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emperatura około zera, ciśnienie zmienne – brzmi komunikat radiowy. Głos spiskera
brzmi kojąco, w przeciwieństwie do poprzedzających prognozę minut, kiedy odczytuje
wiadomości. Do zimna muszą dostosowywać się zwierzęta. Dr Paulina Szafrańska pisze,
że dla łasic zima w naszej szerokości geograficznej jest okresem trudnym do przeżycia.
„Zwierzęta te żyją na krawędzi, o czym świadczy duża śmiertelność”. Okazuje się, że aby przetrwać,
łasice obniżają przed zimą tempo metabolizmu, dzięki czemu jedzą mniej i zmniejszają swoją
wagę. To samo dzieje się z mózgiem: kurczy się o 15%, by zużywać mniej energii.
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Takie wyniki badań zwykle wywołują myśl: przecież podobnie jest z nami, dużymi ssakami?
Żyjemy w tym samym ekosystemie i również dostosowujemy się do warunków otoczenia:
zimą cieplej się ubieramy, jemy bardziej energetyzujące posiłki, rzadziej bywamy na powietrzu,
częściej w ogrzewanych domach. Prawda, jednak mamy też umiejętności kształtowania otoczenia.
Nie tylko po to, aby w nim przetrwać, ale by tworzyło ono kontekst, w którym wszystkim
żyje się lepiej.

academia@pan.pl
academia.
prenumerata@pan.pl
www.naukaonline.pl
www.academia.pan.pl

Na tego typu dążenie wskazuje jeden z wątków rozmowy z badaczkami kierującymi Akademią
Młodych Uczonych. Podkresliły one m.in., że Polska Akademia Nauk postanowiła w ubiegłym roku
zwiększyć udział kobiet w swoim gremium i że coraz częściej tę samą tendecję widać choćby
w przypadku projektów grantowych. Nie tylko dlatego, że takie są wymogi projektów
europejskich. Powodem jest wzrastający poziom świadomości, że obecność kobiet w nauce jest
ważna dla całego społeczeństwa. Bo ich pomysły badawcze, to, co i jak robią, sprawiają, że nauka
się rozwija, a poza tym „eliminując kobiecą połowę świata, obcinamy sobie możliwości rozwoju
w ogóle”. Na to żaden kraj, niezależnie od klimatu, z całą pewnością nie może sobie pozwolić.
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MARCIN KONIAK/DESA UNICUM

Tomasz Kawiak, „Rysunek
na dwóch osiach
z kątownikiem, ołówkiem
i kredą”, 1975 r.
Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych, dyplom uzyskał
w 1968. Związany z macierzystą
uczelnią, w latach 1968–70
pracował jako asystent
w pracowni ceramiki
na Wydziale Malarstwa.
W 1970 r. zaprezentował
akcję „Ból Tomka Kawiaka”,
podczas której zabandażował
okaleczone przez służby
miejskie drzewa przy jednej
z lubelskich ulic. Artystyczną
edukację kontynuował
w Ecole des Beaux-Arts.
Znany z oryginalnych działań,
m.in. akcji „cegłowania”
(briquetage), polegającej
na pozostawianiu przez
artystę w miejscach, które
odwiedzał podczas licznych
podróży, jednakowych cegieł
wypalanych w czerwonej glinie.
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