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prezentacje

Biuro Promocji i Informacji 

Dziś Biuro Promocji i Informacji Uniwersy-
tetu Wrocławskiego to autonomiczna jed-
nostka administracji centralnej powołana 
do prowadzenia różnorodnych działań mar-
ketingowych i akcji promocyjnych. Jeste-
śmy biurem prasowym, działem marketin-
gu, agencją reklamową, redakcją czasopism 
i serwisów internetowych, wydawnictwem, 
biurem organizacji imprez, jednostką szko-
leniową, dystrybutorem materiałów i wy-
dawnictw promocyjnych w jednym. 
Jako jednostka odpowiedzialna za komuni-
kację uczelni z bliższym i dalszym jej otocze-
niem, wyszukujemy i wdrażamy nowoczesne 
rozwiązania komunikacyjne i monitorujemy 
stan wizerunku uczelni. Od chwili powstania, 
nasz zespół diametralnie zmienił swój zakres 
i sposób działania tak, by nadążyć za zmienia-
jącymi się trendami na rynku edukacyjnym  
i prześcigać w tym względzie inne ośrodki 
akademickie w Polsce.
Biuro do zadań specjalnych
Skuteczna promocja wymaga planowa-
nia, umiejętnego realizowania planu i wy-
ciągania wniosków z sukcesów i porażek. 
Obecny kształt Biura Promocji i Informacji 
powstał w toku zmian, jakie podejmowano 
w jednostce, by jak najlepiej dostosować ją 
do zakresu realizowanych zadań. Dziś nasz 
dział zbudowany jest z trzech sekcji: Sekcji 
Promocji, Sekcji Informacji i Sekcji Interne-
towej. Struktura ta odzwierciedla trzy typy 
zadań realizowanych przez nasze biuro. 
Sekcja Promocji zajmuje się planowaniem 
działań marketingowych, tworzeniem po-
lityki  public  relations  i  proponowaniem 
władzom uczelni skutecznych rozwiązań  

w tym obszarze. Pracownicy tej sekcji orga-
nizują najważniejsze uroczystości uniwer-
syteckie: inaugurację roku akademickiego  
i Święto Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Oprócz imprez cyklicznych organizujemy 
także różne mniej typowe wydarzenia, kon-
ferencje, koncerty, wykłady zagranicznych 
gości, a także wizyty polityków, artystów 
czy biznesmenów z różnych krajów świata. 
Tylko w ostatnim roku gościliśmy na uczelni 
ambasadora Indii, wybitnego instrumentali-
stę i wokalistę Zbigniewa Wodeckiego, czy 
pana Esko Aho – byłego premiera Finlandii, 
a obecnie wiceprezesa Nokii. Współpracu-
jemy ze wszystkimi jednostkami, które or-
ganizują tego typu wydarzenia, potrzebują 
wsparcia promocyjnego, szukają nietypo-
wych pomysłów i rozwiązań. 
Ofertę dydaktyczną uczelni promujemy po-
przez reklamę w serwisach internetowych  
i prasie młodzieżowej, jak również kanała-
mi mniej typowymi i oczywistymi. Wpływ 
na dobór środków promocyjno-reklamo-
wych mają informacje o strukturze i moty-
wach decyzji podejmowanych przez kan-
dydatów na studia. Wiemy dziś, że Internet, 
opinie starszych znajomych, opinie rówie-
śników oraz bezpośredni kontakt ze śro-
dowiskiem akademickim i uczelnią to pod-
stawowe motywy decyzji o studiowaniu.  
Na tej podstawie kształtowany jest przekaz 
płynący do młodych ludzi. Chcemy ich za-
chęcać do studiowania na naszej uczelni 
za pomocą takich środków, które najlepiej 
przemawiają do ich młodych umysłów.  
O tym, jakich środków należy użyć, infor-
mują nas wyniki badań rynku edukacyj-
nego i rankingów uczelni, których jakość  
i wyniki monitorujemy i analizujemy.
Jednym z najważniejszych narzędzi budo-
wania marki UWr, które zostały wdrożone 
przez Sekcję Promocji jest oczywiście Sys-
tem Identyfikacji Wizualnej (SIW), który 
reguluje zasady używania logo UWr oraz 
wskazuje zasady konstruowania materia-
łów wizualnych powstających na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Pracownicy biura 
prowadzą szkolenia w zakresie stosowania  

SIW,  wyjaśniają  niejasności  i  pomagają 
w  rozwiązywaniu  ewentualnych  proble-
mów  związanych  ze  stosowaniem  logo 
UWr i całego systemu. Oferta biura w za-
kresie SIW obejmuje także bezpłatną usłu-
gę projektowania graficznego dla wszyst-
kich jednostek uczelni.
Strategia współpracy
Sekcja Promocji od niedawna odpowiada 
za koordynację i uczestnictwo w targach 
edukacyjnych. W tym roku po raz pierw-
szy Uniwersytet Wrocławski zdobył na-
grodę główną dolnośląskich prezentacji 
edukacyjnych TARED 2009. Ten wynik był 
zasługą przemyślanej strategii i ciężkiej 
pracy wszystkich osób zaangażowanych 
w projekt, koordynatorów wydziałowych  
i pracowników naszego biura. W kolejnych 
latach zamierzamy w równie atrakcyjny 
sposób promować wizerunek Uniwersyte-
tu Wrocławskiego.
Sekcja Promocji to także ludzie, którzy ak-
tywnie współpracują z Urzędem Miejskim 
Wrocławia tj. Biurem Promocji Miasta i Biu-
rem Współpracy z Uczelniami Wyższymi,  
z organizacjami samorządowymi, organi-
zacjami pożytku publicznego, animatora-
mi kultury, organizacjami sportowymi czy 
biurami karier. 
Współpraca i kooperacja w zakresie promo-
cji są dla nas podstawą do budowania pozy-
tywnych relacji ze wszystkimi podmiotami 
współpracującymi z uczelnią. Nie ograni-
czamy się tylko do rynku lokalnego – bar-
dzo dobrze rozwija się nasza współpraca 
z ogólnopolskimi organizacjami zajmują-
cymi się wsparciem promocji uczelni wyż-
szych takimi jak stowarzyszenie PROM.
Wiemy, jak ważne są nowoczesne i atrakcyj-
ne nośniki reklamy, dlatego inwestujemy  

W ten wyjątkowy, świąteczny czas chciałbym życzyć wszystkim członkom społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego radosnych, pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.  

W nadchodzącym roku życzę też wszystkim pracownikom naszej uczelni wielu niezwykłych  
odkryć, niecodziennych wyróżnień i sukcesów w pracy w laboratorium, w sali wykładowej,  

w zaciszu biblioteki. Wszystkiego najlepszego!

Prof. dr hab. Marek Bojarski

ŻYCZENIA  JM  REKTORA

P omysł powołania na naszej uczelni 
jednostki, która miałaby wspoma-

gać naukowców w promowaniu ich osią-
gnięć oraz informować o ofercie dydak-
tycznej, zrodził się tuż po transformacji, 
jeszcze w latach 90. Idea ta nabrała real-
nych kształtów w roku 1998, gdy ówcze-
sny rektor, prof. dr hab. Romuald Gelles 
powołał do życia Biuro Promocji i Absol-
wentów. 

Nowe logo UWr
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w produkcję nowoczesnych – choć czasem 
bardzo podstawowych – środków i narzę-
dzi służących prezentacji oferty dydaktycz-
nej. Przygotowujemy publikacje i materiały 
promocyjne w postaci drukowanej i elek-
tronicznej, gadżety z logo UWr, systemy 
wystawiennicze do promocji bezpośredniej 
(rollupy, standy, rollbanery, stoiska targowe 
z logo UWr), prezentacje komputerowe, fil-
my promocyjne, radiowe i telewizyjne spoty 
reklamowe, bazy fotograficzne, wirtualne 
wycieczki po uczelni, animacje i krótkie re-
klamy do dystrybucji w Internecie.
Technologicznie i nietypowo
Wierzymy, że zaawansowana technologia 
informacyjna to przyszłość. Nasze usługi 
staramy się automatyzować i przenosić 
w przestrzeń cyfrową. Zamawianie mate-
riałów promocyjnych i niektórych usług 
odbywa się drogą elektroniczną poprzez 
internetowy Uniwersytecki Sklep Promocyj-
ny. W ten sposób można np. szybko i łatwo 
sprawdzić, jakie materiały i w jakiej ilości są 
dostępne w sklepie, można je zamówić lub 
zarezerwować.
Biuro Promocji i Informacji prowadzi rów-
nież działania, które pośrednio wspierają bu-
dowę marki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Do naszych zadań należy m.in. obsługa ad-
ministracyjna organizacji spotkań Studium 
Generale, zajmujemy się też całością zagad-
nień związanych z nadaniem tytułu dokto-
ra honoris causa UWr, przygotowujemy  
i nadzorujemy kampanie prosponsorskie, 
prowadzimy program aktywizacji studen-
tów poprzez uczestnictwo w wolontaria-
cie. Rozważamy wszelkie ciekawe pomysły  
i idee, które mogą pozytywnie wzmocnić 
wizerunek uczelni lub zachęcić do studio-
wania na niej.
Wiemy, że kluczem do sukcesu jest inno-
wacyjność. Wspomagamy wszystkich tych, 
którzy proponują nowe, ciekawe rozwiąza-
nia usprawniające pracę uczelni, informu-
jemy o planowanych zmianach i opisujemy 
nowo wprowadzone regulacje. 
Centrum ciekawych informacji
Sekcja Informacji jest wewnętrzną agencją 
reklamową Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Powstała po to, by zbierać informacje o ży-
ciu uczelni i przetwarzać je zgodnie z zasa-
dami obowiązującymi w profesjonalnych  

mediach. Pracownicy tej sekcji – doświad-
czeni dziennikarze – przygotowują profesjo-
nalne materiały prasowe, których z powo-
dzeniem używamy w kontaktach z mediami,  
w mediach uniwersyteckich oraz na stro-
nach internetowych. Każdy pracownik orga-
nizujący ciekawe wydarzenie, badacz chcący 
podzielić się ze światem swoimi odkryciami 
czy pełen ciekawych inicjatyw i pomysłów 
student może w Sekcji Informacji uzyskać 
pomoc w profesjonalnym przygotowaniu 
materiału prasowego. 
Działania informacyjne prowadzimy w spo-
sób planowy. Monitorujemy media i publi-
kujemy materiały, które dotyczą uczelni,  
a opublikowane zostały w zaprzyjaźnio-
nych  serwisach  internetowych  lub  ga-
zetach.  Monitoring  mediów  jest  także 
narzędziem do zarządzania kryzysami me-
dialnymi. W tym zakresie nasi dziennikarze 
ściśle współpracują z pełnomocnikiem rek-
tora ds. kontaktów z mediami (rzecznikiem 
prasowym). 
Ustawa o dostępie do informacji publicz-
nej nakazuje, by pewne typy informacji  
o uczelni były powszechnie dostępne. Sek-
cja Informacji dba o to, by wymagane dane 
były udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. W Sekcji Informacji powstaje 
także znane i posiadające wierną grupę czy-
telników pismo „Przegląd Uniwersytecki”. 
Na nowo w Internecie
Sekcja Internetowa to miejsce, w którym 
powstał nowy serwis www naszej uczelni. 
Stworzyliśmy projekt zgodny ze świato-
wymi standardami, zbudowany w oparciu 
o najnowsze zasady projektowania takich 
rozwiązań. Nowoczesne strony interneto-
we są dynamiczne, interaktywne oraz mul-
timedialne i właśnie taki ma być docelowo 
internetowy główny serwis Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Poprzednie, wysłużone 
technologicznie rozwiązanie zamknęliśmy 
po jedenastu latach funkcjonowania. 
Wdrażanie nowych rozwiązań interneto-
wych jest procesem, który nie może być 
zakończony, dlatego zakładamy, że nowy 
serwis www uczelni będzie ewoluował, 
oferował nowe funkcjonalności, rozwijał się 
i obejmował swoim zasięgiem coraz więk-
szą grupę użytkowników. W obrębie nowe-
go serwisu już wdrożyliśmy pewne proste 

rozwiązania intranetowe, zintegrowaliśmy 
nowy system pocztowy z serwisem www, 
rozszerzamy bazę użytkowników, proponu-
jąc im strony prywatne i serwis blogowy.
Sekcja Internetowa jest podstawą wpro-
wadzania rozwiązań e-promocji i e-mar-
ketingu (np. sklep internetowy). To tutaj 
pracują ludzie zdolni zapewnić właściwe 
funkcjonowanie urządzeń i oprogramowa-
nia służącego realizacji tych zadań. Tutaj 
także lokuje się informatyczna część zarzą-
dzania BIP. 
Zespół
Biuro Promocji i Informacji to zgrany zespół 
osób merytorycznie przygotowanych do 
realizowania opisanych wyżej zadań. Mamy 
w naszym gronie doświadczonych dzienni-
karzy, korektorów, informatyka, grafika wy-
grywającego ogólnopolskie konkursy na 
projekty graficzne, doświadczonych orga-
nizatorów imprez masowych, specjalistów 
w dziedzinie komunikacji, doświadczonych 
w pracy w agencjach reklamowych eksper-
tów z zakresu public relations i kreowania 
marki. Wyjątkowe zgranie w zespole spra-
wia, że radzimy sobie z najbardziej nietypo-
wymi zadaniami, często w bardzo nietypo-
wy sposób. 
Krok w przyszłość
Wytrawny strateg zdradza tylko te plany, 
których nie da się ukryć. W warunkach 
ostrej konkurencji, w jakich działa rynek 
edukacyjny, trzeba sprytem i pomysłowo-
ścią przeganiać konkurencję. Najbliższe 
plany, które bez szkody można ujawnić, 
dotyczą przede wszystkim rozwoju serwisu 
internetowego i związanych z nim rozwią-
zań e-marketingu. Mamy też nadzieję, że 
w nowym roku uda nam się pokonać for-
malno-prawne przeszkody w dystrybucji 
materiałów z logo Uniwersytetu Wrocław-
skiego osobom fizycznym, wiemy bowiem, 
że istnieje znaczny popyt na takie produk-
ty. Chcemy też ciągle poprawiać jakość 
naszych usług i mieć coraz większą rzeszę 
zadowolonych klientów, którzy z przyjem-
nością będą do nas wracać.

dr Andrzej Ostrowski
kierownik

Biura Promocji i Informacji
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Uniwersytet
Wrocławski

Biuro Promocji i Informacji UWr to autonomiczna jed-
nostka administracji centralnej powołana do prowa-
dzenia różnorodnych działań marketingowych i akcji 
promocyjnych. Jesteśmy biurem prasowym, działem 
marketingu, agencją reklamową, redakcją czasopism 
i serwisów internetowych, wydawnictwem, biurem 
organizacji imprez, jednostką szkoleniową, dystry-
butorem materiałów i wydawnictw promocyjnych  
w jednym. (na zdj. siedziba Biura pl. Uniwersytecki 1, pok.134)

Prezentacje. biuro Promocji 
i informacji ............................ Ü 1

85-lecie prof. adama Galosa.. Ü 5
Profesor Adam Galos, jeden z najwybitniejszych 
współczesnych historyków XIX i XX w., skończył w tym 
roku 85 lat. Z tej okazji warto pokrótce przypomnieć 
Jego biografię i dotychczasowe dokonania naukowe 
i opowiedzieć, jak Jego uczniowie, współpracownicy  
i przyjaciele uczcili ten jubileusz. 

Doktoraty h.c. dla naszych 
profesorów................................. Ü 6

Prawnik, prof. Bogusław Banaszak, otrzymał 20 listo-
pada 2009 r. doktorat honorowy Uniwersytetu Alba 
Julii w Rumunii, a Narodowy Uniwersytet w Użhoro-
dzie nadał doktorat h.c. prof. Michałowi Sarnowskie-
mu, dziekanowi Wydziału Filologicznego.

bezcenny mszał powrócił 
na Uwr .................................. Ü 11
Biblioteka Uniwersytecka naszej uczelni odzyskała 
średniowieczny mszał, który zaginął w czasie II woj-
ny światowej. Na ręce rektora prof. Marka Bojarskie-
go i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej – Grażyny 
Piotrowicz, ten bezcenny rękopis przekazał 2 grud-
nia minister Radosław Sikorski. 

Prof. maxwell mccombs 
na Uwr.................................... Ü 15
Wybitny medioznawca, prof. Maxwell McCombs  
z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w USA, wygło-
sił  22 listopada 2009 r. w Oratorium Marianum wykład 
otwarty, w którym zaprezentował badania prowadzo-
ne od 1968 r. przez twórców agenda-setting.

Nastrojowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych zdarzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku 2010
życzy redakcja
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Wigilijna rozmowa o gwiazdach
s O  której  godzinie  będziemy  mogli  
w tym roku zasiąść do wigilijnej kolacji? 
Jaka gwiazda da nam znak?
Dr Paweł Preś, astronom: – Nie będziemy 
długo czekać, bo we Wrocławiu ściemni 
się całkowicie już o 16.30. W roli gwiazdy 
wieczoru wystąpi Jowisz. Zobaczymy go 
na południowym niebie, 23 stopnie nad 
horyzontem, na prawo od Księżyca, który 
akurat będzie w pierwszej kwadrze.
s A prawdziwe gwiazdy?
– Proszę bardzo, na zachodzie jasno błysz-
czeć będą Deneb w gwiazdozbiorze Łabę-
dzia i Wega w Lutni, obie dość wysoko nad 
horyzontem, Deneb – 65 stopni, a Wega – 
40 stopni. Tym, co mają okna od wschodu, 
świecić będzie Capella w gwiazdozbiorze 
Woźnicy, trochę niżej, 30 stopni nad ho-
ryzontem. Mam nadzieję, że niebieskiego 
spektaklu nie zepsują chmury.
s Noc Bożego Narodzenia nie jest, wbrew 
obiegowym opiniom, najdłuższa w roku. 
Dużo dnia przybędzie od przesilenia?
– Niestety niewiele, sekundy. Dzień będzie 
trwał 7 godzin i około 53 minuty. Ale we 
Wrocławiu nie mamy najgorzej. W Jastrzę-
biej Górze, najdalej na północ położonej 
polskiej miejscowości, dzień będzie o po-
nad 40 minut krótszy.
s Wróćmy do gwiazd. W Ewangelii wg 
Mateusza czytamy, że gdy narodził się 
Jezus, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze 
Wschodu i pytali Heroda: „Gdzie jest ten 
nowo narodzony król żydowski? Widzieli-
śmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie  
i przyszliśmy mu oddać pokłon”. Co wie-
my o tej gwieździe?
– Teologowie sugerują, że jej natura była 
cudowna i daremne są próby naturalnego 
wytłumaczenia zjawiska.
s Pytam astronoma...
– Mateusz zostawił mało poszlak. Nie wiem 
nawet dokładnie, kiedy mędrcy przybyli do 
Betlejem.

s Mnich Dionizy, któremu papież Jan I 
polecił ustalić datę narodzin Jezusa, po-
mylił się w rachunkach.
– O kilka lat. Herod umarł cztery lata przed 
wyznaczonymi przez Dionizego narodzi-
nami Zbawiciela. Nie wiemy też, ile czasu 
upłynęło od narodzin Jezusa do rozmowy 
mędrców z królem Herodem. Ten, posły-
szawszy od nich dobrą nowinę, kazał po-
zabijać dzieci do lat dwóch, a więc liczył się  
z tym, że Jezus może mieć już ponad rok.
s Proszę się nie wykręcać. Jakąś hipotezę 
na pewno Pan ma.
– Wcale się nie wykręcam. Uczciwie sy-
gnalizuję  brak  precyzyjnych  danych 
wyjściowych. Hipotez jest kilka. Może 
na przykład znakiem były świecące koło 
siebie Jowisz i Saturn? W 6 roku p.n.e. te 
duże planety przez sześć miesięcy tań-
czyły wokół siebie i trzykrotnie doszło 
do ich zbliżenia, czyli koniunkcji. Mędrcy 
ze Wschodu byli astrologami. Dla nich 
Jowisz symbolizował władzę królewską,  
a Saturn był opiekunem ludu Judei. Mo-
gli więc ten spektakl zinterpretować jako 
zwiastun narodzin króla żydowskiego.
s A  nie  przelatywała  jakaś  kometa? 
Gwiazda  wigilijna  przedstawiana  jest  
z warkoczem. Szkoda by było rozstać się  
z tym wyobrażeniem.
– A owszem, była i kometa, rok później. 
Relacje o jej pojawieniu się na wschodnim 
niebie znajdujemy w zapisach Koreańczy-
ków i Chińczyków. Była widoczna przez  
70 dni. W średniowieczu uchodziła za 
znak złowróżbny. Ale nie w starożyt-
ności! Wtedy zwiastowała zmiany. Była 
niebieską miotłą wymiatającą stary po-
rządek.
s Za nią mędrcy nie podążali. Szli do Je-
rozolimy, czyli na zachód.
– Trzeba dokładnie czytać Mateusza! Gwiaz-
da wskazywała im drogę dopiero po roz-
staniu z Herodem, gdy szli z Jerozolimy do 

Betlejem, czyli na połu-
dnie. A zatem najpierw 
widzieli ją na wschodzie, 
a potem na południu.  
To  dobrze pasuje do ko-
mety. Jeśli przyjmiemy, 
że podróż magów trwa-
ła około trzech miesięcy, 
a gwiazda przemieści-
ła się w tym czasie ze 
wschodu na południe, 
czyli o 90 stopni, to wy-
pada około jeden sto-
pień zmiany położenia 
dziennie. Tak poruszają 
się komety.

s Niektórzy sugerują wybuch supernowej?
– Takie zjawisko byłoby widoczne na ca-
łej Ziemi i mielibyśmy o nim wiele relacji,  
a nie mamy. Bez wybuchu supernowej  
i tak działo się na niebie dostatecznie wie-
le. Bo do Jowisza i Saturna w pewnym mo-
mencie dołączył Mars. Proszę wczuć się  
w sytuację astrologów. Najpierw doszło 
do koniunkcji Jowisza i Saturna. Pomyśle-
li: „ktoś znaczny narodzi się w Judei”. Po-
tem do tych dwóch planet dołączył Mars, 
co też jakoś zinterpretowali. A jak jeszcze 
pojawiła się kometa, to osiodłali wielbłądy  
i ruszyli do Judei.
s A może historia o gwieździe i mędrcach 
to tylko midrasz, zasłyszana opowiastka, 
którą Mateusz przytoczył bez zweryfiko-
wania?
–  Też  prawdopodobne.  Takie  opowieści 
należały do ówczesnego kanonu literac-
kiego  [śmiech].  Ex  post  wyszukiwano 
niezwykłe  zjawiska  towarzyszące  naro-
dzinom wybitnych osobistości. To mogło 
służyć na przykład do legitymizacji władzy. 
W 66 roku n.e., a mniej więcej w tym czasie 
powstała Ewangelia Mateusza, pojawiła się 
w pobliżu Ziemi kometa Halleya, a do Rzy-
mu przybył król armeński Tiridates. W asy-
ście magów! Złożył Neronowi hołd, a ten 
potwierdził prawo Armeńczyka do tronu. 
Kroniki mówią, że uroczystość była wyjąt-
kowo widowiskowa.
s Opowieści nie biorą się znikąd...
– Właśnie. Ale umówiliśmy się na rozmo-
wę  o  gwiazdach,  a  Pani  mnie  wyciąga 
poza moje niebieskie podwórko [śmiech]. 
W  materii starożytnych opowieści lepszym 
konsultantem będzie historyk lub filolog 
klasyczny.
s Z  sugestii  skorzystam.  Dziękuję  za 
rozmowę.

Małgorzata Porada-Labuda
n
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Dr Paweł Preś, astronom

Tak będzie wyglądało niebo 24 grudnia 2009 r. ok. godz. 16:30 we Wrocławiu
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jubileusze

85-lecie Profesora Adama Galosa
P rofesor Adam Galos, jeden z najwy-

bitniejszych współczesnych histo-
ryków XIX i XX w., skończył w tym roku 
85 lat. Z tej okazji warto pokrótce przy-
pomnieć Jego biografię i dotychczaso-
we dokonania naukowe i opowiedzieć, 
jak Jego uczniowie, współpracownicy  
i przyjaciele uczcili ten jubileusz.

