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Po dob nie jak w la tach wcze śniej szych,
w 2014 ro ku bę dzie my kon ty nu ować
ba da nia nad wła sno ścia mi fi zycz ny -

mi pla ne to id, któ re są po zo sta ło ścia mi
z okre su for mo wa nia się na sze go Ukła du Sło -
necz ne go. Na sze ba da nia obec nie na bie ra ją
co raz więk sze go zna cze nia, gdyż po dob ne
pa sy pla ne to id od kry to w po za sło necz nych
ukła dach pla ne tar nych. Pol scy astro no mo -
wie od wie lu lat za bie ga ją o człon ko stwo Pol -
ski w Eu ro pej skim Ob ser wa to rium Po łu -
dnio wym (ESO) w Chi le. Jest to naj więk sze
i naj le piej wy po sa żo ne ob ser wa to rium astro -
no micz ne na świe cie, miej sce o po dob nej
ran dze i zna cze niu jak CERN dla fi zy ków,
naj więk sze „oko” do ob ser wa cji naj róż niej -
szych obiek tów astro no micz nych z Zie mi.
Chcia ła bym, aby w 2014 ro ku pol ski rząd

zna lazł fun du sze na opła ce nie skład ki człon -
kow skiej i pod pi sał umo wę sto wa rzy sze nio -
wą z ESO, aby śmy mo gli ko rzy stać z je go ca -
łej in fra struk tu ry. Chcia ła bym rów nież, aby
uda ło nam się zre ali zo wać no wą ścież kę dy -
dak tycz ną po re zer wa cie przy ro dy „Me te oryt
Mo ra sko”. Pla nu je my otwo rzyć ją w 100.
rocz ni cę od na le zie nia w Mo ra sku pierw sze -
go me te ory tu, czy li w li sto pa dzie 2014r.
W pra ce nad ścież ką za an ga żo wa ni są pra -
cow ni cy i stu den ci Ob ser wa to rium Astro no -
micz ne go i In sty tu tu Geo lo gii UAM, Pol skie
To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy „Sa la man -
dra” we współ pra cy z or ga ni za cją „Po -
znań I lo ve you” oraz Sto wa rzy sze niem In we -
sty cje dla Po zna nia. Mam na dzie ję, że wy star -
czy nam za pa łu do pra cy i znaj dzie my wy -
star cza ją ce fun du sze na ten cel.

Wtym ro ku koń czy my ba da nia pro -
wa dzo ne w ra mach du że go gran -
tu TEAM Fun da cji na Rzecz Na -

uki Pol skiej. W ra mach te go pro jek tu „fi ni -
szu ją” wła śnie czte ry dok to ra ty i po wsta ło kil -
ka na ście prac ma gi ster skich, a więc już dzi siaj
mo gę po wie dzieć, że był on dla nas bar dzo
owoc ny. Je ste śmy w Za kła dzie Che mii Ma -
te ria łów, za tem za da niem ja kie przede wszyst -
kim przed so bą sta wia my, jest po szu ki wa nie
no wych ma te ria łów. Cał kiem nie daw no uda -
ło nam się zsyn te ty zo wać zło te dru ty o śred -
ni cy za le d wie jed ne go ato mu, naj cień sze dru -

