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Przekazujemy drugi numer Nie damy się w UMP. Dziennik stanu epidemii koronawirusa,     
w którym co kilka dni prezentujemy informacje o funkcjonowaniu UMP w dobie koronawi-
rusa oraz przybliżamy nasze wspólne działania na rzecz ograniczenia epidemii.  
W tym numerze Rafał Staszewski podsumowuje najważniejsze inicjatywy UMP czasu epi-
demii, a najbardziej spektakularną z nich - „postawione” zaledwie w 4 dni Uczelniane Labo-
ratorium Koronawirusa przedstawia jego szef Krzysztof Książek. Z kolei Michał Nowicki 
anonsuje konkurs NCN na badania nad COVID-19 i przypomina o ankiecie naukowej UMP. 
Otwieramy także stałą rubrykę Darczyńcy UMP na rzecz walki z koronawirusem. 
A ludzik UMP strzelający do SARS-CoV-2 stracił czerwony krawat, choć działa w samoobronie. 
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Inicjatywy UMP w walce z koronawirusem 
Społeczność UMP błyskawicznie zareagowała na epidemię koronawirusa, przy-
stosowując się do restrykcji wprowadzonych w celu jej ograniczenia. Wśród 
wielu inicjatyw, które podjęli nasi pracownicy i studenci, a o większości bę-
dziemy pisać w tym dzienniku, 5 zasługuje na szczególne podkreślenie.  
1. Olbrzymim sukcesem jest uruchomienie największego w Wielkopolsce 
Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa (ULKa), o którym pisze poniżej 
Krzysztof Książek. Sto oznaczeń na dobę w 1. tygodniu. Imponujące.    
2. Pracę w ULKa wspierają studenci-wolontariusze. Ale przede wszystkim są 
obecni w szpitalach, gdzie m.in. przeprowadzają wywiady epidemiologiczne, 
dokonują wstępnego podziału pacjentów i wspierają medyków na oddziałach. 
Jest ich zarejestrowanych ponad pół tysiąca. Imponujące.  
3. Przygotowano filmy umieszczone na kanale YouTube, upowszechniające 
rzetelną wiedzę o COVID-19. Ich tematyka obejmuje podane w przystępny 
sposób aspekty naukowe, kliniczne i epidemiologiczne. Do tej pory zanotowa-
no ponad 400 tys. ich wyświetleń. Imponujące.  
4. Błyskawicznie zorganizowaliśmy telepracę dla wielu pracowników admini-
stracji. Część działów administracji płynnie zmieniła swój zakres obowiązków. 
Zajmują się teraz zaopatrzeniem uniwersyteckiego laboratorium, poszukiwa-
niem darczyńców, koordynacją pracy wolontariuszy. Imponujące.  
5. Pełną parą ruszyło zdalne nauczanie studentów. Obserwujemy nadzwyczaj-
ną mobilizację nauczycieli w realizacji e-learningu. Dzięki temu program zosta-
nie częściowo zrealizowany w dobie koronawirusa. Imponujące. 
Bywa, że narzekamy na „dociśnięcie” organizacji pracy Uczelni, czasem skom-
plikowane i czasochłonne procedury. Ostatnie dni pokazały jednak, że jeste-
śmy naprawdę #ZORGANIZOWANI. I dlatego nie damy się epidemii w UMP!  
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Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa) 
Ponad 40 wyśmienitych biotechnologów, biologów molekularnych i diagno-
stów laboratoryjnych (na co dzień pracowników naukowych UMP), 12 studen-
tów-wolontariuszy oraz kilkoro pracowników administracyjnych realizuje po-
mysł, który przedstawiła Rektorowi Małgosia Kotwicka.  
W dokładnie 4 dni, na bazie Uczelnianego Centrum Aparaturowego, powstała 
ULKa, czyli wyspecjalizowane laboratorium wirusologiczne klasy BSL-2+ wyko-
nujące testy diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Pracownie hodowli 
komórkowej przekształciły się w laboratoria izolacji RNA wirusa a pracownia 
kwasów nukleinowych w laboratorium PCR. Powstał punkt przyjęcia materiału  
i magazyn środków bezpieczeństwa osobistego oraz środków dezynfekcyjnych. 
Wszystkie pracownie spięto systemem informatycznym, zapewniającym płynny 
przepływ informacji o próbkach i statusie oznaczeń.  
Przez dawne UCA, 7 dni w tygodniu, przepływa dobra energia i poczucie 
wspólnego celu, wsparte profesjonalizmem i ogromnymi kompetencjami na-
ukowymi. Do 29 marca, tj. po 9 dniach od oficjalnego uruchomienia ULKa, 
wykonano ponad 900 oznaczeń koronawirusa (niestety w 12 przypadkach 
pozytywnych), wspierając Sanepid oraz nasze szpitale kliniczne. Jako osoba 
koordynująca ULKa pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w 
jego organizację i codzienne funkcjonowanie. Bez Waszego wsparcia, entuzja-
zmu i pracowitości, ta misja nie mogłaby się powieźć.  

Krzysztof Książek 

Szybkie środki z NCN  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wnio-
sków w ramach szybkiej ścieżki dostępu do fun-
duszy na badania nad COVID-19. Konkurs skie-
rowany będzie do badaczy, którzy mogą posze-
rzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów dia-
gnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicz-
nych i społecznych skutków pandemii. Wnioski 
można składać do dnia 14 kwietnia.  
Szczegóły są dostępne pod tym linkiem. 
Aby zwiększyć nasze szanse pozyskania funduszy 
informujemy, że w ramach ww. naboru z Uczelni 
wyjdzie tylko jeden wniosek. Osoby zaintereso-
wane są proszone o kontakt mailowy ze mną. 

Michał Nowicki 
 

Nudzisz się w domu? 
Wypełnij ankietę naukową  
Informujemy, że wypełnienie ankiety naukowej 
przez pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych naszej Uczelni w systemie WISUS 
będzie możliwe do dnia 14 kwietnia br. Przypo-
minamy, że podczas wypełniania ww. ankiety na-
leży zaakceptować oświadczenie o przyporząd-
kowaniu poszczególnych publikacji naukowych    
z lat 2017 i 2018 do danej dyscypliny lub dyscy-
plin naukowych. Wydrukowanie, podpisanie         
i dostarczenie oświadczenia do Działu Spraw 
Pracowniczych zostawiamy na czas po epidemii. 

Michał Nowicki 
 

Darczyńcy UMP na rzecz walki z 
koronawirusem 
Mamy wsparcie w walce z koronawirusem. Od-
bieramy zewsząd nie tylko słowa uznania, ale       
i bardzo realną pomoc. W tej rubryce prezento-
wać będziemy Państwu darczyńców, instytucje 
oraz osoby prywatne o wielkim sercu, dzięki któ-
rym nasze działania będą efektywniejsze.  
 
Tym samym dziękujemy 
Autostrada Wielkopolska  SA - za zakup testów 
na obecność wirusa COVID19 za kwotę 116.640 
zł dla Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa, 
Amica Wronki SA - za dostarczenie lodówek         
i zamrażarek za kwotę 15.000 zł dla ULKa, 
Restauracji Ratuszowa w Poznaniu - za posiłki 
regeneracyjne  dla personelu ULKa. 

 

http://www.uczelnia.ump.edu.pl/covid/
https://www.youtube.com/channel/UChTh589v1klJo910R9cODCA
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-26-zapowedz-nowego-konkursu-badania-nad-covid-19