Obchody jubileuszu Profesora Adama Galo-
sa zostały zorganizowane pod patronatem 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego. 
Ich kulminacja nastąpiła 20  października. 
Tego dnia w jednej z najbardziej repre-
zentacyjnych sal uczelni, Oratorium Maria-
num, zgromadziło się licznie kilka pokoleń 
przyjaciół, współpracowników i uczniów 
Profesora. Obecni byli też przedstawiciele 
władz uniwersyteckich, a także reprezen-
tanci ośrodków akademickich, z którymi 
Profesor  współpracował  w  przeszłości  
i nadal utrzymuje żywe kontakty – Krako-
wa, Poznania, Rzeszowa, Opola. Reprezen-
towane były również władze województwa 
dolnośląskiego i Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocła-
wiu. Uroczystość poprowadził prof. Romu-
ald Gelles, były rektor Uniwersytetu Wro-
cławskiego, należący również do grona 
uczniów Profesora. Podniosłego charakteru 
przydała jej ilustracja muzyczna w wykona-
niu kameralistów z wrocławskiej Akademii 
Muzycznej – Adama Eljasińskiego (klarnet) 
i Marka Werpulewskiego (fortepian).
W części oficjalnej zgromadzeni goście 
mieli okazję zapoznać się z curriculum vitae 
Profesora. Każdy z mówców składał Mu też 
serdeczne gratulacje i życzenia. Z głosów 
przybyłych na uroczystość gości na uwa-
gę zasługują zwłaszcza słowa o znaczeniu 
przyjaźni i życzliwej krytyki naukowej wy-
głoszone przez prof. Waldemara Łazugę 
z Poznania, a także – co zaskoczyło zebra-

nych – wypowiedź dominikanina ks. dr. Jó-
zefa Puciłowskiego z Krakowa o wykorzy-
stywaniu zasad kształtowania wypowiedzi 
naukowej wpajanych uczniom przez Pro-
fesora Adama Galosa w przygotowywaniu 
swoich kazań.
Wśród darów ofiarowanych Jubilatowi 
wyróżnia się okolicznościowa księga pa-
miątkowa. Na tę liczącą przeszło 500 stron 
publikację złożyły się wspomnienia o Pro-
fesorze, bibliografia Jego ostatnich prac, 
tablica gratulacyjna oraz 55 artykułów, któ-
re podarowali Mu uczniowie i przyjaciele  
z różnych ośrodków naukowych w kraju  
i za granicą (1). Wszystkie artykuły od-
zwierciedlają główne nurty zainteresowań  

badawczych Jubilata – historię Galicji, Ślą-
ska, Polski i polskiej emigracji, Niemiec, Ko-
ścioła i dzieje historiografii.
Oficjalną część uroczystości jubileuszowej 
zamknęło wystąpienie Profesora. Wyraził 
On wdzięczność wszystkim tym, którzy 
pamiętali o Jego urodzinach. Z niezwykłą 
skromnością, a zarazem z głęboką refleksją 
i … dowcipem mówił o wątpliwych „wa-
lorach” podeszłego wieku, który z jednej 
strony jest okresem korzystania ze zdo-
bytych przez lata doświadczeń życiowych 
i naukowych, natomiast z drugiej – jest 
naznaczony wielorakimi przypadłościami 
zdrowotnymi i „uatrakcyjniany” płatającą 
figle pamięcią. Te wszystkie niedogodności 
nie są w stanie jednak przesłonić satysfak-
cji z wyników pracy, której zawsze warto się 
oddawać i której Profesor ciągle poświęca 
wiele czasu.
Indywidualne życzenia składane Jubilatowi 
przez przybyłych gości oraz okolicznościo-
wy poczęstunek zwieńczyły uroczystość.

Adam  Galos  urodził  się  22  lipca  1924 r. 
w  Krakowie.  W  czasie  II  wojny  świato-
wej działał w Armii Krajowej, redagując 
m.in. konspiracyjne pismo „Na placówce”. 
Na tajnych kompletach zdał maturę i pod-
jął studia historyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim,  które ukończył  w 1946 r.  
W tym roku, zmuszony okolicznościami 
konspiracyjnymi, przeniósł się do Wrocławia  
i zatrudnił na Uniwersytecie Wrocławskim,  
z którym Jego losy związały się aż do dzi-
siaj. W 1950 r. obronił doktorat napisany 
pod  kierunkiem  prof.  Henryka  Were-
szyckiego.  Na  wrocławskiej  Alma  Mater 
przeszedł przez wszystkie etapy kariery 

akademickiej, aż po profesurę zwyczajną  
w 1989 r. Piastował rozmaite ważne urzędy, 
m.in. jako dyrektor kierował pracami Insty-
tutu Historycznego w latach 1969–1972 
oraz 1981–1985. Z funkcji dyrektora został 
ostatecznie za swoją niezłomną postawę 
polityczną usunięty przez ministra. Aktyw-
nie udzielał się w organizacjach społecz-
nych, m.in. w jawnej i tajnej „Solidarności”. 
Należy do wielu organizacji naukowych,  
w tym do Wrocławskiego Towarzystwa Mi-
łośników Historii i Wrocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego, w których pełnił również 
najważniejsze funkcje. Profesor Adam Galos  
z wielkim zaangażowaniem podchodził także  

do dydaktyki uniwersyteckiej. Jego wycho-
wankowie zawsze ciepło i z uznaniem wy-
powiadają się o swoim Mistrzu, Jego wiedzy  
i nienagannej postawie moralnej.
Znaczące są dokonania naukowe Jubilata 
na polu badań historycznych. Specjalizuje 
się On przede wszystkim w studiowaniu 
dziejów  Niemiec,  Polski,  Śląska  i  Galicji  
w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Nie jest Mu 
obcy żaden z gatunków naukowego pisar-
stwa historycznego. Szeroko znane są Jego 
syntezy dziejów Polski (w tzw. PAN-owskiej 
„Historii Polski”) i Niemiec (wspólnie z Wła-
dysławem Czaplińskim i Wacławem Kortą;  
w przygotowaniu poprawione i uzupełnione  

Profesor Adam Galos

Uroczystość poprowadził uczeń jubilata
prof. Romuald Gelles
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Prof. Bogusław Banaszak doktorem 
honoris causa Uniwersytetu w Alba Julii 
P rawnik  z  uniwersytetu  Wrocław-

skiego – prof. Bogusław Banaszak  
– otrzymał  20  listopada  2009 r.  tytuł 
doktora  honoris  causa  uniwersytetu  
w Alba Julii w Rumunii. 

Rektor tej uczelni, prof. Ioan Achim Moise, 
zaprezentował dorobek nowego członka 
społeczności akademickiej Uniwersytetu 
w Alba Julii, zwłaszcza w zakresie konstytu-
cyjnego prawa porównawczego oraz badań 
nad prawami człowieka. Dziekan Wydziału 
Prawa i Nauk Społecznych, prof. Ioan Gan-
falean, stwierdził w laudacji, że przyznany 
tytuł jest wyrazem uznania dla długoletniej 
współpracy prof. Banaszaka z przedstawi-
cielami rumuńskiej nauki prawa. Podkre-
ślił ponadto, że w 2002 r. prof. Banaszak 
podpisał w imieniu władz dziekańskich 
umowę o współpracy między wydziałami 
prawa uniwersytetów we Wrocławiu i Cluj, 
jako referent brał udział w kilku konferen-
cjach naukowych w Cluj, Pitesti i Alba Julii, 
wchodził w skład komitetów naukowych 
tych konferencji i jest członkiem kolegium 
redakcyjnego „Annales Universitatis Apu-
lensis. Series Jurisprudentia” w Alba Julii.  
Wysoko ocenił także jego dorobek badawczy  

i zaangażowanie w międzynarodową współ-
pracę naukową.
W czasie uroczystości odczytana została 
uchwała Senatu o przyznaniu tytułu dokto-
ra honoris causa. Prof. Bogusław Banaszak 
przywdział togę i biret Uniwersytetu w Alba 

Julii i z rąk rektora odebrał dyplom doktora 
honoris causa. 
Zgodnie z tradycją, po wysłuchaniu pieśni  
w  wykonaniu  chóru  uniwersyteckiego, 
prof. Banaszak wygłosił wykład poświęcony 
elementom konstytuującym Unię Europejską  

n

wydanie trzecie), a opracowania mono-
graficzne należą do klasycznych w polskiej 
historiografii (zwłaszcza na temat rugów 
pruskich na Górnym Śląsku, dziejów Ha-
katy czy obchodów rocznic patriotycznych 
w Polsce pod zaborami). Profesor chętnie 
uprawia biografistykę, m.in. jest autorem 
licznych artykułów w „Polskim słowniku 
biograficznym”, należy też do rady nauko-
wej tej polskiej biografii narodowej. Bacz-
nie obserwuje życie naukowe, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w rozlicznych re-
cenzjach i artykułach recenzyjnych, będą-
cych wyrazem Jego imponującej erudycji. 
Interesuje też Profesora edytorstwo źródeł 
historycznych. W Jego opracowaniu uka-
zały się m.in. pamiętniki Michała Bobrzyń-
skiego (ostatnio drugie wydanie). Pełna 
bibliografia prac Jubilata jest imponująca 
i liczy dzisiaj przeszło 650 pozycji; dalsze 
znajdują się obecnie w druku.
Kilka słów należy też poświęcić działalno-
ści wydawniczej Profesora Adama Galosa. 
Przez wiele lat udzielał się w rozmaitych 
gremiach parających się redagowaniem 
czy to pojedynczych wydawnictw, czy pilo-
towaniem wielotomowych przedsięwzięć  

edytorskich. Do swych obowiązków pod-
chodził  niezwykle  sumiennie,  czytając  
i redagując przeznaczone do druku mate-
riały i dyskutując z ich autorami. Szczegól-
nie wysoko jest oceniana Jego praca w re-
dakcji Śląskiego Kwartalnika Historycznego 
„Sobótka”, którego wydawaniem kierował 
przez prawie 35 lat i tylko pogarszający się  
stan zdrowia zmusił Go w ostatnim cza-
sie do rezygnacji ze stanowiska redaktora  

naczelnego.  Godne  podkreślenia  są  ak-
tywność, z którą zabiegał o nowych auto-
rów i nowe materiały, a także Jego starania  
o  przetrwanie  czasopisma  w  trudnych 
okresach kryzysowych.

Wojciech Mrozowicz
_________________
(1) „Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galoso-
wi w 85. rocznicę urodzin”, red. Krystyn Matwijowski, 
Wojciech Mrozowicz, Wrocław 2009 (Śląski Kwartalnik 
Historyczny „Sobótka” 64, 2009, nr 2-3).
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Jubilat odbiera życzenia od profesorów: Teresy Kulak, Krzysztofa Kawalca, Marka Czaplińskiego, 
Juliusza Ziomeckiego i Mieczysława Zlata
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jako wspólnotę. Profesor podkreślił, że ma 
zaszczyt przemawiać w auli uniwersytetu 
w Alba Julii, miasta, które od dwóch tysięcy 
lat jest nieprzerwanie zamieszkałe i stanowi 
miejsce spotkań Europejczyków wywodzą-
cych się z różnych części naszego kontynen-
tu. Stwierdził, że UE opiera się na jedności 
trzech elementów: formy – miał tu na myśli 
instytucjonalny wyraz współpracy państw 
tworzących UE oraz różne formy aktów pra-
wa unijnego; treści – chodzi tu o tzw. pra-
wo europejskie oraz politykę organów UE, 
jako trzeci element wskazał współpracę 
ekonomiczną oraz wartości wywodzące się 
z wartości wspólnych wszystkim narodom 
tworzącym UE. Dwa pierwsze elementy są 
przedmiotem badań nauk prawnych, ekono-
micznych i politologii od wielu lat i są dobrze 
omówione w nauce, a także stosunkowo do-
brze znane obywatelom UE. U ich podstaw 
leżą określone wartości – i właśnie ze wzglę-
du na to ich fundamentalne, pierwotne zna-
czenie prof. Banaszak szczególnie nimi zajął 
się w swoim wykładzie. Stwierdził, że teraz, 
kiedy zrealizowane zostały już podstawowe 
wartości mające pierwotnie decydujące zna-
czenie dla integracji europejskiej, pojawia się 
pytanie o cel, jakiemu ma dalej ona służyć. 
Brakuje obecnie w UE akceptacji dla jakiegoś 
jednego, powszechnie przyjętego systemu 
wartości wychodzącego poza system z po-
czątkowego okresu kształtowania EWG i UE,  

co znacznie utrudnia jej dalszą integrację. 
Jako przykład wymienił spór o umieszczenie 
w Karcie Praw Podstawowych regulacji doty-
czących praw socjalnych oraz spór o rolę ro-
dziny i małżeństwa. Dla tzw. nowych państw 
członkowskich, do których należy zarówno 
Rumunia, jak i Polska, szczególnie ważne jest, 
aby te spory o wartości rozstrzygane były  
w oparciu o zasady solidarności, konsensusu  
i w duchu kompromisu. Wartości, o które opie-
rać się ma cały system prawa UE, nie mogą być 
narzucane jednym państwom przez drugie, ani 
też w ramach poszczególnych państw mniej-
szości przez aktualnie rządzącą większość. 
Prof. Bogusław  Banaszak,  nawiązując  do 
uroczystości przyznania mu tytułu dokto-
ra honoris causa, podkreślił, że u podstaw 

n

Profesor Bogusław Banaszak jest profe-
sorem zwyczajnym w Uniwersytecie Wro-
cławskim, kieruje Katedrą Prawa Konsty-
tucyjnego. Wykłada również na Wydziale 
Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą; jest na tej uczelni 
kierownikiem Katedry Polskiego Prawa Pu-
blicznego. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wygłosił 
ponad 60 wykładów gościnnych na ponad 
dwudziestu uniwersytetach europejskich 
(Austria,  Niemcy,  Portugalia,  Szwajcaria, 
Węgry, Wielka Brytania, Rumunia) i latyno-
amerykańskich (Chile, Meksyk), a w seme-
strze letnim 1994 r. był profesorem gościn-
nym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor 
lub współautor kilkudziesięciu referatów 
wygłaszanych na międzynarodowych kon-
ferencjach naukowych (Austria, Chile, Fran-
cja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Syria, Szwajcaria, 
Węgry). Wypromował 15 doktorów i ponad  
200 magistrów.
Członek kolegiów redakcyjnych: „Recht in 
Ost und West” (Niemcy 1991–1998); „Osteu-
ropa Recht” wydawanego w Kolonii (Niem-
cy) [od 1998 r.]; „Humanistycznych Zeszytów 
Naukowych – Prawa Człowieka” wydawa-
nych w Katowicach [od 2000 r.]. Redaktor 
„Przeglądu Prawa i Administracji” wydawa-
nego we Wrocławiu [od 1996 r.]. Pełnomoc-
nik dziekana ds. szkoły prawa niemieckiego 

i prawa polskiego (wspólne przedsięwzięcie 
wydziałów prawa Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Uniwersytetu im. Humboldta w Ber-
linie) od 2002 r. Członek zarządu (Steering 
Commitee) Euro-Faculty w Rydze (1992–
1998). Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości we Wrocławiu (1999–2002). 
Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji  
i Ekonomii UWr (2002–2005 r.). Od 2006 r. 
przewodniczący Rady Legislacyjnej przy 
prezesie Rady Ministrów.
Członek Rady Doradczej ds. Praw Człowieka 
przy ministrze spraw zagranicznych (od maja 
2000 r. do października 2001). Od 1992 r. cią-
gle współpracuje ze służbami legislacyjnymi 
parlamentu, autor kilkudziesięciu ekspertyz 
dla Senatu i Sejmu. Autor ponad 250 prac 
naukowych, wśród których są monografie, 
podręczniki, studia i artykuły. Kilkadziesiąt  
z nich opublikowano za granicą (na Wę-
grzech, w Austrii, Niemczech, Francji, Chile, 
Korei Południowej, Holandii, Rumunii, Litwie). 
Tłumaczył na język polski 9 książek praw-
niczych  i  kilkadziesiąt  artykułów, głównie  
z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.
Odznaczony m.in. Wielkim Krzyżem Zasłu-
gi Republiki Austrii i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Niemieckim 
Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze. 
Wyróżniony dwukrotnie nagrodami indy-
widualnymi ministra edukacji narodowej. 

Wyróżniony też w 2004 r. nagrodą Leopol-
da Kunschaka za badania nad prawem au-
striackim i prawem konstytucyjnym państw 
demokratycznych, a ponadto kilkunastoma, 
przyznawanymi co roku, nagrodami rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Członek korespondent Europejskiej Aka-
demii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. 
Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Kon-
stytucyjnego. Członek Societas luris Publici 
Europaei (międzynarodowe towarzystwo 
naukowe z siedzibą zarządu w Getyndze).  
4 listopada 2004 r. otrzymał tytuł doktora ho-
noris causa Uniwersytetu w Pecsu (Węgry). 

(kad)

każdego  wyróżnienia  leżą  dwie  wzajem-
nie powiązane ze sobą płaszczyzny. Jedna  
z nich zorientowana jest w przeszłość i przed-
stawia bilans osiągnięć wyróżnianego w ja-
kiejś dziedzinie. Druga zorientowana jest na 
przyszłość i służy wzmocnieniu więzów oraz 
intensyfikacji  współpracy  wyróżnianego 
z  tym,  który  wyróżnienie  przyznaje. 
W uroczystości udział wzięli, oprócz profeso-
rów, studentów i pracowników naukowych 
Uniwersytetu w Alba Julii, także uczestnicy 
odbywającej się w dniach 20–21 listopada 
międzynarodowej konferencji „Prawo i wy-
zwania trzeciego tysiąclecia”, zorganizowanej 
przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych.  
Na uroczystość przybył także Tomasz Wiśniew-
ski, przedstawiciel ambasady RP w Bukareszcie.

Rektor prof. Ioan Achim Moise wręcza dyplom doktora h.c. prof. Bogusławowi Banaszakowi
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Profesor Sarnowski doktorem honorowym 
uniwersytetu w Użhorodzie
N arodowy uniwersytet w użhorodzie 

nadał prof. michałowi Sarnowskie-
mu, dziekanowi Wydziału filologicznego, 
tytuł doktora honoris causa. uroczysta 
promocja odbędzie się jesienią 2010 r. 
podczas obchodów 65-lecia ukraińskiej 
uczelni.

Rada Naukowa Narodowego Uniwersytetu 
w Użhorodzie (odpowiednik naszego sena-
tu) wyróżniła prof. Michała Sarnowskiego 
za zasługi dla nauki, owocną działalność 
społeczno-kulturalną i za przyczynienie się 
do wzmocnienia pozycji międzynarodowej 
użhorodzkiej uczelni. Naukowcy z Użhoro-
du docenili wysiłki prof. Sarnowskiego, któ-
ry od kilkunastu lat dba o rozwój ukrainisty-
ki na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 
90. jako wicedyrektor Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej, później jako prodziekan (1999–
2005) i dziekan Wydziału Filologicznego.
Ukrainistyka, która początkowo na Uniwer-
sytecie Wrocławskim była jedynie profilem 
na filologii słowiańskiej, dziś jest już samo-
dzielną specjalnością.
– Aby zapewnić wysoki poziom studiów 
zaprosiliśmy  do  nas  w  2005 r.  slawistę  

Profesor Piotr Migoń wiceprezydentem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów
P odczas VII międzynarodowej Kon-

ferencji Geomorfologicznej w mel-
bourne  prof.  Piotr  migoń  z  Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego zo-
stał wybrany wiceprezydentem Interna-
tional Association of Geomorphologists 
(IAG) na kadencję 2009–2013. 

Prof. Migoń jest jednym z trzech wicepre-
zydentów;  obecnym  prezydentem  IAG 
jest prof. Michael Crozier z Nowej Zelandii. 
Wcześniej, w latach 1997–2001, prof. Piotr 
Migoń pełnił funkcję sekretarza tej organi-
zacji, był także członkiem grupy roboczej 
do spraw kontaktów między IAG i Między-
narodową Unią Ochrony Przyrody. 
International Association of Geomorpholo-
gists została powołana do życia w 1989 r., 
głównie z inicjatywy geomorfologów ame-
rykańskich, brytyjskich i niemieckich. Jest 
stowarzyszeniem naukowym afiliowanym 
przy International Council of Science i ści-
śle współdziała z Międzynarodową Unią 

profesora Lubomira Beleya z Narodowego 
Uniwersytetu w Użhorodzie. Pracował w In-
stytucie  Filologii  Słowiańskiej  przez  4 lata.  
W tym czasie kadra ukrainistów powiększy-
ła się o dwóch samodzielnych pracowników 
naukowych, którzy habilitacje zrobili już na 
naszym wydziale: Agnieszka Matusiak z lite-
raturoznawstwa ukraińskiego i Oleh Beley 
z językoznawstwa słowiańskiego. A tak na 
marginesie, Oleh Baley jest młodszym bra-
tem prof. Lubomira Beleya. Przyjechał do 
nas ze Lwowa jako lektor i się zadomowił – 
opowiada dziekan Sarnowski. – Na filologię 
ukraińską przyjmujemy około 30 studen-
tów, ale chętnych jest ostatnio ponad dwu-
krotnie więcej – zaznacza.
Użhorod to stolica Zakarpacia. Ponad 120-ty-
sięczne miasto leży przy granicy ukraińsko-
słowackiej, nad rzeką Uż. Blisko stąd na Wę-
gry i do Rumunii. Mieszkańcy twierdzą, że tu 
wypada geograficzny środek Europy.
– To bardzo ciekawe miejsce, o ponad tysiąc-
letniej tradycji, tygiel językowy i kulturowy. 
W kuchni mieszają się receptury rumuńskie 
i węgierskie. W okolicy są całe wsie zamiesz-
kałe wyłącznie przez Węgrów – opowiada 
prof. Sarnowski.

Uniwersytet  w  Użhorodzie  jest  uczelnią 
17-wydziałową. Kształci się tu ponad 11 ty-
sięcy  studentów.  Jesienią  2010 r.  będzie 
obchodził jubileusz 65-lecia. Podczas zapla-
nowanych z tej okazji uroczystości odbędzie 
się promocja prof. Michała Sarnowskiego na 
doktora honoris causa.

(MPL)

Geograficzną  (IGU)  i  Międzynarodową 
Unią  Nauk  Geologicznych  (IUGS).  Człon-
kami IAG są stowarzyszenia krajowe lub 
komitety narodowe (każde państwo może 
być reprezentowane przez tylko jedno sto-
warzyszenie), wśród nich Stowarzyszenie 
Geomorfologów  Polskich.  Obecnie  IAG 
grupuje  ponad  60  takich  stowarzyszeń 
krajowych. Najwyższym organem IAG jest 
rada, która między innymi dokonuje wybo-
ru władz na kolejne czteroletnie kadencje. 
Cele statutowe IAG to rozwój badań na-
ukowych w zakresie geomorfologii, rozwój 
współpracy międzynarodowej i promocja 
geomorfologii jako jednej z nauk o Zie-
mi. Są one realizowane przez organizację 
międzynarodowych  konferencji,  w  tym 
regionalnych i tematycznych, działalność 
grup  roboczych,  działalność  publikacyj-
ną, wspieranie młodych geomorfologów 
przez  system  grantów  konferencyjnych  
i doradztwo w zakresie geomorfologii. Pod 
patronatem IAG została wydana w 2004 r. 

dwutomowa  „Encyklopedia  Geomorfolo-
gii”. Następna, VIII Międzynarodowa Kon-
ferencja  Geomorfologiczna  odbędzie  się 
w Paryżu w 2013 r., a bieżące informacje  
o działalności IAG można znaleźć na stronie 
www.geomorph.org.

(kad)
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Romaniści pracują dla UEFA
Na zlecenie  uEfA  romaniści  z  uni-

wersytetu  Wrocławskiego  opra-
cują polską część wielojęzycznego słowni-
ka futbolu, który ma się ukazać nakładem 
wydawnictwa  langenscheidt  na  Euro 
2012.

Dzięki leksykonowi ignoranci będą mogli 
łatwo sprawdzić, co to jest spalony, a co 
pułapka ofsajdowa, dlaczego sędzia wyma-
chuje czerwonym kartonikiem i co z  tego 
wynika oraz jakie kontuzje nękają piłkarzy. 
Polskim kibicom słownik ułatwi też wymia-
nę wrażeń i dyskusje z sympatykami piłki 
nożnej z innych krajów.
Przed Mistrzostwami Europy w 2008 r. Lan-
genscheidt  we  współpracy  z  UEFA wydał 
trójjęzyczny  niemiecko-angielsko-francu-
ski leksykon zawierający terminy piłkarskie 
i z  piłką nożną związane. Wersja, która ma 
się ukazać przed Euro 2012 będzie pięcio-
języczna, znajdą się w niej także hasła opra-
cowane po polsku i po rosyjsku.
Słownik ma sześć części. W pierwszej 
zgromadzono hasła dotyczące samej gry, 
w drugiej – związane ze stadionem i środ-
kami bezpieczeństwa, w trzeciej – z pił-
karskim ekwipunkiem. Czwarta zawiera 
terminy medyczne, piąta poświęcona jest 
współpracy z mediami, a szósta – zarzą-
dzaniu. Partię słownikową uzupełniają ta-
blice z ilustracjami, dodatek o historii UEFA 

oraz oddzielne dla każdego języka indeksy. 
To  redaktor  francuskiej  części  leksykonu 
prof.  Bruno de Bessé z Uniwersytetu Ge-
newskiego  zaproponował, aby część polską 
przygotowali pracownicy i studenci Instytutu 
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Koordynatorem zespołu redaktorów 
polskich haseł został dr Stefan Kaufman.
– Materiałem wyjściowym będzie w zasadzie 
wersja francuska. Studenci opracowywać 
będą hasła pod opieką dr Natalii Paproc-
kiej i Kai Gostkowskiej. Oczywiście dostaną 
wynagrodzenie, ale nie pieniądze są w tym 
przedsięwzięciu  najważniejsze.  Praca ta 
będzie dla nich doskonałym ćwiczeniem 
językowym oraz okazją do wykorzystania 
w  praktyce  umiejętności  translatorskich. 
Myślę, że będą mieli też sporo satysfakcji, 
gdy ich wysiłki zmaterializują się w postaci 
publikacji w renomowanym wydawnictwie, 
książki o charakterystycznej żółtej okładce  
z literą L – cieszy się dr Kaufman.
W połowie listopada prof. Bruno de Bessé  
i Florian Simmen, szef sekcji językowej UEFA, 
odwiedzili Instytut Filologii Romańskiej, aby 
przeszkolić studentów i ich opiekunów.
– Wszystkie polskie hasła powinny być go-
towe do 31 sierpnia 2011 r., a nowy pięcio-
języczny słownik futbolu ma się ukazać wio-
sną 2012 r. – mówi Stefan Kaufman.

