentach U( przyjmuje siÇ ×e senior to
osoEa od broku ×ycia . OczywiÐcie jest to Jranica umowna. 6enior to osoEa wbwieku okoÊoemerytaOnym i emerytaOnym.
g A@ 63A! >-'0-'1 13৹2! 1Õ>-ࣗ 3 /!0-$,ঔ !;8@#<;!$,9'2-38!S3ঔࣗ$Aõ9;313৹2!963;0!ࣗ9-õA'
9;>-'8&A'2-'1^1!9A;@£'£!;T2!-£'9-õ$A</'9A\W
å 5zeczywiÐcie jest takie rozumienie. 6amopoczucie aOEo zdrowie suEiektywne jest jednym z wyznaczników myÐOenia o soEie w kontekÐcie czasu
×ycia jestem mÊody stary OuE Eardzo stary. Kim jest
senior? MyÐOÇ ×e cechuje Jo umiejÇtnoÐÅ korzystania z doÐwiadczenia ×ycioweJo utrwaOona ĆOozoĆa
×yciowa przewidywaOnoÐÅ zachowaÌ przyjaznoÐÅ
woEec odmiennoÐci. :ynikaÊoEy z teJo ×e nie ka×da osoEa  jest seniorem niektórzy sÃ po prostuð
starcami
g/!0>@6!&!63£90-9'2-382!;£'9>@$,8Õ>-'ঔ2-0Õ>AA!+8!2-$@W3৹2!3&2-'ঔࣗ>8!৹'2-'T৹'1!&3
3&83#-'2-!63;õ৹2'A!£'+Ě3ঔ$-W-'£'39Õ#032;!0;
A/!0-103£>-'09638;'11-!Ě3>$A!9!$,9A03£2@$,T
13৹'2!9;<&-!$,-2!;@1032-'$W
å 1ie wypadamy doErze mimo postÇpu. Ostatnia diaJnoza przyJotowana przez PaÌstwowy ZakÊad +iJieny pokazuje ×e naOe×ymy do najmniej
aktywnych sportowo (uropejczyków. 1iezEyt doErze potraĆmy zapOanowaÅ swój woOny czas mo×e
wynika to z Eraku Ðrodków Ćnansowych a mo×e
w du×ej czÇÐci z Eraku nawyków i umiejÇtnoÐci zdroweJo styOu ×ycia. -e×d×Ç du×o rowerem równie× po
7oruniu. 5zadko widzÇ rowerzystów ìsiwowÊosychë
mÊodzieÌczeJo Eo status materiaOny jest ustaEiOizo-

nie mówiÃc ju× o seniorce czy seniorze na roOkach.

wany Eo jest siÇ ìwytrenowanymë w zmaJaniu z wy-

6iÊownie zewnÇtrzne których w 7oruniu jest kiOka-

zwaniami Eo jest siÇ Eardziej nastawionym na ìEyÅë

dziesiÃt nie naOe×Ã do zEyt oEOeJanych. 7ory na pÊy-

ni× ìmieÅë Eo spada potrzeEa porównywania siÇ

waOni te× nie sÃ przepeÊnioneð

z innymi Eo maOeje OiczEa oEowiÃzków zwiÃzanych

1awiasem mówiÃc eIektywnoÐÅ szkoOneJo wy-

z opiekÃ nad potomstwemð -est to oczywiÐcie

chowania ĆzyczneJobå kiOkunastoOetnieJo procesubå

modeO mo×Oiwyð -eÐOi ktoÐ wbwieku  Oat ma  kJ

jeÐOi mierzyÅ jÃ uczestnictwem dorosÊych w kuOturze

nadwaJi paOi papierosy w czasie woOnym JÊównie

Ćzycznej jest traJicznie niska. : dekOaracjach do-

siedzi to wbwieku  trudniej EÇdzie mu doznawaÅ

ceniamy roOÇ sportu jako czynnika zdrowia aOe nie

radoÐci Eo z du×ym prawdopodoEieÌstwem jednym

uprawiamy Jo jesteÐmy wierzÃcy niepraktykujÃcy

z JÊównych wyzwaÌ EÇdzie zmaJanie siÇ z przewOekÊÃ choroEÃ.
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g -T 0;Õ8A@ 68A'A $!Ě' ৹@$-' &#!£- 3 !0;@>23ঔࣗ )-

najmniej  razy w tyJodniu. OczywiÐcie sÃ Eardziej

A@$A2íA!6'>2'13+í1Õ>-ࣗT৹'$A</í9-õ8!&3ঔ2--

dokÊadne metody kontroOi oEciÃ×eÌ aOe w tej kwestii

968!>2-W$3A;@1-T0;Õ8A@&36-'83;'8!A$,$-'£-#@

mo×e pomóc tyOko specjaOista.