ty ja kie moż na so bie wy obra zić! Do tych czas
ich ist nie nie w krysz ta łach udo ku men to wa li -
śmy za po mo cą ba dań dy frak to me trycz nych.
Po tra fi my tak że wpły nąć na ich for mę. Wią -
że się to z bar dzo cie ka wym zja wi skiem, zwią -
za nym ze zwi ja niem się tych dru ci ków w sprę -
żyn ki, a za po mo cą wy so kich ci śnień po tra fi -
my je roz wi jać. Po ten cjal nie za sto so wa nie ta -
kich mo no ato mo wych dru tów jest bar dzo
sze ro kie, mi mo że są one cał ko wi cie nie wi -
docz ne dla ludz kie go oka. Chcieć je zo ba czyć
to tak, jak by pró bo wać na pra wić ze ga rek ko -
par ką. My oglą da my je za po mo cą wy so kiej
kla sy mi kro sko pów elek tro no wych, ale już
dzi siaj pla no wa na jest bu do wa mo le ku lar nych
urzą dzeń elek tro nicz nych, w któ rych ele men -
ty elek tro nicz ne bę dą wiel ko ści mo le -
kuł – wów czas do ste ro wa nia ta kich urzą dzeń
po trzeb ne bę dą na sze dru ci ki. Ko lej nym za -
sto so wa niem mo gą być za cho wu ją ce przej -
rzy stość ekra ny o wy so kiej roz dziel czo ści, po -
zwa la ją ce re je stro wać róż ne go ty pu sy gna ły
lub ste ro wać np. ogrze wa niem ich po wierzch -
ni. Mam na dzie ję, że to do ko na nie mgr. inż.
Da mia na Pa li wo dy i Pau li ny Waw rzy niak po -
cią gnie za so bą ko lej ne cie ka we eks pe ry men -
ty i pra ce na uko we. In ny kie ru nek prac, ja ki
za mie rza my kon ty nu ować w tym ro ku, to ba -
da nia zwią za ne z ma te ria ła mi o wy jąt ko wych
wła ści wo ściach die lek trycz nych. Od kil ku lat

gru pa dok to ran tów i stu den tów (An na Olej -
ni czak, Mag da Si ko ra, Wi told Zie liń ski, Mi -
chał An drze jew ski) po szu ku je no wych fer ro -
elek try ków, czy li ma te ria łów wy ka zu ją cych
spon ta nicz ną po la ry za cję elek trycz ną. Fer ro -
elek try ki ma ją bar dzo róż ne za sto so wa nia,
od sen so rów po ma te ria ły mo gą ce za pi sy wać
in for ma cje. Od kil ku lat w Za kła dzie Che mii
Ma te ria łów pro wa dzi my ba da nia zwią za ną
z chi ral no ścią sub stan cji. Jest to nurt ba dań
zo rien to wa nych far ma ko lo gicz nie. Czą stecz -
ki np. cu krów czy ami no kwa sów wy stę pu ją
w dwóch od mia nach enan cjo mor ficz nych
(po dob nie jak pra wa i le wa rę ka). Syn te zy tych
związ ków czę sto pro wa dzą do rów no cze sne -
go two rze nia mie sza nin czą ste czek enan cjo -
me rów, tzw. ra ce ma tów. Sta no wi to po waż -
ny pro blem, po nie waż zda rza się, że kie dy je -
den enan cjo mer wy ka zu je po zy tyw ne dzia ła -
nie far ma ko lo gicz ne, to dru gi mo że być wręcz
tru ci zną. Roz wią za niem jest roz dział enan cjo -
me rów. Moi współ pra cow ni cy: Mar cin Pod -
sia dło, Kin ga Ostrow ka, Ewa Pa tyk, We izhao
Cai i Ję drzej Mar ci niak sta ra ją się do ko nać
roz dzia łu za po mo cą wy so kich ci śnień – me -
to dą, któ rą jesz cze ni ko mu nie uda ło się te -
go zro bić. Dla te go staw ka jest wy so ka. Do -
tych czas wy ko na li śmy kil ka prób i… mam
na dzie ję, że już nie dłu go na sze pra ce za koń -
czą się suk ce sem. 

N A S Z  U N I  W E R  S Y  T E T  PER  SPEK  TY  WY

Naj więk sze oko 
Dr Agniesz ka Krysz czyń ska, Ob ser wa to rium Astro no micz ne UAM

Zło te dru ci ki 
Prof. Andrzej Katrusiak, Wydział Chemii UAM, 
laureat Naukowej Nagrody Miasta Poznania 2013 
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