Małgorzata Porada-Labuda

Sprostowanie
Prof. Bogusław Pawłowski opublikuje mo-
nografię pt. „Biologia atrakcyjności czło-
wieka” w Wydawnictwach Uniwersytetu 
Warszawskiego, a nie w Wydawnictwie 
Uniwersytetu Wrocławskiego, jak podano 
w nr. 11/2009 „Przeglądu Uniwersyteckie-
go”, za co autora i czytelników przepra-
szamy. (red.)

Nasi wśród finalistów konkursu 
dla młodych badaczy
C hemik łukasz John i informatyk 

Zbigniew Gołębiewski z uniwersy-
tetu Wrocławskiego okazali się najlep-
szymi w swoich dziedzinach młodymi 
uczonymi, którzy wzięli udział w kon-
kursie wydawnictwa naukowego Else-
vier i fundacji „Perspektywy”.

Na konkurs Scopus-Perspektywy Young Re-
searcher Award 2009 wpłynęło 300 wnio-
sków z całej Polski. Wszyscy kandydaci, 
choć nie przekroczyli trzydziestki, mogli 
pochwalić się osiągnięciami badawczymi 
lub uczestnictwem w poważnym projek-
cie naukowym. Kapituła wyłoniła najpierw 
po jednym finaliście w każdej z dziesięciu 
kategorii: medycyna, chemia, informaty-
ka, genetyka (wraz z biologią molekularną 
i biochemią), fizyka z astronomią, inżynieria  

n

Łukasz John Zbigniew Gołębiewski
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materiałowa, technologia, rolnictwo, nauki 
społeczne i nauka o środowisku. W dru-
gim etapie z dziesiątki finalistów wybrano 
trzech, którzy otrzymali nagrody pieniężne 
na sfinansowanie uczestnictwa w wybra-
nej konferencji naukowej. Laureatów po-
znaliśmy 25 listopada na uroczystej gali.  
Są to: Martyna Kucharska (inżynieria mate-
riałowa), Łukasz Małek (medycyna) i Maciej 
Misiorny (fizyka). Na uroczystość zaprosze-
ni byli wszyscy finaliści. Dostali statuetki  
i dyplomy.
Niestety Łukasz John na galę nie mógł 
przyjechać, bo właśnie jest we Francji na 
stażu podoktorskim. Jego badania nie po 
raz pierwszy zyskały uznanie. Jest m.in. lau-
reatem prestiżowego stypendium dla mło-
dych uczonych „Start” Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej.
Już od czwartego roku studiów pracował 
w zespole prof. Piotra Soboty. – To więcej 
niż dobry szef – mówi o swoim profesorze. 
– Zawsze można liczyć na jego radę i po-
moc, a gdy człowiek znajdzie się w dołku, 
to pocieszy.
Doktorat obronił półtora roku temu. Roz-
prawa dotyczyła syntezy alkoholanowych 
prekursorów  molekularnych  dla  mate-
riałów  tlenkowych.  Uzyskiwał  głównie 
tzw. spinele, które są ważnymi komponen-
tami materiałów nadprzewodzących.

Na Uniwersytecie Blaise’a Pascala w Cler-
mont-Ferrand  współpracuje  z  dwiema 
grupami badawczymi, jedną kieruje prof. Je-
an-Marie  Nedelec, szef  Laboratorium Mate-
riałów  Nieorganicznych,  a  drugą – Edouard 
Jallot z Laboratorium Fizyki Nanocząsteczek. 
– Mój projekt jest interdyscyplinarny. Zajmu-
ję się teraz bioaktywnymi ceramikami, które 
w trwały sposób łączą się z ludzką tkanką 
kostną i stymulują jej wzrost. Mogą być sto-
sowane jako implanty oraz do wypełniania 
ubytków w kościach – tłumaczy.
Pochłonięty pracą w laboratoriach ma nie-
wiele wolnego czasu. – Wspiąłem się jednak 
na dwa stożki wulkaniczne Puy de Dôme  
i Puy de Côme. Widoki piękne – opowiada. 
– Delektuję się też tutejszymi serami, któ-
rych smak wzmacnia towarzystwo czerwo-
nego wina – wyznaje. – Z owocami morza 
miewam kłopoty… techniczne. Ciężko jest 
sforsować skorupki małży pływających  
w roztopionym maśle, ale ręce chemika po-
trafią wszystko – żartuje.
Zbigniew Gołębiewski jest doktorantem 
w Instytucie Informatyki, pracuje w Zakła-
dzie Złożoności Obliczeniowej i Analizy 
Algorytmów, którym kieruje prof. Krzysz-
tof Loryś. Do informatyki doprowadziła go 
matematyka i komputer ATARI 65XE, który 
dostał na pierwszą komunię. Po studiach 
zdecydował się na badania naukowe dzięki 

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale 
Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa
Program wykładów 
styczeń 2010
wtorki w godzinach 17.15-19.15, 
sala im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

5 stycznia 2010 r.
prof. dr hab. Jan Kuryszko
OSTEOPOROZA JAKO NAJBARDZIEJ PO-
WSZECHNA CYWILIZACYJNA CHOROBA 
METABOLICZNA TKANKI KOSTNEJ
1. Patogeneza
2. Osteoporoza w Europie i w świecie
3. Zapobieganie i leczenie

prof. dr hab. Szymon Dragan – wprowa-
dzenie do dyskusji

12 stycznia 2010 r.
prof. dr hab. Stanisław Medeksza
WROCŁAWSCY ARCHITEKCI W BADANIACH 
I  KONSERWACJI  ZABYTKÓW  ANTYKU  
W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
1. Historia współpracy z Polskim Cen-
trum Archeologii Śródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego
2. Wybrane stanowiska badawcze
3. Plany przyszłych badań
prof. dr hab. Rafał Czerner – wprowa-
dzenie do dyskusji 

19 stycznia 2010 r.
ks. prof. dr hab. Marian Gołębiewski, 
Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita 
Wrocławski
JĘZYK BIBLII JAKO WEHIKUŁ OBJAWIENIA 
BOŻEGO
1. Języki  Biblii  –  hebrajski,  aramejski, 
grecki
2. Starożytne przekłady Biblii
3. Korzyści i trudności związane z prze-
kładem Biblii
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – wpro-
wadzenie do dyskusji

prof. dr hab. Adam Jezierski

starszemu koledze z Instytutu Informatyki 
– Filipowi Zagórskiemu, który dziś pracuje 
na Politechnice Wrocławskiej. To Zagórski 
wypatrzył go wśród studentów informaty-
ki i zaproponował współpracę.
Prowadzone przez Zbigniewa Gołębiew-
skiego badania dotyczą dwóch zagadnień: 
głosowania za pośrednictwem Internetu 
oraz systemów rozproszonych. Przy elek-
tronicznych systemach wyborczych trudne 
są kwestie związane z bezpieczeństwem: 
zapewnienie tajności, pełnej weryfikowal-
ności i uniemożliwienie handlu głosami. 
Wprowadzenie e-głosowania ułatwi udział 
w wyborach zwłaszcza osobom niepełno-
sprawnym.
Systemy rozproszone to sieci, na ogół ta-
nich urządzeń bezprzewodowych, które 
mogą służyć np. do wczesnego powiada-
miania o pożarach lasów.
Nauka – zdaniem Gołębiewskiego – daje 
coś, czego w innej pracy się nie znajdzie: 
wielkie wzloty i twarde upadki. Pod koniec 
studiów mógł wybierać między badaniami 
a dochodową pracą, która nie obiecywała 
jednak wiele satysfakcji. Nie wahał się. Lubi 
narty i płetwonurkowanie, a także muzykę, 
która pozwala mu przetrwać podróże za-
tłoczonymi tramwajami.

Małgorzata Porada-Labuda
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Bezcenny mszał powrócił 
na Uniwersytet Wrocławski 
B iblioteka uniwersytecka naszej uczel-

ni odzyskała średniowieczny mszał, 
który zaginął w czasie II wojny światowej. 
Na ręce rektora prof. marka Bojarskiego  
i  dyrektor  Biblioteki  uniwersyteckiej – 
Grażyny Piotrowicz, ten bezcenny rękopis 
przekazał 2 grudnia minister Radosław 
Sikorski.

Na uroczystości w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w Warszawie, w obecności 
mediów, podziękowania od rektora i dyrek-
tor BUWr odebrali minister Sikorski i dyrek-
tor Departamentu Prawno-Traktatowego 
Remigiusz Achilles Henczel. Duże zasługi  
w odzyskaniu zabytkowej księgi miał mini-
sterialny zespół ds. restytucji dóbr kultury, 
którego dynamiczne działania zakończyły 
się sukcesem. 
Mszał – najważniejsza księga liturgiczna, za-
wierająca teksty stałych i zmiennych części 
mszy – ufundowany został około 1470 r. dla 
kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. 
Do Biblioteki Miejskiej, której sukcesorką 
od 1945 r. jest Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu, trafił wraz z księgozbiorem bi-
blioteki kościoła św. Marii Magdaleny w la-
tach 60. XIX w., kiedy to połączono biblioteki 
istniejące przy trzech najstarszych kościo-
łach parafialnych w mieście. Jak dowodzą 
dawne katalogi i dokumentacja bibliotecz-
na – w zbiorach Biblioteki Miejskiej miał 
on sygnaturę M1138. We wrześniu 1943 r.  
w obawie przed bombardowaniami naj-
cenniejsze zbiory rękopiśmienne zostały za-
pakowane w 100 skrzyń i ewakuowane do 
pałacu w Ramfeld (obecnie Ramułtowice). 
Mszał, wraz z dziesięcioma innymi kodeksa-
mi, znajdował się skrzyni nr 33 ulokowanej 
w salonie muzycznym pałacu. Po wojnie 
okazało się, że skrzynia 33, pomimo braku 
oznak plądrowania, zamiast 11 zawiera tyl-
ko 8 rękopisów.
Odnaleziony mszał magdaleński jest kodek-
sem pergaminowym o wymiarach 36,5 cm 
na 26,2 cm, liczącym kompletną liczbę kart, 
czyli 220. Tekst pisany jest czarnym atra-
mentem, w dwóch kolumnach, teksturą  
w języku łacińskim. Jest bogato dekorowa-
ny. Zawiera dwie duże dekoracje całostro-
nicowe,16 ozdobnych inicjałów i 18 prze-
pięknych bordiur. Karty kodeksu są bardzo 
dobrze zachowane, a kolory żywe. Mszał ma 
oryginalną, XV-wieczną oprawę, wykonaną 
z grubych desek pokrytych brązową skórą, 
z zachowanymi miedzianymi guzami (na 
przedniej oprawie powinno być ich pięć – 
zachowały się cztery, na tylnej – dwa). 

Na pierwszych sześciu kartach manuskryp-
tu znajduje się kalendarz głównych świąt 
(m.in. św. Wojciecha, Stanisława, Jadwigi, 
Elżbiety), które są najważniejszymi świętami 
diecezji wrocławskiej i wskazują na prowe-
niencję kodeksu.
Mszał wypłynął na aukcji w nowojorskim 
domu aukcyjnym Bloomsbury i został za-
uważony przez bibliofila i kolekcjonera  
dr. Henryka Teisseryre, który otrzymał kata-
log aukcyjny tego domu i zwróciwszy uwa-
gę na kodeks magdaleński, skontaktował 
się z Biblioteką Narodową oraz Biblioteką 
Uniwersytecką we Wrocławiu. Informacja  
o pojawieniu się mszału w Bloomsbury do-
tarła do konsulatu w Nowym Jorku na trzy 
dni przed aukcją, ale dzięki szybkiej reakcji 
polskiego konsula Krzysztofa Kasprzyka 
udało się go wycofać z aukcji. Następnie  
w efekcie rozmów prowadzonych z osobą  
wystawiającą obiekt w krótkim dla takich pro-
cedur czasie – czyli trzech miesięcy – udało  
się wynegocjować bezpłatny zwrot dzieła. 
Nie jest to pierwszy manuskrypt zrabowany 
w czasie wojny lub po jej zakończeniu, który 
dzięki zaangażowaniu, determinacji i umie-
jętnościom dyplomatycznym pracowników 
MSZ udało się odzyskać dla Biblioteki UWr. 
W 2003 r. odzyskano „Belial” (traktat moral-
no-teologiczny Jacobusa de Theramo), a w 
2005 – brewiarz (księga liturgiczna służąca 
do codziennej modlitwy), zawierający tek-
sty modlitw, psalmy i hymny, który podczas 
ewakuacji wojennej w podobnych okolicz-
nościach jak mszał zaginął w pałacu w Ra-
mułtowicach z sąsiedniej skrzyni o numerze 
34. Oba dzieła wypłynęły w domu aukcyj-
nym Sotheby’s w Londynie i powróciły do 
Biblioteki Uniwersyteckiej bez jakichkolwiek 
obciążeń finansowych z jej strony.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że latem 
tego roku w krakowskim antykwariacie Rara 
Avis pojawił się oferowany do sprzedaży, 
bogato iluminowany XV-wieczny brewiarz, 
również pochodzący z dawnej Biblioteki 
Miejskiej we Wrocławiu (noszący sygnatu-
rę M 1139), który zaginął w Ramułtowicach  
z tej samej skrzyni nr 33, w której znajdował 
się odzyskany mszał. Na skutek interwencji 
Biblioteki Uniwersyteckiej został on wycofa-
ny z oferty sprzedaży antykwariatu. Obecnie 
podejmowane są działania mające na celu 
odzyskanie zabytku. 

Grażyna Piotrowicz
n

odzyskany zabytek

Minister Radosław Sikorski przekazuje mszał i odbiera 
podziękowania od rektora i dyrektor Biblioteki

Odzyskany mszał
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Dni Słowacji na Uniwersytecie 
d zięki inicjatywie Ambasady Republiki 

Słowackiej w RP, Konsulatu honoro-
wego Republiki Słowackiej we Wrocławiu, 
Narodowego Centrum Turystyki Słowac-
kiej oraz Instytutu Słowackiego w Warsza-
wie obchodzone były w dniach 25–27 li-
stopada  dni  Słowacji  we  Wrocławiu.  
do ich organizacji włączył się uniwer-
sytet Wrocławski.

Dni Słowacji były organizowane we Wro-
cławiu po raz pierwszy. Obchody zainau-
gurował 25 listopada ambasador Republi-
ki Słowackiej w Polsce František Ružička, 
wygłaszając wykład na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
który zgromadził studentów i pracowników 
chcących dowiedzieć się czegoś więcej  
o Słowacji. Ambasador mówił na temat 
relacji polsko-słowackich w kontekście re-
gionu i Europy. Wykład wzbudził ożywioną 
dyskusję zgromadzonych i wykazał znako-
mitą orientację studentów w poruszanej 
tematyce. Na wykład przybył Maciej Kacz-
marski, konsul honorowy Republiki Sło-
wackiej we Wrocławiu.
Po wykładzie, z ambasadorem i towarzy-
szącymi mu osobami spotkał się rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek 
Bojarski. W spotkaniu wzięli udział m.in. ze 
strony słowackiej dr Helena Jacošová, dy-
rektor Instytutu Słowackiego oraz konsul 
honorowy Maciej Kaczmarski, zaś ze stro-
ny polskiej prorektor prof. Adam Jezierski, 
prof. Zdzisław Latajka (obecnie przewod-
niczący Komitetu Doradczego Konferen-
cji  Rektorów  Uniwersytetów  Śląskich), 
prof.  Jerzy Juchnowski, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych, prof. Anna Dąbrowska 
(wiceprzewodnicząca  senackiej  Komisji 
Nauki i Współpracy z Zagranicą), kanclerz 
Ryszard Żukowski, dr Ryszard Gładkiewicz, 
kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-
Czesko-Słowackiej na UWr i Jadwiga Dunaj, 
główny specjalista w tym Ośrodku. W po-
nad godzinnej dyskusji mówiono przede 
wszystkim o propozycjach udziału Uni-
wersytetu Wrocławskiego w różnorodnych 
projektach współpracy polsko-słowackiej.
Planowane jest m.in. podjęcie współpracy 
w zakresie wymiany studentów i wspól-
nych programów dydaktycznych, konfe-
rencja na temat historycznych i współcze-
snych relacji Dolnego Śląska ze Słowacją, 
a także – wspólnie z partnerami czeskimi 
– konferencja dotycząca rozwoju Polski, 
Czech i Słowacji w okresie posttransfor-
macyjnym.
Wieczorem w kinie Warszawa, na specjalnym 
pokazie filmu „Wino truskawkowe” w reży-
serii  Dariusza  Jabłońskiego,  powstałego  

w koprodukcji polsko-słowackiej, można 
było zobaczyć malownicze bieszczadzkie 
krajobrazy oraz polskie i słowackie gwiazdy. 
Następnego dnia zaproszono na semina-
rium do hotelu Sofitel polskich przedsię-
biorców  zainteresowanych  współpracą 
z  firmami  słowackimi,  w  szczególności  
w branży turystycznej.
Po  południu,  26  listopada,  w  Oratorium 
Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim 
w dyskusji panelowej „Słowacja i Polska – 
od aksamitnej rewolucji do dzisiaj” wzięli 
udział: Ján Budaj – czołowy przedstawi-
ciel aksamitnej rewolucji, Jurij Marušiak 
z Instytutu Nauk Politycznych Słowackiej 
Akademii Nauk w Bratysławie, Vladimír 
Ondruš – pierwszy wicepremier w rządzie 
Słowacji po aksamitnej rewolucj, Julian Go-
lak – współtwórca Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej i prof. Jacek Kolbuszewski 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Moderato-
rem dyskusji był red. Andrzej Jagodziński – 
znakomity znawca problematyki Słowacji. 
Panelowi patronowali: rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Marek Bojarski, dy-
rektor Instytutu Słowackiego w Warszawie  
dr Helena Jacošová i konsul honorowy Re-
publiki Słowackiej Maciej Kaczmarski, urzę-
dujący we Wrocławiu od półrocza. Dysku-
sję panelową otworzyła w imieniu rektora 
UWr prof. Teresa Łoś-Nowak – prorektor  
ds. studenckich.
Słowaccy uczestnicy panelu opisali krótko 
sytuację słowackich niezależnych środo-
wisk przed listopadem 1989 r. i w pierw-
szych dniach po 17 listopada. Sytuacja 
słowacka różniła się znacznie od czeskiej. 
W Słowacji dużą rolę odgrywały środowi-
ska związane z Kościołem katolickim, które 
utrzymywały żywe kontakty z Polską, także 
ruch ekologiczny i niezależne środowiska 
artystyczne.  Aksamitną  rewolucję  po-
przedzała tzw. świeczkowa demonstracja 
w  marcu 1988 r., w czasie której kilka ty-
sięcy osób domagało się prawa do swo-
bód religijnych. Powstało Społeczeństwo 
przeciw Przemocy – główna siła polityczna 

„nieżnej” rewolucji słowackiej. Do bezkrwa-
wego przewrotu, który obalił komunizm  
w Czechosłowacji przyczyniły się m.in. pol-
skie  obrady  Okrągłego  Stołu.  Paneliści 
słowaccy mówili także o długiej drodze, 
którą Słowacja przebyła od niepodległo-
ści w 1993 r., poprzez etap mecziaryzmu, 
symbolu ery lat 90. i postkomunistycznego 
syndromu niepewności i frustracji, kiedy 
społeczeństwo  obywatelskie  hartowało 
się, aż do Unii Europejskiej, czyli do dzisiej-
szych czasów. 
– Dziękuję, Polacy! Byliście lodołamaczami 
wolności w Europie Środkowej – mówił Ján 
Budaj. – Walka Polaków o wolność była naj-
dłuższa. Z waszego narodu wyszedł papież, 
który swoim entuzjazmem i wizją zmienił 
świat, stąd także jest Solidarność, najwięk-
sza siła w krajach totalitarnych, z polskiego 
narodu wyłoniła się narodowa wizja wol-
ności i niepodległości, która inspirowała 
wiele osób, mnie też. Inspirowała nas też 
polska prasa.
Vladimír Ondruš powiedział, że nowe elity 
demokratyczne nie potrafiły sprostać pro-
cesowi rozpadu Czechosłowacji, więc na-
stąpił kryzys zaufania do elit, który wystąpił 
w całej Europie Środkowej. W odróżnieniu 
od Polski czy Węgier w Czechosłowacji, 
czyli też na Słowacji, nie powstała tak moc-
na  partia  postkomunistyczna  i  elektorat 
orientowany postkomunistycznie znalazł 
opatrznościowego męża zaufania w Wla-
dimirze Mecziarze. Kiedy zniknął problem 
istnienia samodzielnego państwa, wów-
czas  rozpoczął  się  proces  dyferencjacji 
społeczeństwa  słowackiego  i  tworzenia 
nurtów demokratycznych. Do zaakcepto-
wania demokracji przyczyniło się dążenie 
Słowacji do Unii Europejskiej, by nie zna-
leźć się na marginesie Europy Środkowej. 
W 1998 r. Słowacja wybrała drogę do Unii 
Europejskiej i do Paktu Północnoatlan-
tyckiego. Pomoc Polski w przełamywaniu 
izolacji Słowacji w okresie mecziarowskim 
była bardzo duża i, zdaniem wicepremiera, 
do dzisiaj jest niedoceniana.

zacieśnienie współpracy 

Na spotkaniu z rektorem o pogłębieniu współpracy mówił ambasador Republiki Słowackiej w Polsce František Ružička
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Dolnośląskiego,  przedstawił  inicjatywę 
pod nazwą Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy, mającą na celu połączenie 
Bałtyku z Adriatykiem i wyraził nadzieję na 
podpisanie w tej sprawie porozumienia, by 
ją zrealizować.
Paneliści mówili o przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości. Tak szeroka tematyka za-
chęciła słuchaczy do zadawania pytań. 
Dzień zakończył się koncertem muzyki kla-
sycznej zespołu Cellomania w Filharmonii 
im. Witolda Lutosławskiego.
Ostatniego dnia, w piątek, tradycyjny sło-
wacki kapuśniak zw. kapustnicą serwowali 
w Rynku słowaccy mistrzowie kuchni. Po po-
łudniu w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej  
w Starym Ratuszu w Galerii Patio zorganizo-
wano wernisaż wystawy „Drogą aksamitnej 
rewolucji – Słowacja po 1989 r.” oraz koncert 
zespołu muzycznego G-Strinx.
Od piątku do niedzieli amatorzy nart, ter-
malnych kąpielisk i spa mogli zapoznać się 
w Galerii Dominikańskiej z ofertą naszych 
sąsiadów.
Udział Uniwersytetu w Dniach Słowacji był 
koordynowany przez utworzony w czerw-
cu br. na Wydziale Nauk Społecznych Ośro-
dek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej.
Organizatorzy zamierzają kontynuować 
Dni Słowacji we Wrocławiu w następnych 
latach.