3;3A!&#!ࣗS&$A'+363>-22-A!$AíࣗSA@13৹'
/'&2!0>6'>2@1>-'0</'9;2!;3/<৹A!6Õ৷23S

g8A'A&Ě<+-$A!9#8!03>!Ě33('8;@9638;3>'/&£!
39Õ#>ঔ8'&2-1$A@63&'9AĚ@1>-'0<W638;03/!-

å MyÐOÇ ×e niJdy nie jest za póÕno. -ednakð

8A@Ě9-õA1Ě3&3ঔ$-íT$A@>8õ$AA>@$A@2'1W'8!A

KtoÐ kto od czasu szkoOneJo wI nie podejmowaÊ

1!1@ 0£<#@T A!/õ$-! &'&@03>!2' 393#31 > >-'-

×adnej Iormy sportu powinien przede wszystkim

0< T ¤T 393#31 A 6'>2@1- &3£'+£->3ঔ$-!1-W

poddaÅ siÇ podstawowym Eadaniom Oekarskim. $k-

!0g/!032-';@£032!<03>-'$T!£'-#@Ě@;8'2'8g

tywnoÐÅ najproÐciej najOepiej zaczÃÅ od marszów

3$'2-!6!2;õ3('8;õS

szyEkich marszów marszoEieJów. 1a przykÊad
bminuty marszu pOus  minuty truchtu taki ze-

å 1admieniÇ tyOko ×e poza åOetniÃ prakty-

staw naOe×y powtórzyÅ kiOkakrotnie (od  powtórzeÌ

kÃ trenerskÃ mam te× doktorat z ĆzjoOoJii sportu.

do kiOkunastu  z EieJiem czasu dodajemy koOejne

6ÃdzÇ ×e oIerta kOuEowa jest EoJata w zasadzie

powtórzenia i zwiÇkszamy czas truchtu. PowinniÐmy

mo×na znaOeÕÅ wszystko co niezEÇdne w treninJu

czuÅ siÇ Ðrednio zmÇczeni w trakcie treninJu i po nim.

zdrowotnym. IstniejÃ te× zewnÇtrzne urzÃdzenia

ZmÇczenie jest niezEÇdne Jdy mówimy o treninJu

siÊownie Eoiska. 7rzeEa jednak z naciskiem podkre-

zdrowotnym. Przydatna jest zasada ìë tzn. nie

ÐOiÅ ×e najOepsze zdrowotne eIekty daje sport prak-

przekraczamy teJo poziomu zmÇczenia odczuwa-

tykowany w naturaOnym Ðrodowisku Oas ÊÃka Jóry

neJo po treninJu. :a×na jest systematycznoÐÅ co

pOa×að
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g!0A'>96312-!2'/3('8;@>@#8!ࣗ$3ঔ3&63>-'&-

dÊoÌ jest z tyÊu pÊywanie ì×aEkÃë z ciÃJÊym utrzymy-

2-'+3&£!9-'#-'S!$3A>8!$!ࣗ<>!+õTA$A'+3£'-

waniem JÊowy nad wodÃ koÊysanie siÇ z prawej na

6-'/A8'A@+23>!ࣗT#@2-'A83#-ࣗ93#-'08A@>&@S

OewÃ podczas joJJinJu itd.

å Przede wszystkim naOe×y stosowaÅ wspo-

g &83>-';32-';@£03!0;@>23ঔࣗ)A@$A2!T!£'-;!0-

mnianÃ ju× przez mnie oJóOnÃ zasadÇ ìë Oepiej

৹' 3&63>-'&2-! &-';!T #3 g ! 68A@2!/12-'/ ;!0 9-õ

za maÊo ni× za du×o ZaczÃÅ oczywiÐcie trzeEa od

>@&!/'g$AĚ3>-'03;@Ě@1-'>!8Õ৹2'&3£'+£->3ঔ$-T

treninJów które powodujÃ mniejsze zmÇczenie

#Õ£'T!A!;'1;8<&2-'/;!0-'1<A13#-£-A3>!ࣗ9-õ&3

ni× . PodstawÃ treninJu zdrowotneJo jest Åwi-

9638;3>'/!0;@>23ঔ$-W 03Ě39-õA!1@0!WWW

czenie wytrzymaÊoÐci i to powinno zajmowaÅ 
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czasu przeznaczoneJo na sport. 'odatkowo naOe×y