(kad)

Polscy paneliści przedstawili krótkie reflek-
sje o latach przełomu 1989/1990 r., mówili 
jak Polacy widzieli aksamitną rewolucję  
w Czechosłowacji, a w podsumowaniu sku-
pili się na współczesności. 
Prof. Jacek Kolbuszewski podjął refleksję, 
czy możliwa jest przyjaźń polsko-słowacka  
i słowacko-polska po dwudziestowiecznych 
wydarzeniach, po latach1938/1939, 1968  
i dalej. – Szybko znalazłem odpowiedź. 
Najpierw na stadionie w Chorzowie, kiedy  
w imię przyjaźni polsko-słowackiej polski 
piłkarz kopnął tak mocno piłkę do bramki 
polskiej, że Słowacy weszli do finału mi-
strzostw świata – rozpoczął żartobliwie 
prof. Kolbuszewski. – Potem przypomnia-
łem sobie czwartki w Nowym Targu, kiedy 
w dni targowe przypominał on bardziej 
miasto słowackie niż polskie. Dowodzi to,  
że przyjaźń słowacko-polska kwitnie w sze-
rokich kręgach społeczeństwa słowackiego, 
a także i polskiego, które te wizyty przyjmu-
je z należyta atencją i sympatią.
Prof. Kolbuszewski jest historykiem lite-
ratury polskiej, zajmował się krótko także 
literaturą słowacką XIX wieku. Profesor po-
wiedział, że przemiany pokoleniowe, jakie 
zaszły w tym czasie w literaturoznawstwie 
słowackim spowodowały odejście z kręgu 
historyków literatury takich klasycznych 
badaczy jak Milan Plisut, Viktor Kohort, 
prof. Karol Rosenbaum, a na ich miejsce 
wstąpiła nowa generacja, dobrze zorga-
nizowana, która stosunki w środowisku 
naukowym słowacko-polskim zaczęła re-
gulować nie na zasadzie kontaktów indy-
widualnych, lecz instytucjonalnych. Kilka 
instytucji słowackich współpracuje z Uni-
wersytetem Warszawskim i Uniwersytetem 
Jagiellońskim. W tych dwóch ośrodkach 
rozwinęła się słowacystyka i powstało kilka 
cennych prac wnoszących nowe widzenie 
fundamentalnych problemów literatury 
słowackiej, takich m.in. jak zagadnienie 
rozliczenia się z historyczną przeszłością. 
Profesor zgłosił jedną uwagę: w zakresie 
związków literackich w stosunkach słowac-
ko-polskich większą aktywność wykazuje 
strona polska. Odnosząc się do aksamitnej 
rewolucji, prof. Kolbuszewski zaznaczył, 
że wybuchła ona w ówczesnej Czechosło-
wacji, więc w Polsce odbierana była przez 
pryzmat Pragi. Na państwowość słowacką 
przez pryzmat Bratysławy zaczęto patrzeć 
w Polsce dopiero od podziału Czechosło-
wacji na Republikę Słowacką i Republikę 
Czeską. Jednym z czynników poznawczych 
była piłka nożna, dostrzeżono bowiem ist-
nienie odrębnego państwa i odrębnego na-
rodu. Drugim czynnikiem przemian okaza-
ły się pieniądze czyli stosunki ekonomiczne 
tzn. decydującą rolę odegrało Schengen, 
którego następstwem były czwartkowe 
targi w Nowym Targu. Te dwa główne rysy 

przemian zadecydowały, że Słowacja i sło-
wackość zaczęły istnieć w polskiej świado-
mości zbiorowej. Nie ma jeszcze w Polsce 
wielu gremiów, które promowałyby kul-
turę słowacką. Jej promocją zajmuje się 
głównie ośrodek krakowski m.in. tamtejszy 
konsulat, w mniejszym stopniu ośrodek 
warszawski. Do nadrobienia jest bardzo 
dużo, liczyć trzeba by było na solidniejszą 
współpracę zarówno ze strony słowackiej, 
jak i także ze strony polskiej.
Kolejny panelista Julian Golak przytoczył 
wypowiedź Vaclava Havla, że „uwertura 
aksamitnej rewolucji rozegrała się we Wro-
cławiu”. Zachęcił, by przypomnieć sobie Fe-
stiwal Czeskiej i Słowackiej Kultury Nieza-
leżnej zorganizowany w listopadzie 1989 r. 
we Wrocławiu. Wielki entuzjazm przeniknął 
wtedy do świadomości naszych gości, czyli 
Czechów i Słowaków. Mówił, że na pogra-
niczu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka 
w istotny sposób oddziaływała na wza-
jemne przyjazne stosunki. Granica pań-
stwowa przestawała być barierą dzielącą 
dwa narody, wręcz stawała się pomostem.  
Dziś Wrocław i Dolny Śląsk kojarzą się za-
równo w Pradze, jak i w Bratysławie bardzo 
pozytywnie. Przywołał wypowiedź Jána 
Budaja, że Solidarność była lodołamaczem, 
który skutecznie kruszył komunizm i dodał, 
że Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka 
próbowała wcielać w życie swe idee poprzez 
codzienne akcje: począwszy od spotkań  
w górach, a skończywszy na dużych pla-
nach  współpracy  międzynarodowej.  
W maju 2008 r. w Cieszynie liczni działacze 
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej zo-
stali uroczyście docenieni i wyróżnieni za 
swoją działalność. – Zaczynamy wychodzić 
z historii, aby podjąć wspólne inicjatywy 
polsko-słowackie jako regiony – mówił Go-
lak. – Działamy bowiem w nowym otocze-
niu, jesteśmy członkami Unii Europejskiej.  
Następnie, jako radny Sejmiku Województwa  

zacieśnienie współpracy 

n

Dyskusję panelową w Oratorium Marianum otworzyła prorektor prof. Teresa Łoś-Nowak 

Od lewej: konsul honorowy RS we Wrocławiu Maciej 
Kaczmarski, kard. Henryk Gulbinowicz i Jadwiga Dunaj 
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Prof. Włodzimierz Gromski 
przewodzi uniwersyteckim dziekanom prawa
d ziekan  Wydziału  Prawa,  Admini-

stracji  i  Ekonomii  naszej  uczel-
ni,  prof.  Włodzimierz  Gromski,  został 
przewodniczącym  Konferencji  dzieka-
nów  uniwersyteckich Wydziałów Prawa  
w Polsce w roku akademickim 2009/2010.

Konferencja Dziekanów obradowała na 
Uniwersytecie  Wrocławskim  w  dniach 
15–17 października. To nieformalne forum 
prawników  zajęło  się  najważniejszymi 
problemami  uniwersyteckich  środowisk 
prawniczych,  przede  wszystkim  mode-
lem uniwersyteckiej edukacji prawniczej 
w związku z projektowanymi zmianami  
w dostępie do zawodów prawniczych. 
Prof. Maciej Marszał wprowadził do obrad 
wykładem pt. „Rzymianie czy barbarzyń-
cy? Z dyskusji nad reformą programów 
studiów prawniczych w Polsce w okresie 
międzywojennym”.
Dziekani zastanawiali się nad ustaleniem 
koniecznej równowagi między standardami 
kształcenia uniwersyteckiego a zawodowe-
go. Nie bez znaczenia dla środowiska nauko-
wego kształcącego przyszłych prawników  
– praktyków są głosy płynące z zewnątrz, 
zwłaszcza ze środowisk prawniczych poza-
uniwersyteckich, o potrzebie nauczania stu-
dentów nie tylko teorii prawa, ale również 
w oparciu o kazusy pochodzące z praktyki 
prawniczej. Przyszli absolwenci prawa czy 
administracji mogliby wówczas łatwiej spro-
stać wymaganiom w zetknięciu z praktyką. 
Dziekanów interesowała również kariera 
absolwentów kończących studia prawni-
cze na polskich uczelniach państwowych.  
Zaniepokoili  się  „sinusoidalnymi"  rezul-
tatami  naboru  na  aplikacje  prawnicze. 
Ich zdaniem, problem ten wynika z braku  

racjonalnej koncepcji regulowania dostę-
pu do zawodów prawniczych, także z bra-
ku spójności między modelem kształcenia 
wynikającym ze standardów kształcenia  
a wymaganiami stawianymi kandydatom. 
Wskazując  na  konieczność  zapewnienia 
uniwersyteckim  wydziałom  prawa  wpły-
wu na kształt i treść egzaminów, dziekani 
zadeklarowali gotowość współpracy w tym 
zakresie ze wszystkimi zainteresowanymi 
środowiskami i instytucjami.
Przy okazji zajęto się także zasadami kształ-
cenia na kierunku administracja, zwłaszcza 
w  kontekście  projektowanych  nowych 
standardów na tym kierunku. Prof. Karol 
Kiczka  zapoznał  zebranych  z  krytyczną 
opinią  wrocławskich  administratywistów  
o ministerialnych projektach.

(cer)

ZoSTAń PolSKIm śW. mIKołAJEm

Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii UWr, prof. Maciej Marszał
oraz kustosz Biblioteki WPAiE UWr, 

mgr Tadeusz Juchniewicz
zapraszają do wzięcia udziału 

w IV edycji akcji pt.

ZOSTAŃ POLSKIM ŚW. MIKOŁAJEM.
PODARUJ KSIĄŻKĘ POLSKIEMU 

DZIECKU NA KRESACH.

Informujemy, że już po raz czwarty rusza 
edycja akcji pod patronatem JM Rektora  

Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Marka Bo-
jarskiego i prodziekana Wydziału Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii, prof. Macieja Marszała 
polegająca na zbieraniu książek i pomocy 
naukowych dla polskich szkół na Ukrainie  
i Litwie. 
Liczymy, że studenci i pracownicy naszej 
uczelni będą pomocni w krzewieniu kultu-
ry polskiej na terenach dawnej Rzeczypo-
spolitej. 
W szczególności prosimy o lektury i książ-
ki polskich autorów wydane w ostatnim 
dziesięcioleciu, a także o inne pomoce 
naukowe mogące przyczynić się do lep-
szego poznania polskiej kultury i języka 

(materiały  multimedialne,  polskie  filmy, 
encyklopedie, słowniki itp.). 
W tym roku książki dostaną dzieci z Koło-
myi na Ukrainie i Piekieliszek na Litwie.
Książki będą zbierane do końca lutego 
2010 r. w Czytelni Komputerowej (bud. D,  
s. 301) na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii. 
Wszelkie pytania i sugestie można kiero-
wać do koordynatora akcji – mgr. Tadeusza 
Juchniewicza – na adres:
 tadeo@prawo.uni.wroc.pl.

Pamiętaj – polskie dzieci czekają na Twój 
prezent pod choinkę!

n

konferencje

Prof. Włodzimierz Gromski

Dziekani i prodziekani wydziałów prawa polskich uniwersytetów państwowych
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Wybitny medioznawca 
prof. Maxwell McCombs na UWr
N ajważniejszym wydarzeniem uni-

wersyteckiej  międzynarodowej 
konferencji „development of Agenda-
Setting Theory and Research. Betwe-
en West and East” był wykład otwarty 
prof. maxwella mcCombsa z uniwersyte-
tu Teksańskiego w Austin w uSA. Blisko 
dwustuosobowej publiczności zgroma-
dzonej w oratorium marianum zapre-
zentował  on  badania  prowadzone od 
1968 r. przez twórców agenda-setting. 

Międzynarodowa konferencja „Develop-
ment of Agenda-Setting Theory and Rese-
arch. Between West and East” organizowa-
na była w dniach 22–24 listopada 2009 r. 
we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo 
Komunikacji Społecznej przy pomocy In-
stytutu Politologii – Zakładu Komunikowa-
nia Społecznego i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego oraz wrocławskiej 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wsparcia 
przy organizacji konferencji udzielił Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego, a Urząd Miejski Wrocławia sfinan-
sował pobyt prof. Maxwella McCombsa 
z programu Visiting Professors funduszu 
Scientiae Wratislavienses.
W konferencji uczestniczyło 53 gości z Pol-
ski i zagranicy. Pierwszy i ostatni dzień ob-
rad miał miejsce w Hotelu Jana Pawła II, 
drugi zaś w Oratorium Marianum Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Gościem honoro-
wym był prof. Maxwell McCombs. 
Jest on twórcą teorii i metody badawczej 
agenda-setting.  Profesor  McCombs  był 
prezydentem World Association for Public 
Opinion Research (WAPOR) i Internatio-
nal  Communication  Association  (ICA).  
Jest autorem wielu monografii i  artykułów 
naukowych. Część publikacji została prze-
tłumaczona  na  wiele  języków,  m.in. na 
hiszpański, włoski, szwedzki, japoński, ko-
reański, grecki, a także polski. 
Prof. Maxwell McCombs omówił w Orato-
rium Marianum istotę, ale i słabości badań 
prowadzonych w Chapel Hill w 1968 r. Na-
stępnie przybliżył kolejne przedsięwzięcia 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. Profesor zwrócił uwagę na wysoką 
specjalizację  współczesnych  projektów 
analizujących nie tylko relacje między me-
diami a opinią publiczną, ale także między 
mediami i politykami oraz mediami i po-
glądami poszczególnych jednostek. Współ-
czesne badania, zdaniem McCombsa, kon-
centrują się na efekcie długoterminowym  
i aspektach psychologicznych.

W wykładzie wzięli udział nie tylko stu-
denci i pracownicy naukowi wrocław-
skich uczelni, ale także specjalnie przy-
byli studenci i naukowcy z całego kraju, 
m.in.  z  UMCS z Lublina, z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskie-
go, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mi-
kołaja Kopernika w  Toruniu. Po wykładzie 
odbyła się promocja polskiego wydania 
książki prof.  McCombsa pt. „Ustanawianie 
agendy. Media masowe i opinia publiczna”. 
Z tej okazji Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  uruchomiło  stoisko,  na 
którym można było kupić książkę i uzyskać 
autograf autora. Zainteresowanie było tak 
duże, że nie wystarczyło egzemplarzy dla 
wszystkich chętnych. 
Obrady podzielone zostały na siedem sesji 
tematycznych. Pierwszej, pt. „New Deve-
lopments in Agenda-Setting”, przewodni-
czył prof. Wayne Wanta z Oklahoma State 
Univeristy.  Otwierający  obrady  referat 
„Extending Our Theoretical Maps: The Psy-
chology of Agenda-Setting” wygłosił Ma-
xwell McCombs. W wystąpieniu wyjaśniał 
kierunki rozwoju teorii agenda-setting 
z  uwzględnieniem efektu długotermino-
wego. Amira Firdaus z Uniwerystetu Mel-
bourne zaprezentowała nowe podejście 
do badań nad agenda-setting. Badaczka 
zwróciła uwagę na fakt, iż media mogą od-
działywać wielokierunkowo. Należy zatem 
wyjść poza tradycyjne wykorzystanie ana-
lizy zawartości i badania opinii publicznej, 
koncentrując się nad kontekstem przeka-
zywanych informacji. Amir Hetsroni z Ariel 
University Center (Izrael) przedstawił teo-
retyczne podobieństwa i różnice między 
teorią agenda-setting a teorią kultywacji.  
Do zilustrowania problemu posłużyły ba-
dania postrzegania przez Izraelczyków in-
formacji dotyczących odległych krajów ta-
kich jak Nowa Zelandia czy Islandia. Wyniki 
ukazały, w jaki sposób media oddziałują na 
opinię publiczną i wpływają na postrzega-
nie rzeczywistości. 
Druga sesja „Research and Tools in Agenda-
Setting studies” moderowana była przez 
Maxwella McCombsa. W sesji zaprezento-
wano wyniki badań przeprowadzonych  
w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Hisz-
panii i Turcji. Wayne Wanta z Oklahoma 
State Univeristy w referacie „The Internet 
as a tool in agenda-setting research” mówił 
o trudnościach metodologicznych badań 
nad agenda-setting w Internecie. W opinii 
profesora, nie ma możliwości empiryczne-
go weryfikowania wpływu ustanawiania 

agendy w Internecie na opinię publiczną. 
Problem wiąże się z szybkimi zmianami 
tematów pojawiających się na poszcze-
gólnych portalach, a także z możliwościa-
mi moderowania coraz większej części 
informacji przez użytkowników Internetu. 
Istnieje natomiast możliwość badania fo-
rów internetowych i wpisów (komentarzy) 
pod kątem treści wypowiedzi i wyrażanych 
emocji. Frantisek Kalvas z Universytetu  
w Pilznie (Czechy) zaprezentował rezultaty 
badań nad wpływem przekazów medial-
nych na postrzeganie wybranych kwestii 
przez respondentów jako najistotniejsze, 
nie tyle w wymiarze społecznym, co jed-
nostkowym (mikro skala). W opinii autora 
referatu „Testing Classical Agenda-Setting 
Hypothesis by Panel Data: Micro-Macro 
Synthesis” możemy obserwować wpływ 
mediów na opinię publiczną (i odwrotnie) 
na poziomie makro, w niemal wszystkich 
analizowanych w studium przypadkach. 
Świadczy to o ograniczonym wsparciu kla-
sycznej hipotezy. Przeprowadzone w Cze-
chach badania ukazały także, że zarówno 
media, jak i opinia publiczna mają ograni-
czony wpływ na hierarchizację istotności 
kwestii w opinii jednostek, co również sta-
nowi ograniczone wsparcie klasycznej hi-
potezy. Zdaniem Kalvasa, niemożliwe jest 
przenoszenie wniosków z poziomu makro 
na poziom indywidualny i na odwrót. Ra-
quel Rodríguez Díaz z Uniwersytetu Kró-
la Juana Carlosa w Hiszpanii w referacie 
„Setting students´ professional agenda in 
the classroom” przedstawiła wyniki badań 
przeprowadzonych na blisko 250 wyższych 
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uczelniach hiszpańskich, które pokazują, że 
profesor jest podstawowym kanałem komu-
nikacji w procesie wychowawczym. Może 
on wpływać na postrzeganie rzeczywisto-
ści przez studentów. Tym samym pełni on 
rolę ustanawiającego agendę (agenda-set-
ter), mimo że często opinie wykładowców 
i  studentów nie pokrywają się. Erkan Yüksel  
z Uniwersytetu Anadolu w Turcji wygłosił re-
ferat „Agenda-setting studies in Turkey”. Ba-
dacz, bliski współpracownik McCombsa, za-
prezentował turecki wkład w rozwój badań 
nad agenda-setting. Omówione zostały pu-
blikacje, prace magisterskie i doktorskie do-
tyczące tej kwestii. Zaprezentowani zostali 
także autorzy i ich dorobek. Dzięki bliskim 
kontaktom z amerykańskimi uczelniami 
nauka turecka wzbogaciła się o kilkanaście 
pozycji traktujących o agenda-setting.
W sesji pt. „Political Agenda and Media 
Agenda” wystąpiły Inta Brikše z Uniwersy-
tetu Łotewskiego w Rydze i Rocio Zamora 
reprezentująca Uniwersytet Katolicki San 
Antonio w Mursji (Hiszpania). Pierwszy 
referat „Agenda-Setting for the Media: At  
a Crossroads? A Study of the Media and 
Political Agenda During Latvia’s Financial 
and Economic Crisis (2008-2009)” traktował  
o kryzysie gospodarczym, jaki dotknął Ło-
twę i sposobie relacjonowania go przez me-
dia. Inta Brikše uważa, że łotewskie media 
nie były przygotowane do nowej sytuacji.  
W początkowej fazie zjawiska budowały swój  
przekaz w oparciu o obiektywne wskaźniki 
ekonomiczne a także krytykę bezczynności 
rządu i serię błędów w decyzjach politycz-
nych. Media były bardzo krytyczne wobec 
niejasnej  agendy  politycznej.  Dopiero  
w 2009 r. środki masowego przekazu za-
częły inaczej interpretować bieżące wyda-
rzenia i naświetlać kryzys. Traktowały go 
jako okazję do zmian, do solidarności spo-
łecznej i możliwości pomocy tym, którzy 
cierpieli w wyniki perturbacji finansowych. 
Tym samym media wykreowały nową, 
własną ramę interpretacyjną, opozycyjną 
wobec wcześniejszej ostrej krytyki słabości 
polityków. Rocio Zamora wygłosiła referat 
„Local media and the <political brand>: 
Candidates attributes portrayed on local 
media and their consequences on public 
perceptions”. Zaprezentowane zostały wy-
niki badań drugiego poziomu agenda-set-
ting. Analizie poddano regionalne wybory 
w Mursji w 2007 r. Uwaga badaczki skon-
centrowała się na sposobie relacjonowa-
nia atrybutów Ramón Luis Valcárcela z PP  
i Pedro Saura z PSOE zarówno w prasie, jak 
i mediach elektronicznych. Badania wy-
kazały silny związek między wizerunkiem 
medialnym a postrzeganiem kandydatów 
przez opinię publiczną. 
Kolejna sesja poświęcona badaniom agendy 
politycznej i medialnej dotyczyła sposobu  

relacjonowania i oddziaływania informacji 
zagranicznych. Referaty wygłosili Wayne 
Wanta z Oklahoma State University („The 
agenda-setting process in International 
news”) i Milda Celiesiute z Uniwersytetu 
w Wilnie („Media role on the public enga-
gement into foreign policy”). Badaczka 
z Litwy weryfikowała zależności między 
decyzjami politycznymi, relacjami medial-
nymi i opinią publiczną w kwestii Traktatu 
Lizbońskiego, pozycji Litwy w trakcie kon-
fliktu gruzińsko-rosyjskiego i przyjęciu na 
teren kraju byłych więźniów z Guantana-
mo. Wyniki wyraźnie ukazały konformizm 
społeczeństwa litewskiego, które przyjmu-
je decyzje polityczne bez krytycyzmu. 
W sesji poświęconej polskim badaniom 
nad ustanawianiem agendy wystąpili Ewa 
Nowak z Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści i Administracji w Lublinie, Marek Mazur 
z Uniwersytetu Śląskiego, Bartłomiej Łódz-
ki z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wro-
cławiu, Wojciech Walczak z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Justyna 
Arendarska z Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Wyniki badań przedstawionych przez 
Bartłomieja Łódzkiego („Election coverage 
in Poland 2005: a content analysis of the 
main TV news programs”) ukazały wyraźne 
związki między agendą medialną a prefe-
rencjami wyborczymi i wynikami wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich 2005 r. 
Ewa Nowak, we wspólnym referacie napi-
sanym z Rafałem Riedlem, poddała ana-
lizie kampanie wyborcze w 2005 i 2007 r., 
natomiast Marek Mazur kampanię do Par-
lamentu Europejskiego w 2009 r. Badacze 
uzyskali bardzo zbieżne wyniki. W trakcie 
wszystkich kampanii media koncentrowa-
ły się głównie na negatywnym przekazie. 

Relacjonowano działania najważniejszych 
podmiotów na scenie politycznej, margina-
lizowano partie i kandydatów nierelewant-
nych politycznie. Media skupiały uwagę 
na konflikcie i relacjach interpersonalnych 
między podmiotami wyborczymi. W kam-
panii  europejskiej  dominowały  polskie 
kwestie. Media nie tłumaczyły znaczenia 
Parlamentu Europejskiego i współdziała-
nia krajów. W przekazie najwięcej miejsca 
poświęcono krytyce i zagrożeniom płyną-
cym z Unii Europejskiej. Wojciech Walczak 
zaprezentował jedne z pierwszych badań 
informacji kampanijnych w polskich inter-
netowych portalach informacyjnych. Autor 
przedstawił mechanizm funkcjonowania 
automatyzowanej analizy. Tematem przed-
sięwzięcia były kwestie związane z kampa-
nią do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 
Wartym odnotowania jest fakt, iż stworzo-
ny program komputerowy został napisany 
od podstaw przez Walczaka. Badania Justy-
ny Arendarskiej dotyczyły kwestii relacjo-
nowania przez polskie telewizje informacji 
na temat Związku Wypędzonych w trakcie 
wyborów w Niemczech w 2009 r. Zdaniem 
autorki, organizacja, która w Niemczech 
pełni drugorzędną rolę, przedstawiana jest 
w Polsce zupełnie w innym kontekście. Me-
dia koncentrują się na kwestii działań an-
typolskich, przez co temat staje się istotny 
dla opinii publicznej.
W trzecim dniu konferencji prelegenci 
przygotowali wystąpienia na tematy zwią-
zane z oddziaływaniem znanych postaci, 
ze sposobami relacjonowania ich śmierci  
i roli głowy Kościoła katolickiego w ustana-
wianiu agendy publicznej. Radosław Aksa-
mit z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił 
badania w referacie „Ways of covering the 
topic of famous people deaths on the turn 
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of the XXI century“. Autor ukazał silne od-
działywanie śmierci znanych postaci na 
agendę medialną. Jako przykład posłużyła 
postać Jana Pawła II i Michaela Jacksona.  
Po ich odejściu media przez długi czas re-
lacjonowały nie tylko ceremonię pogrzebu, 
ale także podkreślały zasługi i przypomina-
ły najważniejsze wydarzenia z ich życia. 
Sposób relacjonowania miał bardzo istot-
ne przełożenie na pozytywne postrzeganie 
tych postaci przez opinię publiczną, która 
zainteresowana była przekazem medial-
nym. David Burn z Uniwersytetu Salisbury 
w USA przeanalizował encykliki papieskie 
na przestrzeni stu lat („Politicking from 
the Pulpit: 20th Century Popes as Agen-
da-Setters“). W opinii autora, Kościół ka-
tolicki odegrał istotną rolę w kształtowa-
niu nie tylko postaw wiernych, ale także 
agendy mediów, które koncentrowały się 
na omawianiu relacji między Kościołem 
a państwem. Oddziaływanie encyklik pa-
pieskich jest na tyle widoczne, że autor 
określił papieży jako osoby ustanawiające 
agendę (agenda-setters). Gulen Kurt Oncel 
i Ergen Devrin Karagoz z Uniwersytetu Bil-
gi w Istambule (Turcja) przedstawiły spo-
sób relacjonowania wizyty Benedykta XVI  
w Turcji („Pope Benedict XVI’s Visit to Tur-
key as a Global Media Event: A Frame Shift 
in Media Coverage”). Media na całym świe-
cie tuż przed długo oczekiwaną wizytą  

skupiały uwagę na możliwych zagro-
żeniach czyhających na życie papieża. 
W  przekazie medialnym często pojawiała 
się kwestia ewentualnego ataku. Kiedy nic 
złego się nie wydarzyło, a Benedykt XVI 
udowadniał chęć dialogu z muzułmanami 
media światowe, również tureckie, całko-
wicie zmieniły ramy interpretacyjne wizyty. 
Zjawisko to ukazuje istotną rolę papieża  
w ustanawianiu agendy medialnej. 
W ostatnim panelu zaprezentowane zostały 
wyniki badań empirycznych prowadzonych 
przez doktorantki z Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Patrycja Dudek przedstawiła wyniki 
analizy kampanii do Parlamentu Europej-
skiego, przeprowadzonej wraz z Bartłomie-
jem Łódzkim z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu. Relacjonowanie kampanii 
przez najważniejsze wieczorne telewizyjne 
audycje informacyjne koncentrowało się 
głównie na kwestiach krajowych i konflik-
tach międzypartyjnych. Zaprezentowane 
wyniki badań są częścią większego projektu 
badawczego nad mediatyzacją kampanii do 
Parlamentu Europejskiego prowadzonego 
pod kierownictwem Jespera Strömbäcka 
i Michaeli Maier, mającego na celu porów-
nanie sposobu relacjonowania kampanii 
w wybranych krajach europejskich. Sylwia 
Świderska przedstawiła autorskie badania 
nad kampanią wyborczą 2007 („Coverage 
of Parliamentary Election in 2007 by the 

Polish quality daily newspapers”). Autorka 
ukazała sposób, w jaki pisały na ten temat 
najważniejsze gazety opiniotwórcze w  Pol-
sce. Kamila Majdecka wygłosiła referat 
„Charter of Fundamental Rights of the Eu-
ropean Union: Transfer of Issues from Media 
to Public agenda”. Doktorantka przedstawi-
ła podobieństwa i różnice w relacjonowa-
niu kwestii Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej przez trzy gazety codzienne – 
„Rzeczpospolitą”, „Gazetę Wyborczą” i „Nasz 
Dziennik”.
Konferencja umożliwiła spotkanie bada-
czy zajmujących się kwestią ustanawiania 
agendy nie tylko w Stanach Zjednoczonych 
czy Europie Zachodniej, ale przede wszyst-
kim w Europie Środkowo-Wschodniej. Wy-
darzenie o takiej randze odbyło się po raz 
pierwszy w Polsce i w Europie Środkowej. 
Umożliwiło ono wymianę poglądów, za-
prezentowanie metod prowadzenia badań 
i usystematyzowanie terminologii. Wyniki 
badań ukazały różnice kulturowe, które 
należy brać pod uwagę przy interpretacji 
uzyskiwanych danych. Gość honorowy 
konferencji, prof. Maxwell McCombs udzie-
lił licznych porad młodym badaczom, co  
z pewnością będzie skutkować nowymi 
projektami, również o charakterze między-
narodowym. 

Bartłomiej Łódzki

stopnie naukowe

n

Profesury, habilitacje i doktoraty 

Tytuł naukowy profesora odebrali
s Prof. dr hab. Jarosław Marian Bartosze-
wicz, Instytut Matematyczny
s Prof. dr hab. Aleksander Iwanow, Insty-
tut Matematyczny
s Prof. dr hab. Piotr Krzysztof Migoń, Insty-
tut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Stopień naukowy doktora habilitowanego 
uzyskali
24 marca 2009 r.
s dr Andrzej Borowiec, Instytut Fizyki Teo-
retycznej
dr hab. nauk fizycznych w zakresie fizyki 
teoretycznej, fizyka matematyczna
Metody geometrii różniczkowej w rozszerzo-
nych teoriach grawitacji i teoriach cechowa-
nia: zastosowania w kosmologii

21 kwietnia 2009 r.
s dr Anna Gemra, Instytut Filologii Polskiej
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa, literatura popularna

T ytuły naukowe profesora, habilitacje, 
doktoraty.

Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wam-
pir i Monstrum Frankensteina w wybranych 
utworach

19 maja 2009 r.
s dr Małgorzata Młynarska, Instytut Filolo-
gii Polskiej
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie  
językoznawstwa, językoznawstwo stosowane
Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Tera-
pia dyskursywna a teoria umysłu  
s dr Janusz Wysoczański, Instytut Mate-
matyczny
dr hab. nauk matematycznych w zakresie 
matematyki
Konstrukcje modeli nieprzemiennej probabi-
listyki

2 czerwca 2009 r.
s dr Anna Budziak, Instytut Filologii An-
gielskiej
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa,  literaturoznawstwo 
angielskie
Text, Body and Indeterminacy: Doppelgänger 
Selves in Pater and Wilde

s dr Janusz Stopyra, Instytut Filologii 
Germańskiej
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa, językoznawstwo niemiec-
kie i duńskie
Nominale Derivation im Deutschen und im 
Dänischen

18 czerwca 2009 r.
s dr Małgorzata Broda, Wydział Chemii
dr hab. nauk chemicznych w zakresie che-
mii, chemia fizyczna i teoretyczna
Stereoelektronowe właściwości pochodnych 
α,β-dehydroaminokwasów

25 czerwca 2009 r.
s dr Krzysztof Jasik, Instytut Zoologiczny
dr hab. nauk biologicznych w zakresie bio-
logii
Embryonic development of Ixodes ricinus 
[L.] 

29 września 2009 r.
s dr Robert Wieczorek, Wydział Chemii
dr hab. nauk chemicznych w zakresie che-
mii, chemia fizyczna i teoretyczna
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Struktura i właściwości peptydów i ana-
logów aminokwasów – badania kwanto-
wo-chemiczne

8 października 2009 r.
s dr Bogumiła Żurowska, Wydział Chemii
dr hab. nauk chemicznych w zakresie che-
mii, chemia nieorganiczna
Struktura i magnetyzm kompleksów Cu(II)  
i Co(II) z N-heterocyklicznymi fosfonianami  
i ich odpowiednikami karboksylanowymi

13 listopada 2009 r.
s dr Marek Awdankiewicz, Instytut Nauk 
Geologicznych
dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geologii, mi-
neralogia i petrologia
Późnopaleozoiczne lamprofiry i towarzyszące 
skały subwulkaniczne w Sudetach (SW Pol-
ska): petrologia, geochemia i petrogeneza 

18 listopada 2009 r.
s dr Andrzej Ładyżyński, Instytut Pedagogiki
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adop-
cji w Polsce 

Stopień naukowy doktora otrzymali
17 października 2008 r.
s Anna Janus, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce 
Referendum w Polsce. Od plebiscytu do spo-
łecznej samoorganizacji
Promotor: prof. Ludwik Habuda, Uniwersy-
tet Opolski

5 grudnia 2008 r.
s Magdalena Sirecka-Wołodko, Instytut 
Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk  
o polityce, stosunki międzynarodowe
Zagraniczna polityka kulturalna Polski w la-
tach 1956–1970
Promotor: prof. Teresa Łoś-Nowak

13 stycznia 2009 r.
s Anna Kalinowska, Instytut Filologii Ger-
mańskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie języ-
koznawstwa, komunikacja interkulturowa 
Prasowe kampanie reklamowe niemieckich 
firm motoryzacyjnych w Polsce – strategie 
komunikacyjne  i  związki  między  obrazem  
a tekstem
Promotor: prof. Iwona Bartoszewicz

3 marca 2009 r.
s Beata Giblak, Instytut Filologii Germań-
skiej
dr  nauk  humanistycznych  w  zakresie  li-
teraturoznawstwa, historia literatury nie-
mieckiej 

Max Herrmann-Neiβe. Życie. Twórczość. Re-
cepcja. Próba monografii
Promotor: prof. Lucjan Puchalski

3 kwietnia 2009 r.
s Maciej Matyka, Instytut Fizyki Teoretycznej
dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyka 
teoretyczna 
Modelowanie numeryczne transportu płynów 
przez ośrodki porowate
Promotor: prof. Zbigniew Koza

7 kwietnia 2009 r.
s Jakub Żmidziński, Instytut Filologii Pol-
skiej 
dr nauk humanistycznych w zakresie lite-
raturoznawstwa,  literatura  polska  XIX   
i  XX  wieku 
Pieniny w literaturze polskiej XIX i XX wieku 
Promotor: prof. Jacek Kolbuszewski

24 kwietnia 2009 r.
s Paweł Netzel, Instytut Geografii i Rozwo-
ju Regionalnego
dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, mete-
orologia i klimatologia 
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do 
określenia i prognozowania struktury war-
stwy granicznej atmosfery i jej zmienności  
w warunkach miejskich 
Promotor: dr hab. Jerzy L. Pyka

12 maja 2009 r.
s Barbara Golec, Wydział Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, 
chemia fizyczna i teoretyczna  
Badania spektroskopowe właściwości pro-
stych oksymów
Promotor: prof. Zofia Mielke
s Agnieszka Kułacka, Instytut Filologii Pol-
skiej
dr nauk humanistycznych w zakresie języ-
koznawstwa 
Statystyczne prawa językowe na przykładzie 
prawa Menzeratha-Altmanna 
Promotor: prof. Adam Pawłowski
s Anna Młodzianowska, Wydział Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, 
chemia organiczna
Transformacje  odwróconej  porfiryny  pod 
wpływem koordynacji boru(III) i fosforu(V)
Promotor: prof. Lechosław Latos-Grażyński

15 maja 2009 r.
s Sebastian Alberski, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego  
w latach 2002–2007 na tle porównawczym
Promotor: prof. Zbigniew Wiktor
s Dagmara Chylińska, Instytut Geografii  
i Rozwoju Regionalnego
dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, geo-
grafia regionalna i turystyka 

Wzorce  zagospodarowania  i  wykorzystania 
turystycznego fortyfikacji wojskowych z okre-
su II wojny światowej (na wybranych przykła-
dach)
Promotor: prof. Jerzy Wyrzykowski
s Łukasz Fijałkowski, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce
Regionalny  wymiar  bezpieczeństwa  w  Azji 
Południowo-Wschodniej  na  przełomie  XX  
i  XXI  wieku
Promotor: prof. prof. Elżbieta Stadtmüller

18 maja 2009 r.
s Jakub Pawelec, Instytut Prawa Cywilnego
dr nauk prawnych w zakresie prawa, prawo 
pracy i zabezpieczenie społeczne 
Betriebliche Altersversorgung in Deutschland, 
Österreich und Polen (Zakładowe systemy 
emerytalne w Niemczech, Austrii i Polsce)
Promotor: prof. Herbert Szurgacz

22 maja 2009 r.
s Justyna  Bagińska,  Instytut  Geografii  
i Rozwoju Regionalnego
dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, geo-
grafia społeczno-ekonomiczna 
Europejska sieć transportu kolejowego – stan 
obecny i perspektywy jej rozwoju w kontekście 
rozszerzenia Unii Europejskiej
Promotor: prof. Jan Łoboda

28 maja 2009 r.
s Aleksandra Kazuń, Instytut Biologii Roślin
dr nauk biologicznych w zakresie biologii 
Zróżnicowanie  fitosocjologiczne  zbiorowisk 
mszysto-turzycowych związku Caricion ni-
grae Koch 1926 em. Klika 1934 w południo-
wo-zachodniej części niżu polskiego
Promotor: prof. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
s Justyna Szczęsna-Staśkiewicz, Wydział 
Nauk Biologicznych
dr nauk biologicznych w zakresie biologii
Helmintofauna wilka Canis lupus L. w Polsce 
Promotor: prof. Grzegorz Gabryś, Uniwersy-
tet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet 
Zielonogórski

29 maja 2009 r.
s Katarzyna Indyk, Wydział Biotechnologii
dr nauk biologicznych w zakresie biochemii 
Charakterystyka wybranych ludzkich serpro-
cydyn nadprodukowanych w eukariotycznych 
systemach ekspresyjnych 
Promotor: prof. Mariusz Olczak
s Anna Mielczarek-Żejmo, Instytut Socjo-
logii
dr nauk humanistycznych w zakresie socjo-
logii 
Przemiany struktury społecznej małego mia-
sta pogranicza polsko-niemieckiego (na przy-
kładzie Krosna Odrzańskiego)
Promotor: prof. Leszek Gołdyka, Uniwersy-
tet Szczeciński

stopnie naukowe
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5 czerwca 2009 r.
s Wojciech Białek, Wydział Biotechnologii
dr nauk biologicznych w zakresie biochemii 
Cytochromy c z mezofilnej sinicy Synechococ-
cus sp. PCC 7002
Promotor: prof. Andrzej Szczepaniak

9 czerwca 2009 r.
s Małgorzata Kolankowska, Instytut Filolo-
gii Romańskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie litera-
turoznawstwa, prasoznawstwo
Czerwony i Czarny. Polski spór o Chile w latach 
1973-2006
Promotor: prof. Piotr Sawicki
s Krzysztof Pawlikowski, Instytut Fizyki 
Teoretycznej
dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyka 
teoretyczna 
Model dwuskładnikowego gazu sieciowego  
o zmiennym zasięgu oddziaływania 
Promotor: prof. Andrzej Pękalski

10 czerwca 2009 r.
s Małgorzata Elżbieta Szarzyńska-Lichtoń, 
Instytut Psychologii
dr nauk humanistycznych w zakresie psy-
chologii 
Koszty psychologiczne konfliktu ról zawodo-
wych i prywatnych w kontekście płci biolo-
gicznej, psychologicznej i stereotypu płci
Promotor: prof. Alicja Kuczyńska
s Marek Krzysztof Śnieciński, Instytut Hi-
storii Sztuki
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o sztuce
Fotografia niemiecka lat 90. XX wieku. Obra-
zy i idee
Promotor: prof. Waldemar Okoń 

16 czerwca 2009 r.
s Magdalena Brzezowska, Wydział Che-
mii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, 
chemia nieorganiczna 
Oddziaływanie jonów Cu(II) z wankomycyną 
i jej analogami
Promotor: prof. Małgorzata Jeżowska-Boj-
czuk
s Andrzej Gniewek, Wydział Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, 
chemia nieorganiczna 
Nanocząstki palladowe i rodowe aktywne  
w reakcjach katalitycznych 
Promotor: prof. Józef J. Ziółkowski
s Małgorzata Letachowicz, Wydział Mate-
matyki i Informatyki
dr nauk matematycznych w zakresie anali-
zy harmonicznej 

O rachunkach funkcjonalnych dla operato-
rów translacyjnie niezmienniczych na grani-
cach prostych grup skończonych
Promotor: prof. Jacek Dziubański
s Bartosz Strzelczyk, Instytut Fizyki Do-
świadczalnej
dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyka 
doświadczalna 
Wpływ nanoformacji tlenku ceru na przebieg 
reakcji katalitycznego utleniania CO na po-
wierzchni Pt(111)
Promotor: prof. Antoni Ciszewski

17 czerwca 2009 r.
s Patrycja Szyprowska, Instytut Filozofii
dr nauk humanistycznych w zakresie filozo-
fii, historia filozofii
Koncepcja prawa i moralności Leona Petra-
życkiego 
Promotor: prof. Janina Gajda-Krynicka

19 czerwca 2009 r.
s Łukasz Derkacz, Instytut Fizyki Teore-
tycznej
dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyka 
teoretyczna – mechanika kwantowa 
Splątanie a interferencja w otwartych ukła-
dach dwóch atomów trójpoziomowych
Promotor: prof. Lech Jakóbczyk

23 czerwca 2009 r. 
s Sylwia Krupa, Instytut Fizyki Teoretycznej
dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyka 
teoretyczna – fizyka statystyczna
Analiza układów spinów isingowskich z zero-
temperaturowymi lokalnymi dynamikami
Promotor: prof. Katarzyna Weron

24 czerwca 2009 r.
s Zbigniew Burdelak, Instytut Filozofii
dr nauk humanistycznych w zakresie filo-
zofii, filozofia społeczna
Myśl społeczna Kościoła katolickiego wobec 
filozofii liberalizmu
Promotor: prof. Adam Chmielewski

26 czerwca 2009 r.
s Sławomir Czapnik, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
politycznych
Anglosaski nurt ekonomii politycznej komu-
nikowania – powstanie, rozwój i stan obecny
Promotor: prof. Zbigniew Wiktor
s Michał Głowacki, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, medioznawstwo i komunikacja 
społeczna
Polityka medialna wybranych państw nordyckich  
w modelu demokratycznego korporacjonizmu

Promotor: dr hab. Bogusława Dobek-Ostro-
wska (UWr), prof. Lars Nord, Uniwersytet 
Środkowoszwedzki w Sundsvall 
s Aneta Kazanecka, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, medioznawstwo i komunikacja 
społeczna 
Profesjonalizacja prezydenckich kampanii 
wyborczych we Francji
Promotor: dr hab. Bogusława Dobek-Ostro- 
wska
s Marta Smaga, Instytut Politologii
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce 
Rola sektora internetowego w strukturze 
nowoczesnej gospodarki
Promotor: prof. Józef Zarzeczny

29 czerwca 2009 r.
s Sylwia Kotecka, Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektronicznej
dr nauk prawnych w zakresie prawa, po-
stępowanie cywilne
Informatyzacja działalności podmiotów 
publicznych na przykładzie postępowania 
cywilnego
Promotor: prof. Jacek Gołaczyński
s Paweł Kuczma, Katedra Prawa Konsty-
tucyjnego
dr nauk prawnych w zakresie prawa, pra-
wo konstytucyjne 
Instytucjonalizacja lobbingu w Polsce
Promotor: prof. Małgorzata Masternak-
Kubiak
s Eliza Mazurczak-Jasińska, Instytut Pra-
wa Cywilnego
dr nauk prawnych w zakresie prawa, pra-
wo pracy 
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania
Promotor: prof. Tadeusz Kuczyński
s Bartosz Skwara, Katedra Prawa Konsty-
tucyjnego
dr nauk prawnych w zakresie prawa, pra-
wo konstytucyjne 
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do 
ustawy w polskim prawie konstytucyjnym
Promotor: prof. Kazimierz Działocha

Na podstawie materiałów 
z Działu Badań Naukowych 

przygotowała Kamilla Jasińska

----------------------------
Wykaz stopni doktorskich nadanych od lip-
ca do grudnia 2009 r. oraz zgłoszonych w 
tym terminie do Działu Badań Naukowych 
ukaże się w styczniowym numerze „Przeglą-
du Uniwersyteckiego”. n
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Prof. dr hab.
AlEKSANdER IWANoW

Instytut Matematyczny

Profesor nauk matematycznych. Urodził się 
29 grudnia 1957 r. w Kizel (Rosja). Studia ma-
tematyczne ukończył w 1979 r. na Uniwer-
sytecie Permskim (Rosja). Doktorat uzyskał 
w 1985 r. na Uniwersytecie Nowosybirskim 
na podstawie pracy „Elementarne teorie al-
gebr unarnych”, napisanej pod kierunkiem 
prof. Yu.L. Ershova, wybitnego specjalisty  
z zakresu logiki matematycznej. Habilitował 
się przed Radą Naukową Instytutu Matema-
tycznego UWr w 1997 r. po przedstawieniu 
rozprawy „Problem skończonej aksjomaty-
zacji i teorie grafów superpłaskich”.
W Instytucie Matematycznym Uniwersyte-
tu Wrocławskiego pracuje od 1990 r. 
Autor  ponad  40  prac  opublikowanych  
i cytowanych w wielu prestiżowych cza-
sopismach matematycznych oraz szeroko 
znanych w środowisku specjalistów na 
świecie. Zainteresowania badawcze pro-
fesora skupiają się na logice i algebrze, 

zwłaszcza teorii modeli i geometrycznej 
teorii grup. Jego problematyka badawcza 
lokuje się w głównym nurcie badań teorii 
modeli, odpowiadając na ważne i trudne 
pytania najlepszych znawców tej dziedziny. 
Uzyskane wyniki często służą innym uzna-
nym matematykom w ich pracy badawczej. 
W opinii recenzentów: „Na podkreślenie za-
sługuje interdyscyplinarność dorobku na-
ukowego, przekraczanie przez Aleksandra 
Iwanowa ram logiki matematycznej, cze-
go przykładem są jego badania dotyczące 
geometrycznej teorii grup”. 
Aleksander Iwanow był na stażach w uzna-
nych ośrodkach matematycznych m.in. 
w Uniwersytecie w Oxfordzie i w Cam-
bridge. Brał udział w trzech projektach 
badawczych KBN i MNiI. Jest aktywnym 
recenzentem czasopism matematycznych. 
Opiniował też rozprawy doktorskie i ha-
bilitacyjne. Jest zapraszany z prelekcjami  

Nowi profesorowie tytularni na UWr
Prof. dr hab.

JARoSłAW mARIAN BARToSZEWICZ
Instytut Matematyczny

Profesor nauk matematycznych. Urodził się 
22 lipca 1945 r. w Różance. Studia matema-
tyczne ukończył w 1969 r. na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Doktoryzował się w 1973 r. 
na UWr na podstawie pracy „Estymacja wy-
kładniczej niezawodności”, napisanej pod 
kierunkiem prof. Bolesława Kopocińskiego. 
Stopień  doktora  habilitowanego  uzyskał  
w 1987 r. na naszej uczelni po przedstawie-
niu rozprawy „Odporna estymacja parame-
tru skali”. Na Uniwersytecie Wrocławskim 
pracuje od 1969 r., na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego – od 1992 r.
Prowadzi badania naukowe z zakresu staty-
styki  matematycznej  i  teorii  niezawodności,  

zajmuje się m.in. porządkami stochastycz-
nymi. Recenzenci podkreślają wielotema-
tyczność dorobku naukowego profesora. 
Z jednej strony jest to teoria estymacji i te-
stowanie hipotez statystycznych, a z drugiej 
strony teoria porządków w zbiorze rozkła-
dów prawdopodobieństwa.
Prof. Bartoszewicz jest autorem 37 prac 
naukowych notowanych w „Mathematical 
Reviews”. Napisał podręcznik „Wykłady ze 
statystyki matematycznej” wydany przez 
PWN (1989, 1996). Większość prac opu-
blikował w renomowanych czasopismach 
o światowym zasięgu. Wyniki jego badań 
były cytowane również w monografiach  
i książkach specjalistycznych.
Bierze czynny udział w konferencjach o za-
sięgu międzynarodowym. Przebywał kilka-
krotnie na Uniwersytecie Blaise’a Pascala 
w Clermont-Ferrand. Kierował sześcioma 
projektami badawczymi KBN i MNiSW.
Wypromował troje doktorów nauk ma-
tematycznych, opiekuje się teraz czwor-
giem doktorantów. Pod jego kierunkiem 
80 osób napisało prace magisterskie. Jest 
opiekunem specjalności zastosowania ra-
chunku prawdopodobieństwa i statystyki 
na studiach matematycznych i opiekunem 
naukowym Studenckiego Koła Naukowe-
go Zastosowań Matematyki.
Współpracuje z przedstawicielami nauk 
przyrodniczych, medycznych i inżynieryj-
nych, udzielając konsultacji naukowych 
ze statystyki. Jest aktywnym recenzentem 
czasopism matematycznych. Od 21 lat jest 
członkiem  komitetu  redakcyjnego  „Ap-
plicationes  Mathematicae”,  czasopisma  

o  międzynarodowym  zasięgu,  wydawa-
nym przez Instytut Matematyczny PAN,  
a od 11 lat – jego współredaktorem. Opi-
niował 15 rozpraw doktorskich i trzy ha-
bilitacyjne, projekty badawcze i książki.  
Od roku 1985 jest członkiem Komisji Staty-
styki Komitetu Matematyki PAN.
W latach 1990–1995 był prodziekanem 
ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii, a następnie w roku akademic-
kim1995/1996 – prodziekanem Wydziału 
Matematyki i Fizyki.
W latach 1978–1989 prowadził zajęcia  
w klasach matematycznych III LO we Wro-
cławiu. Za przygotowania laureatów został 
czterokrotnie nagrodzony przez Komitet 
Olimpiady Matematycznej. Za działalność 
naukową  był  nagradzany  dwukrotnie 
przez ministra i ośmiokrotnie przez rek-
tora, ponadto uzyskał nagrody za działal-
ność dydaktyczną ministra i pięciokrotnie 
rektora. Jest również laureatem nagrody  
im. Hugona Steinhausa, przyznawanej 
przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Recenzenci są zgodni w ocenie osiągnięć 
profesora: „Jarosław Bartoszewicz jest wy-
bitnym i powszechnie cenionym specjali-
stą w zakresie porządków stochastycznych 
i ich zastosowań. Uzyskał ważne wyniki  
w dziedzinie estymacji statystycznej i te-
stowania hipotez statystycznych”.
Rodzina: żona Iwona jest profesorem w In-
stytucie Filologii Germańskiej UWr, córka 
Magdalena jest prawnikiem, a syn Jan jest 
uczniem II LO we Wrocławiu.
Profesor  interesuje  się  historią,  muzyką 
klasyczną, turystyką pieszą i rowerową.

belwederscy
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(invited speaker) i do udziału w konferen-
cjach naukowych. W Instytucie Matema-
tycznym organizował seminaria naukowe 
nt. geometrycznej teorii grup. 
W latach 1997–2002 był kierownikiem li-
cencjackich  studiów  matematycznych  
w ośrodku zamiejscowym UWr w Kłodzku. 

W 2004 r. przewodniczył komisji rekruta-
cyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki. 
Wypromował jednego doktora i ma pod 
opieką kolejnego doktoranta.
W opinii recenzentów: „Jest bardzo aktyw-
nym matematykiem. Cieszy się na świecie 
dużym uznaniem”.

W 2004 r. wyróżniony nagrodą ministra na-
uki, edukacji narodowej i sportu.
Rodzina: żona dr Barbara Majcher-Iwanow 
jest adiunktem w Instytutucie Matematycz-
nym UWr, dzieci: Julia – uczennica liceum  
i Maksymilian – uczeń gimnazjum. W kręgu 
zainteresowań profesora jest nauka i kultura.