å &o tu du×o mówiÅ jemy za du×o za maÊo siÇ

ÅwiczyÅ siÊÇ miÇÐni (JÊównie miÇÐnie Erzucha ud

ruszamy. PrzeciÇtny $merykanin konsumuje oEec-

poÐOadków i JrzEietu . 1iezmiernie wa×ne jest roz-

nie  kaOorii dziennie wiÇcej ni×  Oat temu. Za-

ciÃJanie miÇÐni (przede wszystkim JrzEietu tyOnych

sada ìë dotyczy tak×e spo×ywania pokarmów

miÇÐni nóJ przednich miÇÐni kOatki piersiowej miÇÐ-

najadaj siÇ w  wstawaj od posiÊku Oekko nienaje-

ni oErÇczy Earkowej . MuszÃ EyÅ te× Åwiczenia koor-

dzony. 7yjemy nie od oE×arstwa tyOko od najadania

dynacji ruchowej np. Åwiczenia równowaJi.

siÇ. PomyÐOmy  Êy×eczki masÊa tyJodniowo nie-

1ajwiÇksze zaJro×enia wynikajÃ ze zEyt du×ych

zrównowa×one wysiÊkiem Ćzycznym to przytycie

oEciÃ×eÌ wysiÊkowych. $Oe moJÃ EyÅ te× zwiÃzane

w ciÃJub roku o  kJ po  Oatach  kiOoJramów

ze zÊÃ technikÃ ÅwiczeÌ np. zaciskanie dÊoni na kij-

po  Oatach  kJð I tak z przystojneJo studenta

kach w nordic waOkinJ Eez Ouzowania uchwytu Jdy

i zJraEnej studentki roEiÃ siÇ misiowaci -Oatkowie.
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g38!/<৹2!/>@৹9A!68A'/ঔࣗ&3&8<+-'+3'£'1'2;<

å MiaÊem to na koÌcu jÇzykað 6tereotypy doty-

;@;<Ě< !क़90-'/ 09-í৹0- g #@ $A@;'£2-$@ 2-' 631@-

czÃcebwieku senioraOneJo i katoOicka narracja o sek-

ঔ£'£-T ৹' $,$'1@ +3 31-2íࣗT #3 ;3 /!0!ঔ >9;@&£->!

sie w której dominujÃ wÃtki neJatywne to takie

0>'9ধ!W  A2Õ> $@;!; A !क़90-'/ 09-í৹0-V ^'2-38A@

same przeszkody jak choroEy. 1ajOepiej zapoEieJaÅ

63;8A'#</í 68A@/'123ঔ$- $-'£'92@$,W 3ঔ>-!&$A!-

i praktykowaÅ systematycznie.

2-'38+!A1<2-'/'9;&31'2í1Ě3&3ঔ$-W-'/'9;;!0T
৹'/'&@2í68A@/'123ঔ$-íT/!0!63A39;!Ě!9'2-383>-T

g 3A! ;@1 1@ঔ£-1@ 6'>2@1- 9$,'1!;!1- 0<£;<-

/'9;/'&A'2-'W93#@9;!89A'2-'9í63A#!>-32'63-

83>@1-V03$,!203>-'63>-22-#@ࣗ6-õ02-TA+8!#2-T

;8A'#@ &3;@0<W '2-38A@ 2-' 9í ;'৹ !9'09<!£2-T A!-

63>!#2-T ! 9;!83ঔࣗT $Õ৹T 2-'9-' A' 93#í ;!0৹' 90!-

$,3></í 2! &Ě<+-' £!;! 63;'2$/!Ě 9'09<!£2@ - A&3£-

A@2!<83&A-'W13৹';3(!Ě9A@>@;836SA-ঔ;!0৹'