Prof. dr hab. 
PIoTR KRZySZTof mIGoń

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Profesor nauk o Ziemi w zakresie geo-
grafii. Urodził się 30 września 1966 r. we 
Wrocławiu. Studiował geografię w latach 
1984–1989 na Wydziale Nauk Przyrodni-
czych UWr. Swoje zainteresowania wyniósł 
ze szkoły stworzonej przez wybitnego geo-
morfologa prof. Alfreda Jahna, pod którego 
kierunkiem pisał pracę magisterską. Stopień 
naukowy doktora uzyskał na UWr w 1995 r. 
na podstawie pracy „Izolowane wzgórza re-
zydualne (góry wyspowe) na podłożu skał 
krystalicznych w południowo-zachodniej 
Polsce. Geneza i znaczenie paleośrodowi-
skowe”. Habilitował się w 2000 r. na UWr po 
przedstawieniu rozprawy „Długookresowa 
ewolucja rzeźby denudacyjnej środkowej 
i zachodniej Europy”. Pracę zawodową roz-
począł w 1989 r. w Zakładzie Geomorfologii 
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 
UWr. W 2002 r. został mianowany na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego. 
W dorobku naukowym profesor ma ponad 
300 publikacji, w tym 128 – to oryginalne 
publikacje naukowe, a wśród nich 5 ksią-
żek. Jego monografię „Granite Landforms 
of the World” wydał w 2006 r. Oxford Uni-
versity Press, a podręcznik dla studentów 
„Geomorfologia” – w tym samym roku 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Opu-
blikował 24 artykuły w czasopismach z listy 
filadelfijskiej. Według Science Citation In-
dex prace prof. Migonia cytowano ponad 
100 razy, w literaturze międzynarodowej 

cytowane były też artykuły opublikowane 
w Polsce oraz w monografiach, które nie są 
wykazywane w SCI. Był współredaktorem 
i autorem 18 haseł w „Encyklopedii geo-
morfologii” wydanej w 2004 r. w Londynie, 
obecnie w druku w wydawnictwie Sprin-
ger znajduje się praca zbiorowa „Geomor-
phological Landscapes of the World” przy-
gotowana pod jego redakcją.
Zainteresowania naukowe profesora sku-
piają się na geomorfologii strukturalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem geomorfo-
logii obszarów granitowych i piaskowco-
wych, długotrwałej ewolucji rzeźby w skali 
czasowej kenozoiku, geomorfologicznych 
aspektów ruchów tektonicznych, plejsto-
ceńskich form i procesów peryglacjalnych 
oraz ich uwarunkowań, a także współ-
czesnych  procesów  rzeźbotwórczych 
o  znacznym natężeniu. Bliskie są mu tak-
że zagadnienia ochrony i udostępniania 
dziedzictwa Ziemi. Głównym poligonem 
badawczym profesora są Sudety, ale wła-
sne badania udokumentowane publika-
cjami prowadził także w Republice Cze-
skiej, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku, Jordanii, Chi-
nach i Namibii. Przebywał na stypendiach  
w uczelniach brytyjskich i amerykańskich 
(Londyn, Oxford, Santa Cruz, California). 
Wyniki badań prezentował na wielu kon-
gresach i konferencjach, zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych, w tym od 1997 r. 
na kolejnych Międzynarodowych Konfe-
rencjach Geomorfologicznych.
Oprócz prac o światowych standardach 
profesor popularyzuje wiedzę w publi-
kacjach popularnonaukowych na tematy 
ogólnoprzyrodnicze. Jest współautorem 
przewodników turystycznych po Sude-
tach i wydawnictw encyklopedycznych: 
„Wielkiej  Encyklopedii  Powszechnej”  
i „Encyklopedii Wrocławia”; popularyza-
cji geomorfologii jest poświęcony cykl  
„Z geomorfologii Sudetów” w miesięczniku 
„Sudety”, ukazujący się od połowy 2007 r. 
Zagadnienia geomorfologii struktural-
nej obszarów granitowych podsumował 
w obszernej monografii „Granite Land-
scapes of the World”. Monografia ta jest 
pierwszym tego rodzaju opracowaniem 
w polskiej geomorfologii i jednym z nie-
licznych w literaturze światowej. W 2007 r. 
została ona wyróżniona nagrodą ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof.  Migoń  wypromował  6  doktorów, 
był recenzentem 6 rozpraw doktorskich 
i 5 habilitacyjnych. Kieruje Zakładem Geo-
morfologii w Instytucie Geografii i Rozwo-
ju Regionalnego (od 2002 r.) oraz studiami 
doktoranckimi geografii. Od 2008 r. peł-
ni funkcję dyrektora Instytutu Geografii  
i Rozwoju Regionalnego. W latach 1997–
2001  był  sekretarzem  International  Asso-
ciation  of  Geomorphologists,  od  2009 r. 
jest jednym z trzech wiceprezydentów IAG 
na kadencję 2009-2013, jest też członkiem 
grupy roboczej do kontaktów między IAG 
a Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody  
i stałym opiniodawcą wniosków o zaliczenie 
w poczet Światowego Dziedzictwa Przyrod-
niczego UNESCO. W latach 2005-2008 był 
prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów 
Polskich, wcześniej jednym z jego założy-
cieli. Jest sekretarzem redakcji „Czasopisma 
Geograficznego”, członkiem rad i komitetów 
redakcyjnych „Geographia Polonica”, „Land-
form Analysis”, „Geography – Journal of the 
Czech Geographical Society” i „Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne”. 
Od wielu lat jest członkiem Regionalnej 
(wcześniej Wojewódzkiej) Rady Ochrony 
Przyrody.
Za osiągnięcia naukowe wyróżniany był 
nagrodami ministra edukacji narodowej, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
i rektora UWr. Był stypendystą Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej. W 2002 r. odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W opinii recenzentów: „jest przykładem 
wzorowej i nowoczesnej kariery nauko-
wej, którą cechuje ciągły rozwój warsz-
tatu naukowego, zakresu tematycznego 
i przestrzennego prowadzonych badań 
w stałym kontakcie ze światową czo-
łówką geomorfologów. Ma liczący się  
i uznawany na świecie dorobek nauko-
wy publikowany w najważniejszych 
czasopismach naukowych; jest jednym 
z najmłodszych i bardzo aktywnych pol-
skich geomorfologów”. 
Rodzina: żona Edyta, absolwentka geo-
grafii, jest wykładowcą w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu na kierunku tu-
rystyka i rekreacja.
Pasje profesora Piotra Migonia to tury-
styka, historia Dolnego Śląska, historia 
starożytna i lotnictwo pasażerskie.

(kad)
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Z obrad Senatu UWr
Obradom przewodniczył rektor prof. Marek 
Bojarski.
Na wstępie obrad rektor wręczył dyplomy 
wyróżnionym nauczycielom akademickim  
z okazji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego.

vvv

Senat
q odwołał z senackiej Komisji Inwestycji 
i Majątku przedstawiciela Biblioteki Uni-
wersyteckiej mgr. Andrzeja Romańskiego 
w związku z wygaśnięciem stosunku pracy 
w Uniwersytecie Wrocławskim.

Senat
q przyjął  opinię  przygotowaną  przez 
prof.  Zofię Świdę o zasługach i dorobku 
prof.  Andrzeja Murzynowskiego, kandyda-
ta do tytułu doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

28 października 2009 r. Senat 
q zatwierdził zasady rekrutacji na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne w roku 
akademickim  2010/2011  dla  obywateli 
państw  członkowskich  Unii  Europejskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), le-
gitymujących się świadectwem dojrzałości 
lub dyplomem wydanym poza granicami 
Polski (p. BIP – uchwały Senatu).

vvv

Komunikaty rektora
q Rektor nie ma zastrzeżeń do pracy orga-
nów EIT+ czyli do pracy zarządu i rady nad-
zorczej. Uniwersytet Wrocławski podniósł 
pół roku temu kapitał zakładowy tej spółki.
q Prof. Iwan Oleksandrowicz Wakarczuk w li-
ście do rektora podziękował Senatowi UWr za 
uhonorowanie go godnością doktora honoris 
causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzruszy-
ła go tak pięknie przygotowana uroczystość.

q Ambasador Izraela napisał do rektora list 
następującej treści: „Na Pańskie ręce pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania dla pani 
prof. dr hab. Beaty Ociepki, dyrektor Instytutu 
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego za ugoszczenie naszych gości 
z izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, pana Meira Shlomo i pana Ilana Sztur-
mana. Dzięki uprzejmości pani prof. Ociepki, 
w dniach 12–16 października br. mieli oni 
możliwość przeprowadzenia serii warsztatów 
dla studentów ISM z zakresu dyplomacji pu-
blicznej. Nasi goście są zachwyceni szeroką 
wiedzą studentów instytutu, a także ich za-
interesowaniem prezentowanym tematem 
oraz gotowością do dyskusji. Było to dla nich 
bardzo ważne i inspirujące doświadczenie. 
Mam nadzieję, że przeprowadzone zajęcia 
zaowocują dalszą współpracą. 
Z poważaniem, Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela”.

(kad)

Obradowali rektorzy

Podsumowanie merytoryczne i finanso-
we organizacji XII DFN
Prof. Kazimierz Orzechowski, środowiskowy 
koordynator, podsumował przebieg tego-
rocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Pierwszy festiwal, łączący wszystkie uczel-
nie  Wrocławia,  organizowała  prof.  Alek-
sandra Kubicz. W tym roku w organizację 
Festiwalu Nauki włączyły się zarówno insty-
tucje kulturalne i oświatowe, jak i przemysł. 
Odbiorcami  festiwalowych  propozycji  są  
w 70 proc. młodzież i dzieci, celem festiwalu 
jest bowiem zaszczepienie fascynacji na-
uką. Ważną stroną festiwalu są ludzie, któ-
rzy angażują się w organizację i są jego siłą 
napędową. 
Festiwal organizowany jest we wrze-
śniu we Wrocławiu (18–23 września br.),  
w październiku są edycje regionalne,  
w tym roku dołączyła do organizatorów 
Bystrzyca Kłodzka i Muzeum Kolejnictwa 
i Przemysłu w Jaworzynie Śląskiej. 
Wizytówką festiwalu są propozycje pro-
gramowe, m.in. wykłady i panele środo-
wiskowe, organizowane przez wszystkie 
wrocławskie  uczelnie.  W  ofercie  są  też  

wspólne propozycje wrocławskichuczel-
ni, w ubiegłym roku było ich 700, a w tym 
roku – 900.
Tradycyjnie  DFN  inauguruje  wykład 
prof. Jana Miodka. Do tradycji weszła już 
wędrówka do Dzielnicy Czterech Świątyń, 
a także Park Wiedzy skierowany do naj-
młodszych uczestników festiwalu. Wśród 
tegorocznych nowości była w Teatrze La-
lek astronomiczna kawiarenka naukowa 
dla dzieci. W Międzynarodowym Roku 
Astronomii spotkania festiwalowe odby-
wały się bowiem pod hasłem: „Wyobraź-
nia i myśl sięgają dalej niż do gwiazd”. 
Nowy cykl – Panteon Nauki Wrocławskiej 
zaproponowała red. Lena Kaletowa. Orga-
nizowany był przy współudziale Telewizji 
Wrocław, w której archiwach jest wiele 
programów  i  filmów  o  nestorach  wro-
cławskiej  nauki. Tegoroczny panteon po-
święcony był prof.  Alfredowi Jahnowi. 
Obowiązują charytatywne formy orga-
nizacji DFN. Tegoroczna frekwencja była 
niższa od ubiegłorocznej: 86 tys. osób 
w porównaniu do ok. 100 tys. w 2008 r.; 
spowodowało ją m.in. rozporządzenie 
ministra oświaty zobowiązujące szkoły do 
wpisania udziału uczniów w festiwalu do 
rocznego planu pracy. 
Zachęcenie  sponsorów  do  wsparcia 
organizacji  festiwalu  było  w  tym  roku 
utrudnione  ze  względu  na  panujący 
kryzys  gospodarczy.  Na  sponsorowanie 

DFN zgodzili się: MNiSW, Urząd Miejski 
Wrocławia, Urząd Marszałkowski, Funda-
cja Orange, MPWiK, Polskie Gazownic-
two Naftowe, Bank Zachodni. Rektorzy 
wrocławskich uczelni finansowali pro-
pozycje programowe zgłaszane przez 
koordynatorów  uczelnianych  festiwalu,  
z którymi związane są m.in. nakłady na 
wynajem sal, oświetlenie, przygotowanie 
wykładów, które przekraczają często fun-
dusze od sponsorów.
Festiwal  organizowany  jest  przez  pięć 
osób: koordynatora, dwie osoby z Biura 
DFN i dwie osoby zatrudniane doraźnie.
Kolegium  Rektorów  podjęło  uchwałę 
w  sprawie zwiększenia – o jeden – liczby 
etatów w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki.
Inicjatywa budowy pomnika poświęco-
nego  profesorom  pomordowanym  we 
Lwowie
Prof. Tadeusz Luty przypomniał, że inicjatywa 
ta zrodziła się w Kolegium Rektorów. Umo-
wę w tej sprawie podpisali prezydenci miast 
Wrocławia i Lwowa. Zakończył się pierwszy 
etap konkursu na projekt pomnika; prace 
konkursowe można obejrzeć w Ossolineum. 
Jury w składzie: prof. Tadeusz Luty, dr Adolf 
Juzwenko (Ossolineum), prof. Hrycak (hi-
storyk i prorektor Politechniki Lwowskiej) 
wspierał ekspert prof. Christos Mandzios  
z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Projekt  wesprze  Kolegium Rektorów.

C złonkowie Kolegium Rektorów uczel-
ni Wrocławia, opola, Częstochowy  

i Zielonej Góry obradowali 24 listopada 
na  uniwersytecie  Wrocławskim,  na  za-
proszenie przewodniczącego prof. marka 
Bojarskiego.
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Wieści ze Spitsbergenu
Dobry wieczór!
Zwrot użyty przeze mnie w powitaniu jest 
najbardziej adekwatny do pory dnia jaką 
mamy – noc w Polskiej Stacji Polarnej zago-
ściła na dobre. Aczkolwiek przy bezchmur-
nej pogodzie, w południe, można dostrzec 
delikatną, czerwonawą poświatę… Dla nas 
to światełko ma wyraz niezwykle symbo-
liczny – oznacza, że ciemność na Ziemi nie 
jest stanem permanentnym i gdzieś, daleko 
na południu jest jasny dzień. Wydłużająca 
się noc w okresie doby nie jest zupełnie 
obojętna dla osób przebywających na sta-
cji: w początkowej fazie tego zjawiska moż-
na było zaobserwować u nas dość znaczne 
obniżenie się progu tolerancji na to, co nas 
denerwuje. Na szczęście istnieją metody na 
zażegnanie ewentualnych konfliktów jesz-
cze „w zarodku”. Najlepsze w tym celu jest 
zapewnienie odpowiedniej rozrywki – nic 
tak nie rozładowuje napięcia jak spotkanie 
towarzyskie przy wspólnym, pięknie nakry-
tym i obfitującym w smakołyki stole. Oka-
zje ku temu mamy rozmaite: najbardziej 
oczywiste są urodziny osoby zimującej, 
lecz ze względu na nasze niewielkie grono 
liczba tych szczególnych „okazji” nie jest 
wystarczająca… Z tego powodu czasem 
świętujemy np. dzień poczęcia (który wy-
znaczamy, odejmując 9 miesięcy od daty 
urodzin), a koniec listopada dostarczył nam 
pretekstu do szczególnej uroczystości czyli 
Andrzejek: wróżby i lanie wosku były powo-
dem licznych wybuchów śmiechu. Ostatni 
tydzień wręcz eksplodował pozytywnymi 
wydarzeniami: w niedzielę był u nas św. Mi-
kołaj (taki prawie prawdziwy – broda wyko-
nana z waty, peleryna z czerwonej zasłony, 
a laską był kij od szczotki), który przywiózł 
nam prawdziwe paczki ze słodyczami.  
Nigdy nie sądziłem, że dorośli ludzie będą 
się tak cieszyć z wizyty tej legendarnej po-
staci, a butelka Coca Coli sprawi tyle rado-
ści… Natura człowieka jest niezwykle prze-
wrotna – zazwyczaj najbardziej brakuje mu 
tego, czego w danym momencie nie może 
mieć… Zawsze w trakcie moich spotkań  

z młodymi obywatelami Wrocławia (czyli 
np. przedszkolakami) opowiadam, że na 
Spitsbergenie jest mnóstwo reniferów, któ-
re są „wypożyczane” w okresie świątecznym 
przez św. Mikołaja. Kiedyś jeden maluch 
zadał mi pytanie: „a jak wysoko latają reni-
fery?”…
Wydarzeniem, które pozwala nam nieco 
uciec od polarnej rzeczywistości jest udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Jesteśmy już oficjalnie zarejestrowanym, 
najbardziej na północ wysuniętym sztabem 
kwestującym na rzecz dzieci z problemami 
onkologicznymi. Niestety – chyba raczej 
nie uzbieramy oszałamiającej kwoty (więk-
szość z nas ma do dyspozycji tylko „wirtual-
ne” pieniądze), ale cieszymy się, że możemy 
wesprzeć taką akcję. Wszyscy zimownicy 
z zapartym tchem śledzą telewizyjne wy-
stąpienia Jurka Owsiaka, który wspomina 
czasem, że „gramy od bieguna do biegu-
na” mając na myśli Polską Stację Polarną 
im. S. Siedleckiego na Spitsbergenie i Polską 
Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego na 
Wyspach Króla Jerzego. To sformułowanie 
nie jest do końca poprawne – my mamy 
na biegun północny ponad 1400 km, a PSA  
im. Arctowskiego znajduje się poza kołem 
podbiegunowym…
Najważniejszym wydarzeniem ostatnich 
dni była jednak wizyta gości z Biura Guber-
natora, pastora Svalbard Kirke i polskiego 
księdza z Tromsø. Tym razem przyleciało 
aż 13 osób i… mnóstwo prasy, przesyłek 
pocztowych oraz prezentów świątecznych! 
Niestety, sam gubernator nie zaszczycił na-
szej stacji swoją osobą (reprezentował go 
zastępca), lecz wizyta i tak była dla wszyst-
kich zimowników niezwykle ekscytująca. 
Jednym z jej etapów była msza odprawio-
na przez polskiego księdza na przylądku 
Wilczka, na którym znajduje się wzniesio-
ny w latach 1981/1982 krzyż oraz ołtarz. 
Dotarcie na miejsce nabożeństwa nie było 
sprawą łatwą: kolejne odwilże i marznący 
deszcz utworzyły śliską skorupę lodową na 
powierzchni gruntu. Samo podejście pod 

wzniesienie, na którym znajduje się krzyż 
wymagało nie lada zręczności, a widok do-
rosłych, poważnych osób wdrapujących się 
„na czworaka” na miejsce nabożeństwa jest 
wielce oryginalny. 
Nie była to ostatnia wizyta u nas w tym roku 
– 18 grudnia 2009 r. planowany jest przyjazd 
na stację norweskich policjantów, którzy 
przeszkolą nas z zasad używania broni palnej 
i innych środków służących do neutralizo-
wania zagrożenia ze strony niedźwiedzi po-
larnych. Oczywiście, szkolenie odbędzie się, 
jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie.  
Nie wyobrażam sobie treningu strzeleckiego  
w czasie silnego wiatru czy intensywnych 
opadów śniegu… Część praktyczna nasze-
go kursu będzie wymagać przygotowania 
odpowiedniej strzelnicy: niestety, jest pe-
wien problem ze znalezieniem w okolicy 
stacji miejsca, które byłoby strefą wolną od 
urządzeń pomiarowych, a należy pamiętać, 
że kula ze sztucera może przelecieć nawet 
ponad kilometr. Niemożliwe jest w okresie 
nocy polarnej stosowanie naszej strzelnicy 
nad brzegiem morza – zawsze należy mieć 
100-procentową pewność, że strefa, w kie-
runku której oddajemy strzały, jest „czysta” 
tzn. pozbawiona elementów, które mogą 
zostać przypadkowo trafione. 
Korzystając z odwiedzin osób zarządzają-
cych Svalbardem, staramy się dowiedzieć 
jak najwięcej o tym niezwykłym miejscu.  
Z rozmów z Norwegami wynika, że cier-
pią oni na swoisty dualizm co do losów tej 
polarnej krainy: z jednej strony ubolewają,  
że ruch turystyczny przyniósł w tym roku  

ze stacji badawczej

Program  Visiting  Professors  funduszu 
Scientiae Wratislavienses
Prof. Luty poinformował, że wpłynęło około 
30 wniosków. Kapituła funduszu zbierze się 
na początku grudnia. Programy pobytów 
będą skromniejsze i dzięki temu z wykłada-
mi przybędzie więcej znanych profesorów.
Kapituła  Akademii  Młodych  Uczonych  
i Artystów
Prof. Luty zaapelował o zgłoszenie przez 
uczelnie artystyczne swojego przedstawi-
ciela do Kapituły AMUiA.

Spotkanie z grupą inwestorów strate-
gicznych
Prof. Luty w nawiązaniu do cyklicznych 
spotkań prezydenta Wrocławia z grupą 
inwestorów, zaproponował spotkanie Ko-
legium Rektorów z tym gremium w spra-
wie przygotowania do pracy zawodowej 
absolwentów szkół wyższych.
Sprawa legitymacji studenckiej
Prof. Bogusław Fiedor ocenił, że wrocław-
ska elektroniczna legitymacja studencka 
utknęła w przygotowaniach na pewnym  

etapie,  podczas  gdy  inne  miasta  po-
szły  znacznie  dalej.  Należałoby  wrócić 
do tej sprawy, aby wzbogacić funkcjo-
nalność  legitymacji.  Studenci  tego  
oczekują. 
Przewodniczący prof. Marek Bojarski za-
proponował, aby sprawą legitymacji stu-
denckiej Kolegium Rektorów zajęło się 
na posiedzeniu w styczniu.

(kad, aka)
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o ok. 10 proc. mniej dochodów w porówna-
niu z innymi latami (co i tak należy uznać za 
niezły wynik w kontekście światowego kry-
zysu gospodarczego), lecz z drugiej strony 
skutecznie ograniczają „pojemność tury-
styczną” stolicy Svalbardu – Longyearbyen 
– zabraniając rozbudowy bazy hotelowej… 
A ciekawostką jest fakt, że w okresie sezo-
nu skuterowego (luty–maj) stężenie zanie-
czyszczeń powietrza w tym mieście jest 
porównywalne do tych obserwowanych 
w dużych miastach europejskich! I nasze 
doświadczenia to potwierdzają – wystar-
czy kilkadziesiąt kilometrów przejechanych 
na skuterze z dwusuwowym silnikiem, by 
całe ubranie było przesiąknięte zapachem 
trudno uznawalnym za akceptowalny dla 
współzimowników. 
Wielokrotnie  wspominałem  o  tym,  jak 
ważna w życiu polarników jest pogoda. 
Tegoroczny listopad był wyjątkowy pod 
tym względem: to najcieplejszy listopad 
w historii pomiarów meteorologicznych 
prowadzonych na Polskiej Stacji Polarnej! 
Wcale nie oznacza to, że mogliśmy chodzić  
w spodenkach: średnia miesięczna tem-
peratura powietrza wyniosła -0,6°C przy 
średniej z wielolecia dla tego miesiąca wy-
noszącej -6,7°C! Ale nie ubolewamy z tego 
powodu – dzięki tak ciepłemu i obfitujące-
mu w ciekłe opady listopadowi nadal mamy 
wodę w naszym jeziorku i możemy z niej,  
w miarę bezstresowo, korzystać. 
W listach do „Przeglądu Uniwersyteckiego” 
skupiam się najczęściej na dość nietypo-
wych elementach naszego zimowania, 
czym mogę wypaczyć u Państwa obraz 
tego co my tutaj robimy. Oprócz tych „nie-
zwykłych” – z naszego punktu widzenia 
– wydarzeń pozostaje „szarość” naszych co-
dziennych obowiązków, które każdy musi 
wypełniać. W ramach zespołu zimującego 
mamy następujące stanowiska:
•	 obserwator	 środowiskowy	 –	 geodeta,	
który wykonuje pomiary geodezyjne tyczek 
ablacyjnych zatopionych na lodowcu (raz  
w tygodniu musi wykonać serię pomiarów, 
zweryfikować i przeliczyć uzyskane dane);
•	 obserwator	 środowiskowy	 –	 analizu-
je parametry fizyczno-chemiczne wody  
w okolicy (gromadzi odpowiednie próbki 
opadów i pobiera wodę z cieków wodnych, 
by przeanalizować je w laboratorium);
•	 2	meteorologów	–	co	trzy	godziny	muszą	
oni wykonać obserwacje wizualne i wysłać 
je w postaci depeszy do zbiornicy meteoro-
logicznej Norweskiego Instytutu Meteoro-
logii;
•	 osoba	wykonująca	pomiary	geomagne-
tyczne, jonosferyczne i zajmująca się naszą 
siecią komputerową;
•	 sejsmolog – przygotowuje  depesze  sej-
smologiczne oraz nadzoruje poprawność 
działania  sieci  sejsmometrów  w  okolicy  

(w praktyce oznacza to identyfikowanie 
ewentualnych uszkodzeń kilometrów kabli 
sygnałowych i ich naprawę);
•	 mechanik	–	zajmuje	się	obsługą	urządzeń	
technicznych niezbędnych do poprawnego 
funkcjonowania stacji (m.in. generatorami 
prądu, oczyszczalnią ścieków);
•	 kierownik	–	dba	o	odpowiednie	funkcjo-
nowanie stacji oraz realizuje autorski pro-
gram naukowy.
Oczywiście, w okresie nocy polarnej nasza 
aktywność terenowa jest ograniczona do 
minimum, ale jeśli tylko pogoda na to po-
zwala to każdy szuka pretekstu, by chociaż 
na kilka godzin pojechać w teren. Takich 
„okazji” jest wiele, ponieważ latem zostały 
zainstalowane nowe „cipciografy” (czyli wy-
soce wyspecjalizowane urządzenia do po-
miarów wszelakich) – jak nazywał wszelkie 
urządzenia pomiarowe kolega z AGH w Kra-
kowie – wymagające comiesięcznych wizyt 
w celu odczytania wskazań czy zgrania 
zarejestrowanych pomiarów. W tym roku 
mamy przyjemność uczestniczyć w projek-
cie całorocznego monitoringu czoła lodow-
ca Hansa (jest to ważne do oceny ablacji  
w wyniku „cielenia się” lodowca) przy uży-
ciu radaru jachtowego i dalmierza. Pomy-
słodawcą projektu jest prof. Jacek Jania  
z Uniwersytetu Śląskiego, a my staramy się 
– w miarę naszych możliwości – podtrzy-
mać działanie tego systemu pomiarowego. 
Już po kilku tygodniach działania okazało 
się, że elektrownia wiatrowa mająca do-
starczać energii elektrycznej „przeminęła  
z wiatrem”, czyli… rozleciała się na kawałki. 
Na szczęście, udało się odzyskać kilka jej 
fragmentów i z tych części nasz elektronik 
„złota rączka” odtworzył już nieco zmoder-
nizowaną i bardziej odporną na spitsber-
geński wiatr elektrownię wiatrową. Wiatr 
niestety nie wieje na Spitsbergenie non 
stop, dlatego konieczne okazało się zawie-

zienie na miejsce pomiarów kilku akumu-
latorów (każdy o wadze ponad 50 kg) oraz 
generatora prądu. I tym sposobem monito-
ring czoła lodowca Hansa jest prowadzony 
w sposób niemalże ciągły.
Innym ciekawym urządzeniem, które ob-
sługuje nasza dzielna pani sejsmolog jest 
„tarczowe merzidlo”, które umożliwia de-
tekcję nawet niewielkich ruchów skał, z któ-
rych zbudowany jest Spitsbergen. Okolica 
naszej stacji jest dość aktywna sejsmicznie 
– niedaleko na zachód od nas przebiega 
granica między dwoma wielkimi płytami 
tektonicznymi (ryft atlantycki): to właśnie 
tutaj „rodzi się” Ocean Atlantycki. Nasze 
sejsmometry co rusz wskazują detekcję 
wstrząsów  pochodzenia  lokalnego:  a to 
wywołanych przez pobliskie lodowce,  a to 
spowodowane przez aktywne strefy usko-
kowe… Na szczęście są one na tyle nie-
wielkie, że gdyby nie praca sejsmometrów,  
to nigdy byśmy się o nich nie dowiedzieli! 
Troszkę rozpisałem się w moim liście. Ale 
jest on szczególny – ostatni w tym roku. 
Chciałbym również – korzystając z okazji – 
przekazać najserdeczniejsze życzenia Jego 
Magnificencji Rektorowi, prorektorom, wła-
dzom dziekańskim oraz wszystkim pracow-
nikom Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji 
zbliżających się świąt oraz życzyć udanego 
odpoczynku  w  okresie  świąteczno-no-
worocznym,  tak  by  rozpocząć  2010 rok  
z nowymi pomysłami, ideami i zapałem do 
dalszego, kreatywnego rozwoju naszego 
Uniwersytetu. Szczególnie gorąco chcę po-
zdrowić moich przełożonych (bez ich zgody 
nigdy nie mógłbym dzielić się swoimi wra-
żeniami o zimowaniu na łamach „Przeglądu 
Uniwersyteckiego”), koleżanki i kolegów  
z mojego zakładu i instytutu!

Sebastian Sikora
n
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List otwarty
Prezydent m. Wrocławia

Dr Rafał Dutkiewicz
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marek Bojarski 

W  święto  Uniwersytetu  Wrocławskie-
go, dnia 16 listopada 2009 roku, zostały 
wręczone nagrody im. Księżnej Jadwigi 
Śląskiej, której fundatorami są prezydent 
Wrocławia oraz rektor Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Jednym z laureatów nagrody 
został Władysław Bartoszewski. Jak poda-
ły media nagrodzono go za „wkład w po-
jednanie niemiecko-polskie”. W związku  
w powyższym, w imieniu własnym, ale też 
znacznej części polskiej opinii publicznej, 
zwracam się do Panów jako fundatorów 
nagrody o wyjaśnienie nurtujących nas 
kwestii:
1. Jak wiadomo laureat, Władysław Barto-
szewski, dwukrotnie pełnił funkcję ministra 
spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a obecnie od dłuższego czasu pełni 
funkcję pełnomocnika rządu ds. dialogu 
międzynarodowego. W trakcie swego 
urzędowania nigdy nie podjął próby ure-
gulowania kwestii, która była i – niestety 

– jest nadal jedną z podstawowych w sto-
sunkach polsko-niemieckich, a mianowi-
cie wypłaty Polsce przez stronę niemiecką 
należnych jej odszkodowań wojennych  
z tytułu strat spowodowanych przez 
Niemcy w czasie II wojny światowej w na-
szym majątku narodowym. Jak wiadomo 
ogół strat wojennych Polski obliczono 
w 1947 roku na kwotę 49,2 mld dolarów 
USA, według wartości dolara z 1938 roku. 
Oblicza się, że według dzisiejszej wartości 
dolara kwota należnych nam odszkodowań 
wynosi ok. 700 mld dolarów. W związku  
z powyższym: czy nie uważacie Panowie, 
że minister Bartoszewski, przez zaniecha-
nie starań o wypłatę tychże odszkodowań, 
wniósł stanowczo zbyt wysoki „wkład”  
w pojednanie polsko-niemieckie? Czy nie 
uważacie także Panowie, że zaniechanie to 
stanowi rażące naruszenie podstawowych 
interesów państwa i narodu polskiego?
2. Odbierając nagrodę, laureat Władysław 
Bartoszewski oświadczył: „to wyróżnienie 
jest potwierdzeniem kierunku mojej dzia-
łalności na rzecz porozumienia polsko-
niemieckiego”. Wypowiedź ta wyprzedziła 
o kilka dni ostatni akt dramatu polskich 

mieszkańców wsi Narty na Mazurach, 
którzy zostali zmuszeni do opuszcze-
nia swych domostw, przyznanych byłej 
niemieckiej właścicielce. W tej sprawie, 
ciągnącej się już od dłuższego czasu, mi-
nister Bartoszewski nie tylko nie wystąpił 
w obronie polskich obywateli, ale nawet 
nie zabrał w niej głosu. Dla nas, polskich 
mieszkańców Ziem Odzyskanych, wobec 
których może zostać zastosowana podob-
na procedura, musi wypływać z tego faktu 
oczywisty wniosek: obrona polskiego sta-
nu posiadania na Ziemiach Odzyskanych 
nie mieści się w „kierunku działalności 
laureata na rzecz porozumienia polsko-
niemieckiego”. W związku z powyższym 
pragnę zapytać, czy aprobujecie Panowie 
taki „kierunek działalności na rzecz poro-
zumienia polsko-niemieckiego” ze wszyst-
kimi z tego wypływającymi dla nas, pol-
skich mieszkańców Ziem Odzyskanych, 
konsekwencjami? 

dr hab. Tadeusz Marczak 
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 

Wrocławskiego
Wrocław, 25 listopada 2009 

listy...

List otwarty dr. hab. Tadeusza Marczaka, 
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, przyjęliśmy ze zdziwie-
niem i zażenowaniem. Tezy tam zawarte 
są tak bulwersujące, że trudno je komen-
tować. Jednak postanowiliśmy odpowie-
dzieć Autorowi listu. 
Profesor Marczak zarzucił fundatorom 
nagrody im. Księżnej Jadwigi Śląskiej, że 
przyznali ją prof. Władysławowi Barto-
szewskiemu. Wytknął brak zaangażowania 
nagrodzonego w sprawę wypłaty Polsce 
odszkodowań wojennych przez państwo 
niemieckie, czy - co dziwne - brak reakcji 
na eksmisję prawomocnym wyrokiem 
polskiego sądu mieszkańców wsi Narty. 
Autor listu wylicza, czego nie udało się 
zrobić Władysławowi Bartoszewskiemu 
w jego bogatym i heroicznym życiu, nie 
napomykając nawet o jego zasługach 
czy teraźniejszej działalności. Czy można 

zapomnieć ponadgodzinne wystąpienie 
laureata naszej nagrody w niemieckim 
Bundestagu, kierowanym wtedy przez 
prof. Ritę Sűssmuth, kiedy to przedstawił 
skomplikowane relacje między naszymi 
państwami, nie pomijając najtrudniej-
szych tematów? Do dzisiaj przemówienie 
to wspominane jest przez niemiecką opi-
nię publiczną. Szkoda, że nie pamięta go 
znawca stosunków międzynarodowych. 
Chcemy  przypomnieć,   że  nagroda 
im.  Księżnej Jadwigi Śląskiej, przyznawa-
na od sześciu lat przez rektora Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, prezydenta Wrocławia  
i środowisko akademickie Salonu Ślą-
skiego, jest wyróżnieniem postaci, które 
swoimi działaniami i postawami wnoszą 
w  przestrzeń publiczną Polski i Niemiec 
troskę o przyjazną i pokojową koegzysten-
cję obywateli obu państw. Tegoroczni lau-
reaci, prof. Rita Sűssmuth i prof. Władysław  

Bartoszewski,  są  osobistościami,  które 
potrafiły pokonywać przeszkody i stawać 
ponad bolesnymi podziałami dzielącymi 
nasze państwa. Mozolnie i niestrudzenie 
dążyli dla pojednania obu Narodów. Laure-
atka w swoim wystąpieniu podkreślała, że 
„w polsko-niemieckim pojednaniu niezwy-
kle ważne jest, aby nie dawać się zwodzić, 
nie ulegać różnym irytacjom i mimo tych 
irytacji poprawiać relacje między naszymi 
krajami”. 
Jesteśmy przekonani, że laureaci w pełni 
zasługują na wyróżnienie, a nasza uczel-
nia i nasze miasto mają powód do dumy, 
że tak szacowne osobistości przyjęły na-
grodę. 

dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia 

prof. Marek Bojarski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

Studia podyplomowe dla bibliotekarzy
W Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 grudnia 
2006 r., w § 27 pojawił się wymóg uzupełnie-
nia w ciągu 5 lat kwalifikacji osób zajmujących  
stanowiska kustosza i starszego biblioteka-
rza. Dotyczy to pracowników awansowanych 
na mocy wcześniej obowiązującego prawa, 
którzy ukończyli studia inne niż z zakresu  

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 
Teraz, by sprostać wymaganiom kwalifikacyj-
nym, muszą ukończyć studia podyplomowe  
z zakresu informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa.
Wśród takich osób są fachowcy z wielo-
letnim stażem pracy, często do emerytury 

brakuje im 8-10 lat. W bibliotekach pro-
wadzą szeroką działalność dydaktyczną, 
także dla studentów bibliotekoznawstwa 
oraz  bibliotekarzy  z  innych  bibliotek.  
W obsłudze użytkowników wykorzystują 
najnowsze technologie, umożliwiając do-
stęp do elektronicznych źródeł informacji, 
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baz bibliograficznych i tekstowych. Pracu-
ją w systemie VTLS/VIRTUA, współuczest-
nicząc w tworzeniu centralnego krajo-
wego katalogu online NUKAT, wchodzą  
w skład zespołów tworzących kolekcję  
Biblioteki Cyfrowej, która oferuje dostęp 
do  zabytków  piśmiennictwa,  zbiorów 
edukacyjnych i wystaw. Opracowują śre-
dniowieczne rękopisy, stare druki, cen-
ne grafiki, muzykalia, silesiaca, lusatica, 
literaturę specjalistyczną i obcojęzyczną 
z różnych dziedzin wiedzy – w pracy tej 
przydatne jest wykształcenie kierunkowe 
inne niż bibliotekarskie.
Staraliśmy się zorientować, jak problem 
uzupełnienia wykształcenia kierunkowe-
go przez bibliotekarzy spróbowano roz-
wiązać w kilku uniwersytetach w Polsce. 
Oto przykłady:
Uniwersytet Śląski – w Instytucie Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej 
uruchomiono bezpłatnie studia, których 
projekt  został  opracowany  w  oparciu  

o program Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (nosi on nazwę Uniwersytet 
Partnerem Gospodarki Opartej na Wie-
dzy). Na studia te uczęszczają pracownicy 
Uniwersytetu Śląskiego oraz osoby z innych 
uczelni śląskich.
Uniwersytet Warszawski – prorektor ds. na-
uczania i polityki kadrowej zapowiedział 
dofinansowanie do wysokości 70  proc. 
kosztów studiów podyplomowych w In-
stytucie Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych.
Uniwersytet Jagielloński – dyrektor Biblio-
teki zachęca do ukończenia rocznych stu-
diów podyplomowych . Pracownik płaci 
za 1. semestr, tj. 1200 zł, resztę pokrywa 
Biblioteka.
Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologicz-
ny uruchomił od października 2006 roku 
studia  podyplomowe  trwające  jeden 
semestr,  koszt  uczestnictwa  to 2000 zł 
(nabór dwukrotny w roku akademickim).
Na  naszej  uczelni  Instytut  Informacji 

Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  oferuje 
podyplomowe studia kwalifikacyjne, prze-
znaczone dla osób, które dopiero rozpo-
czynają pracę w bibliotece i nie mają żad-
nego specjalistycznego doświadczenia. 
Opłata za dwa semestry wynosi 3500 zł. 
Jest to kwota bardzo wysoka i przekracza 
możliwości finansowe większości pracow-
ników. 
Zauważmy, że uzupełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych nie otwiera perspektyw 
awansu, a jedynie daje możliwość pozo-
stania na dotychczasowym stanowisku  
i z dotychczasowym uposażeniem. Pro-
blem dotyczy około 40 pracowników.  
Bibliotekarze poprzez KZ „S” zwrócili się 
do władz uczelni z prośbą o urzędowe roz-
wiązanie tej sytuacji. Rozmowy trwają. 

Koło NSZZ „Solidarność” 
przy Bibliotece Uniwersyteckiej

Grażyna Czajkowska
n

Rok Astronomii w Bibliotece Uniwersyteckiej

Cztery propozycje, spośród siedmiu przy-
gotowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Wrocławskiego, nawiązywały tematycznie 
do zagadnień astronomicznych w kończą-
cym się tegorocznym Międzynarodowym 
Roku Astronomii. 
Interaktywne zajęcia „Kartografia Księży-
ca wczoraj i dziś” przeprowadzone przez 
mgr Annę Osowską zainteresowały wiele 
osób. Po prezentacji multimedialnej począt-
ków selenografii, od rysunków naskalnych  
z okresu neolitu po mapy z pierwszych obser-
wacji teleskopowych, i po pokazach wybra-
nych oryginałów map Księżyca ze zbiorów 
kartograficznych BUWr, każdy uczestnik mógł 
samodzielnie wykonać globus Księżyca. 
Pierwsze  wydania  drukiem  „Almagestu” 
Ptolemeusza, „O obrotach sfer niebieskich” 
Mikołaja Kopernika, „Selenografii” Jana He-
weliusza oraz dawne atlasy nieba i opisy 
obserwatoriów astronomicznych, a także 
inne cenne zabytki literatury astronomicznej 
można było zobaczyć w Oddziale Starych 
Druków BUWr. Była także możliwość wysłu-
chania wykładu mgr Ewy Kaźmierczak.
Wykład mgr. Ryszarda Lena „Niebo w ma-
larstwie monumentalnym a teoria względ-
ności”, poprowadzony w zabytkowej Sali 

Marmurowej Biblioteki Uniwersyteckiej, do-
starczył słuchaczom wiadomości na temat 
barokowego malarstwa monumentalnego. 
Na przykładach malowideł europejskich, 
głównie  włoskich,  czeskich,  niemieckich  
i śląskich, można było prześledzić zmaga-
nia twórców iluzjonistycznego malarstwa  
z tematem nieskończoności „przestrzeni nie-
biańskich”. 
Wrocławskie  badania  nieba  –  obiekty, 
badaczy, obserwacje – przybliżyła wysta-
wa  planszowa  „Wrocławskie  obserwato-
rium astronomiczne” przygotowana przez 
mgr.  Arkadiusza Cencorę w oparciu o zbiory 
Gabinetu Śląsko-Łużyckiego.
Największą frekwencję miała wystawa przy-
gotowana przez mgr. Mariusza Kruczkow-
skiego „Bliżej gwiazd – motyw gór w zbiorach  
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”.  
Na wystawie zgromadzono mapy i przewod-
niki turystyczne, przedstawienia polskich  
i światowych pasm górskich w malarstwie, 
grafice, drzeworycie oraz dawnej i współcze-
snej fotografii. 
Miłośników gór, historii lokalnej i dawnych 
legend zgromadził wykład dr Lucyny Biały 
„Góry mistyczne. Karkonoskie włości Ducha 
Gór w świetle podań i literatury”. Autorka mo-
nografii „Duch Gór – Rübezal” swój wykład 
na temat legendy Liczyrzepy wzbogaciła 
atrakcyjną oprawą audiowizualną, przygoto-
waną przez mgr. Krzysztofa Wysokińskiego.
W Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr 
Tomasz Kalota zaprezentował sprzęt do 
digitalizacji, którym dysponuje pracownia  

i omówił etapy tworzenia zasobów cyfro-
wych biblioteki. Pod koniec prezentacji wy-
wiązała się ciekawa dyskusja na temat biblio-
tek cyfrowych i Internetu. 

Ewa Pitak
vvv

Niebo w malarstwie monumentalnym, 
a teoria względności
Proste równanie E=mc2, po 104 latach od 
odkrycia istoty wszechświata, nadal jest po-
strachem uczniów, stąd dwa wykłady ilustro-
wane licznymi przezroczami, przygotowane 
na DFN, odbyły się w kameralnym gronie 
czterech i dwóch osób, ale za to studentek 
Politechniki Wrocławskiej i młodego pracow-
nika naukowego – chemika, najaktywniej-
szego słuchacza, studentki Akademii Sztuk 
Pięknych oraz fizyczki – obrończyni pokazu  
z bańkami mydlanymi, który jej zdaniem 
przyciąga wiele młodzieży na studia fizyki. 
Powodem prezentacji tego tematu są liczne 
sformułowania badaczy w literaturze facho-
wej dotyczące. malarstwa monumentalnego, 
odnoszące się do przedstawień nieba, szcze-
gólnie w baroku. Chodzi m.in. o „otwarte 
przestworza”, „rozwarte niebo”, „przestrzenie 
niebiańskie”, czy „bezkresy nieba”. Można 
by je uznać za kolokwializmy, ale wypada 
zapytać o ich semantykę, logikę, a w końcu 
o desygnat. Z tym pytaniem koreluje inne, 
zadane przez bohatera serialu „Ranczo”, jeśli 
już wspomnieliśmy o ludyczno-rozrywko-
wej istocie DFN, które stanowi motto na-
szych wykładów. Otóż ów bohater – malarz-
amator zniechęcony swą sztuką, na pytanie:  

m iłośnikom gwiazd, także gór i no-
wych mediów pracownicy Bibliote-

ki uniwersyteckiej zaprezentowali w tym 
roku ciekawą ofertę w formie prelekcji, 
wystaw, pokazów i warsztatów na dolno-
śląskim festiwalu Nauki.

z BUWr
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ważną rolę w procesie ukształtowania posta-
ci Rübezahla odegrał J.P. Praetorius. Powstałe 
w XVIII w. baśnie literackie J.K.A. Musäusa po-
łączyły na stałe imię Ducha Gór z czynnością 
liczenia rzepy (polskie: Liczyrzepa, Rzepiór). 
Wiara w pojawianie się w Karkonoszach nie-
ziemskiej istoty zwabiała w góry licznych tu-
rystów. O popularności wypraw na Śnieżkę, 
będącą główną siedzibą Ducha Gór, świad-
czyły wpisy do księgi gości – Koppenbücher. 
Wraz z rozwojem ruchu turystycznego le-
genda o Rübezahlu ulegała komercjaliza-
cji. Imię jego nadawano licznym obiektom 
turystycznym,  sprzedawano  widokówki  
i pamiątki z jego wizerunkiem. Duch Gór stał 
się rozpoznawalnym symbolem turystyki dla 
Polaków, Czechów i Niemców. Zapewne też 
będzie patronem górskich wędrówek dla 
przyszłych pokoleń. 

Lucyna Biały
vvv

Kartografia Księżyca wczoraj i dziś
Inspiracją do zaprezentowania zbiorów se-
lenograficznych  przechowywanych  w  bi-
bliotecznych  zbiorach  Oddziału  Zbiorów 
Kartograficznych UWr było hasło festiwalu 
związane z obchodzonym w bieżącym roku 
Międzynarodowym Rokiem Astronomii. 
Mapy i atlasy Księżyca stanowią nieliczną, 
ale ciekawą i różnorodną grupę obiektów  
w  kolekcji  kartografików  OZK.  Najstar-
szą  mapą  jest  „Tabula  Selenographica”  
z 1742 r. pochodząca z dzieła „Atlas Coele-
stis” J.G. Doppelmayra wydanego w Oficynie 
Homanna, zachowana w I tomie sztucznego 
atlasu Machnizkych – wielkiej kolekcji map, 
planów i widoków, nierzadko unikatowych. 
Dalsze wizerunki Księżyca reprezentują już 
selenografię XIX wieku, są to m.in. „Der Mond 
nach der orthographischen Karte” opraco-
wana w 1849 r. przez R. Leuensterna na pod-
stawie map W. Beera i J.H. Mädlera, „Charte 
der  Gebirge  des  Mondes…”  J.  Schmidta  
w  25 sekcjach  z  objaśnieniami  wydana  
w 1878 r. oraz kliny globusowe i planiglo-
by księżyca, w tym także rękopiśmienny. 
Rzadkim  i  cennym  dziełem  w  zbiorach 
jest wielkoformatowy francuski atlas „Atlas 
photographique de la Lunne”. Wydawany  
w latach 1896–1910 stanowi ukoronowanie 
dziewiętnastowiecznych fotograficznych zo-
brazowań Księżyca. Kolejne mapy i atlasy ce-
chują się coraz większą dokładnością, część  
z nich reprezentuje początki kartografii te-
matycznej Księżyca, jak np. „Kleiner Monda-
tlas” E. Debesa z lat 20. XX w. Do ważniejszych 
obiektów zalicza się też „Joh. Nep. Krieger's 
Mond-Atlas…” w opracowaniu R. Koeniga, 
wydany w 1912 r. Składa się on z dwóch 
części – obszernego opisu i atlasu, w któ-
rym powierzchnia Srebrnego Globu została 
przedstawiona za pomocą zdjęć ręcznie 
uzupełnionych  rysunkiem  szczegółów. 
Inne interesujące dzieło to mapa generalna  

z BUWr

„A co chciałbyś namalować?”, odpowiada: 
„Nieskończoność… Ale jak to zrobić?”. Czy 
rzeczywiście barokowi freskanci odwzoro-
wywali nieskończoność?
Otóż tej nieskończoności nie zobaczyli 
uczestnicy DFN w Sali Marmurowej, gdzie 
na stropie Philipp Anton Bartsch namalował  
w 1787 r. al fresco, jedyny dziś we Wrocławiu 
i jeden z nielicznych na Śląsku neoklasycy-
styczny plafon „Początek dnia”. Podobne 
wrażenie odnieśli spektatorzy przeglądu nie-
biańskich malowideł europejskich, głównie 
włoskich, czeskich, niemieckich oraz śląskich. 
Poznali istotę terminów: „malarstwo monu-
mentalne”, „malarstwo paramonumental-
ne”, „malarstwo iluzjonistyczne”, „malarstwo 
trójwymiarowe”, „malarstwo kwadraturowe”, 
techniki „al fresco” i „al secco”. Wyjaśniono 
istotę transpozycji malowidła z płaszczyzny 
prostej na płaszczyznę krzywą i perspekty-
wiczno-spektralne implikacje tych działań. 
Są one istotą malarstwa iluzjonistycznego  
i jego skrajnej formy – malarstwa kwadra-
turowego, związanego z rektyfikacją prze-
strzeni, która tę sztukę i jej twórców – huma-
nistów – wiązała z zawiłościami matematyki  
i geometrii. Dzisiejszymi implikacjami są 
geometria cienia, konoidy, bezwymiar figur 
niemożliwych, czy fraktale.
Prekursorem skrajnego iluzjonizmu w od-
wzorowaniach nieba był brat jezuita Andrea 
del Pozzo w Rzymie, ale w Bystrzycy Kłodzkiej 
w 1697 r. urodził się jego śląski interpretator 
ojciec Johann Kuben, twórca najciekawszej 
kwadratury na północ od Alp i to w redakcji 
pionowej – niebiańskiej, jak i poziomej – oł-
tarzowej w kościele pojezuickim w Brzegu. 
Członek Towarzystwa Jezusowego, którego 
biografią można by obdzielić kilka filmów, 
profesor matematyki m.in. w praskim Kle-
mentinum, ksiądz, freskant i realizator ty-
siąca innych profesji, był twórcą wystroju 
licznych sal na Uniwersytecie Wrocławskim, 
w tym Auditorium Comicum nad Aulą Le-
opoldyńską, na którego sklepieniu powstała 
„Apoteoza cesarza Karola VI”, dziś jak inne 
jego malowidła we Wrocławiu, niezachowa-
na, ale zapewne większa i jeszcze bardziej 
pompatyczna niż imponujące freski jego 
świeckiego kolegi Johanna Handkego po-
dziwiane przez gości z całego świata w Auli.
Na tle licznych malowideł sklepiennych eu-
ropejskich i śląskich doskonała kwadratura 
brzeska pokazuje jednoznacznie istotę baro-
kowego nieba, stanowiącego jednolity nie-
boskłon (sklepienie niebieskie), stanowiący 
zamknięcie (ograniczenie) przestrzeni mię-
dzy nim a ziemią. W tej przestrzeni mieści 
się cały wszechświat, którego osobowe pod-
mioty, a więc postaci boskie, święci, a także 
deifikowane postaci świeckie w apoteozach, 
umieszczone  są  w  korowodach  chmur  
w różnych strefach wysokościowych, dla któ-
rych błękit nieboskłonu stanowi apogeum, 

tło i granicę wszechświata. Mimo znacznych 
osiągnięć barokowej fizyki, astronomii i ko-
smologii, rozwiniętych schematów graficz-
nych układów astronomicznych, znajomo-
ści planet i innych ciał niebieskich, twórcy 
iluzjonistycznego malarstwa monumental-
nego wcale nie dążą do przedstawienia nie-
skończoności, co więcej – potrafią metoda-
mi geometrycznymi fragmenty przestrzeni 
niebiańskiej umieścić wizualnie w realnych 
wnętrzach. 
Dziś, kiedy astronomia za pomocą fal po-
zwala człowiekowi zobaczyć wszechświat 
na odległość 14 miliardów lat świetlnych,  
a na pytanie „jak daleko będzie można jesz-
cze sięgnąć?” uczeni odpowiadają „tak, jak 
daleko sięga wyobraźnia człowieka”, baro-
kowe „bezkresy nieba” nie zakładające i nie 
sugerujące istnienia dalszej przestrzeni poza 
sklepieniem niebieskim, gdyż tam nie ma 
żadnych podmiotów, odległe są od opisu 
przestrzeni (czasoprzestrzeni) w ogólnej teo-
rii względności. Przede wszystkim brak tu su-
gerowanej przez historyków sztuki kategorii 
nieograniczoności, nie mówiąc o powiększa-
niu się przestrzeni bądź o jej zakrzywieniu.  
Niemniej istniejące odległe antycypacje mię-
dzy obu wizerunkami przestrzeni barokowym 
i stworzonym przez fizykę XX wieku mają 
charakter co najwyżej przypadkowy, a ba-
rokowi artyści i mecenasi monumentalnych 
polichromii  granice  wyobraźni  osiągali  
w programach treściowo-ikonologicznych, 
które dla przeciętnego perceptora niebiań-
skich malowideł stanowią zagadkę znacznie 
trudniejszą niż zrozumienie teorii względno-
ści. Wracając jednak do medialno-propagan-
dowego wymiaru DFN, jedna kategoria łączy 
barokową przestrzeń niebiańską z naukową. 
Otóż wypada tu przywołać pytanie z przebo-
ju kultowego niegdyś zespołu muzycznego 
Chłopcy z Placu Broni: „Co dalej jest?”. 