23ঔࣗ &3ঔ>-!&$A!2-! 83A039A@ '83;@$A2@$,W '&2!0

>-'£< 1Ě3&@$, #38@0! 9-õ A 2!&>!+í - -22@1- &'-

68A@/'123ঔ$- $-'£'92' 1<9Aí #@ࣗ 0<£;@>3>!2'\W

('0;!1-W

/1</í$£!6-&!82-'g0;3<68!>-!9'09$!Ě@$A!9T;'2
13৹';383#-ࣗA9!;@9(!0$/í&36Õ৷2'/9;!83ঔ$-S

å 7ak sÃ oĆary ìprzemocy wzrokuë. $Oe mo×e
spójrzmy na ten proEOem w ten sposóEb å indukcyj-

å OdpowiedÕ Erzmi tak 6tatystyki mówiÃ ×e

nie. -Oatkowie nie sÃ ju× tak atrakcyjni ìwzrokowoë

aktywnoÐÅ seksuaOna maOeje od pewneJob wieku

jak atrakcyjna para -Oatków jednak ci -Oatkowie

aOe jednoczeÐnie sÃ reOacje -Oatków o satysIak-

dOa sieEie sÃ atrakcyjni. -Oatkowie nie sÃ ju× tak

cjonujÃcym seksie. *eneraOnie Jdy mówimy o sek-

atrakcyjni ìwzrokowoë jak atrakcyjna para -Oatów

suaOnoÐci powinniÐmy czÇÐciej akcentowaÅ to jak

jednak ci -Oatkowie dOa sieEie sÃ atrakcyjni itd. &o

mo×e EyÅ zamiast przytaczaÅ dane statystyczne co

sprawia ×e Oudzie sÃ dOa sieEie atrakcyjni? :yJOÃd?

uwieOEiajÃ czyniÅ psychoOodzy. 1awiasem mówiÃc

&hyEa dopiero na którymÐ miejscuð 'ecyduje ich

narracja psychoOoJiczna o seksuaOnoÐci oparta jest

zachowanie aktywnoÐÅ pasje.

w znacznym stopniu na wiedzy terapeutycznej a do

$Oe o wyJOÃd te× trzeEa dEaÅ. )ryzura czy Erud-

terapeutów chodzÃ Oudzie którzy majÃ proEOemy.

ne paznokcie moJÃ dziaÊaÅ siOnie zniechÇcajÃco.

$ przecie× seksuaOnoÐÅ ìnormaOnaë nie jest odwró-

-ÇdrnoÐÅ skóry poÐOadków mo×na utrzymaÅ na dÊu-

ceniem dysIunkcjonaOnej tak samo jak zdrowie nie

Jie Oata. 6ystematyczny sport czy turystyka aktywna

jest przeciwieÌstwem choroEy.

sprzyjajÃ zachowaniu atrakcyjnoÐci.

ZmieniajÃ siÇ oczywiÐcie uwarunkowania aktywnoÐci seksuaOnej u seniorów w porównaniu do

g'9;;!0৹'0>'9ধ!3#@$A!/3>3ঔ$-W3£9$'8'>3-

wczeÐniejszych Oat ×ycia. 7e ró×nice traInie oddaje

£<$/! 9'09<!£2!T 83A<1-!2! ;!0৹' /!03 83A&A-'£'2-'

powiedzenie senior mo×e nieczÇsto jest JÊodny aOe

0>'9ধ-9'09<-68308'!$/-T/!03$A'86!2-'A '83;@0-

miewa apetyt PodejmujÃc ró×ne aktywnoÐci sport

68A@/'123ঔ$-T ;3 A>Ě!9A$A! > 9;!89A@1 6303£'2-<

krajoznawstwo reOaks w naturze spa partnerzy

&£!>-'£<39Õ#;'1!;A+!;<20<;!#<W3৹';8<&23

moJÃ wzajemnie stymuOowaÅ apetyt na seks. Ma-

>;3<>-'8A@ࣗT!£'>9631-2!/í3;@1;!0৹'2!<03>-

JicznÃ moc ma dotykbå tutaj techniczna wskazówka

$@T$!Ě0-'12-'1!Ě'/'9;+832303#-';T0;Õ8'2-'9í

erotyczne dziaÊanie ma przesuwanie paOców po skó-

+3;3>' 630!A!ࣗ 9-õ 1õ৹$A@৷2-' 2!+3T 0;Õ8' 2-'

rze z prÇdkoÐciÃ okoÊo  cm na sekundÇ przyÐpie-

>-'&AíT $3 ;3 38+!A1T #3 -$, 6!8;2'8A@ 2-+&@ 3 ;3

szenie ruchu ju× tak nie dziaÊa.

2-'&#!£-T!A03£'-9;!89-6!23>-'2!;'1!;'83;@0-

Ze wsparciem przychodzi te× medycyna nie

8'!+</í63#Ě!৹£->@1<ঔ1-'9A0-'1-9;>-'8&A'2-'1

tyOko YiaJra dOa mÇ×czyzn aOe te× Ðrodki dOa koEiet.

^/!/<৹9>3/'A83#-Ě'1\-1!/í2!1@ঔ£-WWW96Ě3&A32'

1iestety na przeszkodzie moJÃ stawaÅ proEOemy

&A-'$-W

zdrowotne. 'OateJo tytuÊ ksiÃ×ki Zdrowie i seks.
å KiedyÐ przeJOÃdaÊem ró×ne podrÇczniki do
g£'2-'1!!2>8!৹'2-!T৹'63£90-'T>&<৹'/1-'-

edukacji seksuaOnejbå tam prawie nic nie ma o przy-

8A' 0!;3£-$0-'T 963Ě'$A'क़9;>3 2-' /'9; A#@; &3#8A'

jemnoÐci a przecie× ktoÐ powiedziaÊ ×e JdyEy seks

2!9;!>-32' &3 0>'9ধ- 9'09< 9'2-38Õ>W Ě3&A-

nie EyÊ przyjemny to komu Ey siÇ chciaÊo tak wy-

2-'$, 9-õ >@9A!£'/íT ;83$,õ 9;!89- g 2-'$, 9-õ 83A-

siOaÅ.

12!৹!/íl&3;'+39'09/'9;2-'A#õ&2@mT!£'9'2-38A@S

:styd dodaje pieprzu przeÊamywanie wstydu

3৹;32-'68A@A>3-;'RA-!&'0T#!#$-!-9'09S3$3

jest siOnym aIrodyzjakiem. 1atomiast nadmiernyb å

-1;3S

patoOoJiczny wstyd a konkretnie wstydOiwoÐÅ sta-
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nowi istotnÃ przeszkodÇ dOa satysIakcjonujÃceJo

okreÐOeÌ kurka siusiak. ProszÇ zwróciÅ uwaJÇ ×e

seksu. -est to taka sIera ×ycia czÊowieka Jdzie jest

ìsromë to sromotny czyOi wstydOiwy hanieEny ið mu-

miejsce na zapomnienie siÇ szaOeÌstwo a nawet ak-

chomor sromotnikowy. Pewne podpowiedzi szcze-

ceptowanÃ przez partnerów ìrozwiÃzÊoÐÅë i perwer-

JóOnie dOa koEiet mo×na znaOeÕÅ w ksiÃ×ce &. (stes

sjeð *ranicÃ jest nieszkodzenie innym.

ì%ieJnÃca z wiOkamië aOe to ju× odrÇEny tematð

g  13৹' #!8-'8í &£! 8!&392'+3 9'09< >-'£< 9'-

g!A!03क़$A'2-'V$38!&A-Ě#@!29'2-3831T#@13-

2-38Õ> /'9; ;'৹ 2-'<1-'/õ;23ঔࣗ 6383A<1-'2-! >

+£-$-'9A@ࣗ9-õ8!&3ঔ$-í৹@$-!S

;@$, 968!>!$,S £! >-'£< 39Õ# 1Õ>-'2-' 3 ^;@$,
968!>!$,\ /'9; >9;@&£->'W 8!0</' 9ĚÕ>T 2-' $,$í

å %ardzo trudno radziÅ komuÐ cokoOwiek a oso-

9-õ68A'Ě!1!ࣗT<$,3&A-ࣗA!2-'68A@A>3-;@$,^>;!-

Eie z doÐwiadczeniami Jraniczy to z niemo×OiwoÐciÃ.

0-1>-'0<\W

$Oe muszÇ powiedzieÅ ×e wykÊad o seksie seniorów
który miaÊem niedawno dOa Uniwersytetu 7rzecieJo

å : jÇzyku poOskim odmiennie ni× przykÊadowo we Irancuskim czy anJieOskim poza medycznymi

:ieku wzEudziÊ ×ywe reakcje að dominujÃ tam koEiety.

okreÐOeniami sÃ tyOko ìErzydkieë wyrazy dotyczÃce
seksu chyEa ×e u×yjemy ×enujÃcych EÊazeÌskich
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