Ryszard Len
vvv

Góry mistyczne. Karkonoskie włości 
Ducha Gór w świetle podań i literatury
Wykład dr Lucyny Biały, wygłoszony dwu-
krotnie, w oprawie audiowizualnej Krzysz-
tofa Wysokińskiego ze 109 przezroczami, 
prezentował działalność tajemniczej, nad-
przyrodzonej istoty władającej Karkonosza-
mi, którą zwano Rübezahlem. Wiara w Ducha 
Gór, często pojmowanego jako pogańskie 
bóstwo, od stuleci była żywa wśród miesz-
kańców Śląska. Najstarsze wzmianki na jego 
temat zawarte zostały m.in. w rękopiśmien-
nej kronice miasta Trutnova, spisanej przez 
Simona Hüttela. Pierwszy zaś wizerunek 
Rübezahla pojawił się na XVI-wiecznej mapie 
Śląska Martina Helwiga. Szersze informacje 
odnaleźć można w XVII-wiecznych rozpra-
wach naukowych (m. in. C. Schwenckfelda, 
J.J. Schickfussa) oraz dziełach literackich  
(M. Opitza, W. Roździeńskiego). Niezmiernie 
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C.M. Gaudiberta, zawierająca bardzo dużo 
detali  i  niezwykle  plastycznie  oddająca 
ukształtowanie terenu. Zbiór selenografików 
zamyka kilka map współczesnych wydanych 
po 1959 r., a więc zawierających obraz także 
niewidocznej strony Księżyca, opracowy-
wany na podstawie obrazów przesyłanych 
przez sondy kosmiczne.
Główna część prezentacji była poświęcona 
historii selenografii, począwszy od pierw-
szych szkiców naskalnych z okresu neolitu 
znanych z jaskini Knowth w Irlandii, przez 
zobrazowania średniowieczne i renesan-
sowe, mapy wielkich astronomów okresu 
pierwszych obserwacji teleskopowych (m.in. 
T. Harriota, Galileusza, Heweliusza, G.B. Ric-
coliego, G. Cassiniego), aż do dzisiejszych 
map opracowywanych na podstawie danych 
satelitarnych, w tym udostępnianych przez 
usługi Google Moon i Google Earth (od wer-
sji 5. istnieje możliwość obserwacji Księżyca  
i Marsa). Prezentacji multimedialnej towarzy-
szył pokaz wybranych oryginałów map. 
Druga część spotkania została przeprowa-
dzona w formie warsztatów, które polegały 
na wyszukiwaniu przez uczestników – na 
podstawie przygotowanych współrzędnych 
selenograficznych – „polskich śladów” na 
Księżycu, czyli kraterów nazwanych na cześć 
polskich uczonych. 

Anna Osowska-Pudło

vvv
Od Ptolomeusza do Heweliusza
Książki astronomiczne z kolekcji starych dru-
ków Biblioteki Uniwersyteckiej wybrała na 
wystawę DFN Ewa Kaźmierczyk, mając na 
uwadze zaprezentowanie pierwszych dru-
kowanych wydań najwybitniejszych dzieł 
astronomicznych, w których ich autorzy, ge-
nialni uczeni, przedstawiali budowę świata. 
Można było zobaczyć dzieła Klaudiusza Pto-
lomeusza, greckiego astronoma, matematy-
ka, geografa, który żył i działał w Aleksandrii  
w II wieku n.e. Był on twórcą geocentryczne-
go systemu budowy świata, w którym kulista 
Ziemia miała znajdować się w centrum, a wo-
kół Ziemi krążyły planety. 
System ten opisał w dziele „Mathematike syn-
taxis”, znanym pod arabsko-greckim tytułem 
„Almagest”, które aż do czasów Kopernika  

z BUWr

stanowiło podstawowy wykład astronomii 
matematycznej. Zawierało jeden z pierwszych 
katalogów gwiazd, podający ich położenia 
na sferze niebieskiej. System Ptolomeusza 
pozwalał na dokonywanie obliczeń, choć 
niewiele miał wspólnego z tym, jak rzeczywi-
ście poruszają się planety. Biblioteka Uniwer-
sytecka we Wrocławiu ma w swoich zbiorach 
pierwsze drukowane wydanie „ Almagestu” 
wydane w Wenecji w 1515 r. (sygn. 464781). 
W dziele „Opus quadripartitum” (Czterok-
siąg)  drukowanym  w  Wenecji  w  1493 r. 
(sygn. XV.F.898), zawarł wykład astrologii. 
Ptolomeusz był też autorem podręczni-
ka geografii astronomicznej i kartografii  
„Cosmographia”. W Bibliotece UWr znajduje 
się jedno z najstarszych wydań drukowane 
w Ulm w 1482 r. (sygn. XV.F. 165 – egz. papie-
rowy) i (sygn. XV.F. 167 – egz. pergaminowy). 
Dzieło to zawiera matematyczne zasady kon-
struowania map i spis nazw geograficznych 
zaopatrzonych we współrzędne geograficz-
ne. Wśród 8 tys. zaznaczonych na mapach 
miejscowości znajduje się Kalisz. Biblioteka 
ma wiele XVI-wiecznych wydań tego dzieła. 
Na wystawie można było także obejrzeć dru-
kowane wydania wielkiego polskiego astro-
noma Mikołaja Kopernika (1473–1543), któ-
ry opracował nowy system budowy świata. 
Mikołaj Kopernik stworzył spójny heliocen-
tryczny system budowy świata, w którym 
planety wraz z Ziemią krążą wokół nierucho-
mego Słońca. Kopernik rozwiązał problem 
odległości poszczególnych planet, nieroz-
strzygnięty w systemie geocentrycznym. 
Wszystkie odległości zdeterminowane były 
przez wspólną jednostkę, odległość Ziemi 
od Słońca, powszechną miarę całego ukła-
du. Przedstawiając układ heliocentryczny 
Kopernik stwierdził: „Odnaleźliśmy zatem 
w tym porządku zadziwiający ład świata  
i ustalony, zharmonizowany związek między 
ruchem a wielkością sfer, jakiego w inny spo-
sób odkryć niepodobna”.
Biblioteka UWr ma trzy pierwsze wyda-
nia epokowego dzieła Mikołaja Kopernika  
„O obrotach sfer niebieskich ksiąg sześć” 
(łac. „De Revolutionibus Orbium Coelestium, 
Libri sex”); dwa egzemplarze pierwszego 
wydania – Norimbergae, apud. Joh.Petre-
ium, 1543 (sygn. 363153, 411395), dwa egz. 
drugiego wydania – Basel, ex. Offic. Henric-
petrina, 1566 (sygnatura 363152, 437777) 
oraz jeden egzemplarz trzeciego wydania 
pt. „Astronomia instaurata libris sex compre-
hense, qui de revolutionibus orbium coele-
stium inscribatur”, Amsterdam, excudebat 
Wilhelmus Jansonius, 1617 (sygn. 393653). 
Już w 1545 r. Conrad Gesner w swoim kata-
logu dzieł rękopiśmiennych i drukowanych 
„Bibliotheca universalis” (sygn. 464862) wy-
mienił dzieło Kopernika i dodał, iż Kopernik 
twierdzi w nim, że Ziemia obraca się dookoła 
nieruchomego nieba. Gesner podkreślił więc  

najważniejszy element naukowy zawarty  
w książce „O obrotach…” i jednocześnie przy-
czynił się do spopularyzowania tego dzieła. 
Mimo tego, od 1616 r. do 1836 r. dzieło Ko-
pernika było umieszczone w Indeksie Ksiąg 
Zakazanych (z 1667 r. - sygn. 370902;  z 1758 r. 
- sygn. 923914). Zabraniano katolikom czyta-
nia „O obrotach…” o ile nie zostaną wprowa-
dzone poprawki określające teorię heliocen-
tryczną jako hipotezę, gdyż uważano ją za 
sprzeczną z Biblią. Na wystawie pokazano 
dzieła uczonych popierających heliocen-
tryzm oraz przeciwników tej teorii. F. Giuntini 
w dziele „Speculum astrologiae ...” Lyon 1581 
(sygn. 463966) przedstawił horoskop Koper-
nika w dniu narodzin: „pragnienie wiedzy  
i żarliwość w badaniach” wynikały z gwiazd. 
Trzecim wielkim astronomem, z którego 
dziełami można było zapoznać się na wy-
stawie, był Jan Heweliusz (1611–1687), który 
urodził się i pracował w Gdańsku. Pochodził 
z rodziny gdańskich piwowarów, sam też 
trudnił się browarnictwem, z którego do-
chodów finansował swoje badania astro-
nomiczne. Heweliusz stworzył nowożytną 
selenografię, w 1640 r. założył w Gdańsku, na 
dachach trzech swoich domów, obserwato-
rium astronomiczne, do którego sam projek-
tował i wykonywał instrumenty potrzebne 
do obserwacji nieba. Dokonał obserwacji 
położeń planet, komet i gwiazd, powierzchni 
Księżyca, księżyców Jowisza i Saturna. Jego 
praca „Selenografia” Gdańsk 1647 r. zawiera 
opis powierzchni Księżyca z opracowanymi, 
na podstawie własnych obserwacji, mapami 
(sygn. BUWr – 363226). W swoim dziele „Ma-
china coelestis” Gdańsk 1673 r. (sygn. BUWr 
363223, 435926), zawarł historię astronomii, 
opis obserwatorium w Gdańsku i teleskopu 
na wieży pod Gdańskiem (teleskop o długo-
ści 50 m umieszczony na wysokości 27 m. 
W innym dziele „Prodomus astronomiae” 
Gdańsk 1690 r. (sygn. BUWr 363224), zawarł 
m. in. atlas nieba „Firmamentum Sobie-
scianum” – katalog 1564 gwiazd. Wszystkie 
swoje prace drukował we własnej drukar-
ni. Jan Heweliusz był pierwszym Polakiem 
przyjętym w poczet członków Royal Society  
w Londynie w 1664 r.
Na wystawie pokazano także dzieło jednej  
z pierwszych uczonych kobiet, śląskiej astro-
nomki urodzonej w Świdnicy, Marii Cunitii 
(1610-1664) „Urania propitia” (sygn. 363158), 
wydanej w Oleśnicy w 1650 r., w którym zawar-
ła, opracowane na nowo z poprawkami i uzu-
pełnieniami, tablice astronomiczne Keplera.
Przedstawione na wystawie dzieła astrono-
miczne, z których tylko część omówiono, 
zawsze wzbudzają zainteresowanie zwie-
dzających, ze względu na ciekawy materiał 
ilustracyjny, jak i sam temat; każdego przecież 
nurtuje pytanie, jak zbudowany jest świat. 

Ewa Kaźmierczak
n
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darczej Europy (XIII-XV wiek). Centrum czy 
peryferie?”, a nagrodę III stopnia pracy Pawła 
Żmudzkiego „Władca i wojownicy. Narracja  
o wodzach, drużynie i wojnach w najdaw-
niejszej historiografii Polski i Rusi”.
W kategorii autorskiej nagrodą III stopnia 
uhonorowano pracę Haliny Manikowskiej 
„Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie 
pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza”.

Klio 2009 – dostaliśmy trzy „Noble”!

W kategorii monografii naukowych nagrodę 
II stopnia przyznano pracy Grzegorza My-
śliwskiego „Wrocław w przestrzeni gospo-

26 listopada tego roku, podczas 
inauguracji XVIII Targów Książ-

ki historycznej w Warszawie, jury pod 
przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty 
przyznało kolejne nagrody Klio. Wśród 
uhonorowanych  znalazły  się  aż  trzy 
książki Wydawnictwa uniwersytetu Wro-
cławskiego, opublikowane w serii funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej „monografie 

wydawnictwo Uniwersytetu 
wrocławskiego Sp. z o.o.
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15
tel.: (071) 375-28-09, 
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Dział Handlowy: 
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(red.), 2009, seria „Bibliotekoznawstwo“ 
XXVIII, format B5, ss. 225, cena 25 zł.
s Roczniki  Biblioteczne  LIII,  Anna  Żbi-
kowska-Migoń  (red.),  2009,  format  B5,  
ss. 352, cena 28 zł.
FILOLOGIA
s Od podziału do jedności, Romuald Gel-
les (red.), 2009, seria „Niemcoznawstwo“ 
17, format B5, ss. 348, cena 34 zł.

przyg. Katarzyna Lechwar-Wiśniewska

Nowości i nagrody Wydawnictwa UWr
Z apowiedzi i nowe książki oficyny 

wydawniczej uniwersytetu Wro-
cławskiego.

JĘZYKOZNAWSTWO
s Tabu w języku i kulturze, Anna Dąbrow-
ska, Alicja Nowakowska (red.), 2009, seria „Ję-
zyk a Kultura“ 21, format B5, ss. 363, cena 35 zł.
TEATROLOGIA
s Przemiany  Ikonosfery.  Wizualny  kon-
tekst  sztuki  teatru,  Henryk  Jurkowski, 
2009, seria „Dramat – Teatr“ 23, format B5, 
ss. 426, cena 50 zł.
NAUKI POLITYCZNE
s Wprowadzenie  do  doktryny  społecznej 
Benedykta XVI, Ewa Jolanta Nowacka, 2009, 
format A5, ss. 158, cena 20 zł.
s Organizacje w stosunkach międzyna-
rodowych. Istota – mechanizmy działania 
- zasięg, Teresa Łoś-Nowak (red.), wyd V, 
2009, format B5, ss. 456, cena 30 zł.

NAUKI SPOŁECZNE
s Sytuacja i rola wielkiego miasta w pro-
cesie transformacji. Studium porównaw-
cze rozwoju ekonomicznego i procesów 
społecznych na przykładzie Wrocławia  
i Lipska – kontynuacje drugie, Zbigniew 
Kurcz,  Zdzisław  Morawski  (red.),  2009,  
seria „Socjologia” XLVII, format B5, ss. 372, 
cena 35 zł.
MUZYKOLOGIA
s Chopin  w  kulturze  polskiej,  Maciej 
Gołąb (red.), 2009, format B5, ss. 511, 
cena 35 zł.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
s Uniwersum  piśmiennictwa  wobec 
komunikacji  elektronicznej,  Krzysztof 
Migoń, Marta Skalska-Zlat (red.), 2009, 
format B5, ss. 413, cena 38 zł.
s Świat w obrazach. Zbiory graficzne 
w instytucjach kultury – ich typologia, 
organizacja i funkcje, Małgorzata Komza 

n

humanistyczne”. Sukces ten cieszy tym 
bardziej, że stanowi piękne zwieńczenie 
zbliżającego się 10-lecia współpracy fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej i Wydawnic-
twa uniwersytetu Wrocławskiego.

Grzegorz Myśliwski „Wrocław w przestrzeni gospodarczej 
Europy (XIII-XV wiek). Centrum czy peryferie?”

Im dalej od wojny, tym żywsze są zaintere-
sowanie i duma wrocławian z historii swego 
miasta, co ani niemieckie, ani piastowskie 
było, a po prostu – wielokulturowe, bo „od 
zawsze” na pograniczach kilku potęg poli-
tycznych i skrzyżowaniu kilku ważnych szla-
ków handlowych leżące. Praca Myśliwskiego 
w sposób szczególny utrafia w te zaintereso-
wania (i tę dumę), ukazując średniowieczny 
Wrocław nie jako miasto jedno z wielu, nie 
jako średniej wielkości i lokalnego znacze-
nia gospodarczy organizm, ale „jedno z naj-
lepiej rozwiniętych, najbogatszych miast 
środkowej Europy”. Miasto tym ważniejsze, 
że splatały się w nim nici powiązań pięciu 
wielkich europejskich stref gospodarczych, 
niekiedy bardzo odległych, bo nie tylko su-
decko-karpackiej z turyńsko-sasko-łużycką 
czy górnoniemiecką, ale i wszystkich już 
wymienionych z regionem czarnomorskim  

i północnowłoskim. Przyczyną tych powią-
zań – a zarazem efektem – była coraz silniej-
sza integracja gospodarki środkowoeuropej-
skiej z gospodarką Europy Zachodniej.
Kolejnym istotnym walorem pracy jest jej 
interdyscyplinarny charakter: autor pokusił 
się o ukazanie nie tylko ekonomicznego wy-
miaru badanych relacji, ale i – co w odniesie-
niu do epoki tak odległej zwykle nierównie 
trudniejsze – kulturowych ich konsekwencji, 
czyli tego wszystkiego, co składa się na tak 
zwaną kulturę handlową (la culture commer-
ciale) danego regionu. I jest tu konstatacją 
autorską niezwykle ciekawą, że na kulturę 
handlową (czy kupiecką) mieszczan Wro-
cławia składały się nie tylko uwarunkowania 
polityczne, ustrojowe, prawne i etyczne, ale 
i silne wpływy innych kupieckich kultur: ży-
dowskiej, górnoniemieckiej, włoskiej, hanze-
atyckiej i niderlandzkiej.
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Paweł Żmudzki „Władca i wojownicy. Narracja o wodzach, 
drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi”

Przedmiotem rozważań we „Władcy i wo-
jownikach…” są przede wszystkim dwa 
źródła  –  znana  i,  jakby  się  wydawało, 
wszechstronnie zanalizowana kronika Gal-
la Anonima oraz staroruski latopis „Powieść 
minionych lat”, a do celów komparatystycz-
nych wykorzystano fragmenty dzieł kilku 
innych średniowiecznych kronikarzy (Du-
dona z Saint Quentin, Wilhelma z Jumièges, 
Kosmasa  z  Pragi,  Wincentego  Kadłub-
ka, Saxona Gramatyka, Pawła Diakona).  
Autor, zainspirowany toczącą się dyskusją  
o kształcie i funkcjach drużyn wczesno-
średniowiecznych władców słowiańskich, 
wyszedł z założenia, że dotychczasowe 
ustalenia faktograficzne, będące rezulta-
tem drobiazgowej analizy źródeł narracyj-
nych i archeologicznych, bardzo istotnie 
może wzbogacić – a często i sfalsyfikować 
– odczytanie całościowe zachowanych tek-
stów, gdyż „narracje średniowieczne mają 
własny sens, wewnętrzną logikę, często 
odmienną od naszej. Ich zrozumienie staje 
się możliwe dzięki badaniu większych cało-
ści narracyjnych, a nie pojedynczych zdań 
czy epitetów”.

Mniej go interesowało, jakie te drużyny  
(i inne ówczesne oddziały) były i czego rze-
czywiście dokonały, ale jak zostały przed-
stawione, a także jakie piętno na przekazie 
źródłowym odcisnęła kultura, w której po-
wstawały. Pytanie o rzeczywistość histo-
ryczną było dla autora pytaniem dopiero 
następnym i nie najważniejszym, przede 
wszystkim dlatego, że odpowiedzieć na nie 
– na podstawie źródeł narracyjnych – jest 
niezwykle trudno, gdyż „obrazy konstru-
owane w kronikarskich fabułach często nie 
mają nic wspólnego z nowocześnie rozu-
mianym zdrowym rozsądkiem i realizmem. 
Są wytworem swoistych ideologii i reguł 
opowiadania funkcjonujących w epoce, 
która zrodziła badane teksty”, np. przytacza-
ne tam dane liczbowe z reguły nie są wiary-
godne, gdyż nawet „liczebność armii zależy 
od celów i strategii opowiadania (…) w ra-
mach jednej fabuły to samo wojsko może 
być raz duże, raz małe albo jednocześnie 
liczne i nieliczne”. Także drużyna może być 
jednocześnie „przyboczna” i „wielka”.
Niezależnie od tego, jak bardzo takie kon-
kluzje mogą czytelnika rozczarować, książ-

ka zdecydowanie warta jest lektury. Decy-
duje o tym nie tylko oryginalność ujęcia, 
ale i klarowny język autora, interesujące ze-
stawienia plastycznych opisów i niezwykle 
ciekawa interpretacja źródeł.

Halina Manikowska „Jerozolima – Rzym – Compostela. 
Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza”

W tzw. masowej wyobraźni wciąż silnie za-
korzeniony jest obraz średniowiecza jako 
epoki osławionych „mroków”, w których 
monotonnie pobrzmiewa jedynie dość 
minorowy, a nawet ponury nakaz: ora et la-
bora. Nie zmienił tego ani Huizinga swoimi 
dwiema słynnymi także i wśród nie-histo-
ryków pracami „Jesień średniowiecza” oraz 
„Homo ludens”, ani Samsonowicz piękną 
„Złotą jesienią polskiego średniowiecza”.
Teraz zabrała się za zmianę tego stereo-
typu Halina Manikowska. Jej „Wielkie piel-
grzymowanie...” jest fascynującą opowie-
ścią o świecie, w którym zwykły człowiek 
niekoniecznie skazany był na życie godne 
najszczerszego współczucia, bo banalne  
i bez żadnych prawie interesujących per-
spektyw. Na życie, w którym po kres dni 
swoich takie dostrzegać będzie „świata 
koło, jakie tępymi zakreśli oczy”. Tymcza-
sem, powiada Manikowska, było wręcz 
przeciwnie: w owej epoce nawet najzwy-
klejszy plebejusz – byle ciekawy świata i od-
ważny – mógł włączyć się w permanentne  

wówczas Wielkie Pielgrzymowanie i, we-
spół  z  tysiącami  współtowarzyszy  tej 
podróży, intensywnie poznawać kultury 
krajów dalekich i obcych oraz cudowne 
pozostałości po kulturach niby już minio-
nych, a przecież wciąż jakże żywych. I by-
najmniej nie był też, podkreśla autorka, 
zdany w tym poznawaniu wyłącznie na 
siebie i czysty przypadek – jego poprzed-
nicy na pielgrzymich szlakach pozostawili 
mu liczne relacje, itineraria, przewodniki i, 
przede wszystkim, opisy miejsc świętych. 
Wyobraźnia i wiedza średniowiecznego 
pielgrzyma bezustannie konfrontowana 
była z tą spuścizną, a on sam wychodził 
z tej konfrontacji i zachwycony, i coraz to 
duchowo bogatszy.
Fakt, że cały ten przeogromny ruch piel-
grzymkowy napędzany był niezbyt chwa-
lebną inicjatywą biskupów Rzymu, którzy 
– w celu łatania dziur w papieskiej kasie – 
manipulowali datami lat „jubileuszowych” 
i na coraz to większą skalę handlowali 
przeróżnymi odpustami, nie miał większe-

go wpływu na autentyczność związanego 
z  tym  pielgrzymowaniem  duchowego 
przeżycia.

n

Organizowane od początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku Targi Książki Historycznej  
w Warszawie należą do najważniejszych do-
rocznych wydarzeń dla środowiska autorów 
prac naukowych. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego od lat prezentuje tam naj-
nowsze książki, a najlepsze z nich zgłasza do  
towarzyszącego targom konkursu o nagro-
dy Klio – niezwykle prestiżowe, przyznawa-
ne przez Porozumienie Wydawców Książki  

Historycznej „polskie Noble historyczne”. 
I kilkakrotnie już książki nasze nagrodę tę 
otrzymały.

Krzysztof Uściński

vvv
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publikacje w internecie

Baza publikacji pracowników UWr 
– jej znaczenie i możliwości

Stosuje się dwutorowe napełnianie bazy, 
z uwzględnieniem opisów retrospektyw-
nych i bieżących. Opisy retrospektywne 
dotyczą publikacji od 1993 r. i są kontynu-
acją opublikowanego wcześniej dorobku 
pracowników  uczelni  z  lat  1945–1992, 
wydanego w wersji drukowanej, a także 
umieszczonego  w  Bibliotece  Cyfrowej 
BU. Wprowadzane są one na podstawie 
materiałów z kartotek sekcji, wykazów  
z Działu Badań Naukowych i weryfikowa-
ne z autopsji lub innych dostępnych źró-
deł bibliograficznych.
Publikacje  z  bieżącego  roku  opisywa-
ne  są  na  podstawie  zbiorów  Biblioteki 
tj. wpływów egzemplarza obowiązkowe-
go oraz otrzymywanych na bieżąco wy-
dawnictw Uniwersytetu Wrocławskiego, 
głównie Acta Universitatis Wratislavien-
sis, co stanowi ok. 20 do 30 proc. dorobku 
rocznego uczelni (dotyczy głównie nauk 
humanistycznych i społecznych, nato-
miast w przypadku nauk ścisłych i przy-
rodniczych często zupełnie brak danych 
z autopsji). Pozostałe opisy uzupełnia 
się w trakcie kolejnego roku, dopiero po 
otrzymaniu wykazu z Działu Badań Na-
ukowych, co stwarza roczne opóźnienia 
w rejestracji danych. 
Aby przeciwdziałać powstawaniu opóź-
nień i zapewnić bieżącą rejestrację do-
robku naukowego pracowników uczelni, 
wprowadzono formularze online, wypeł-
niane na poziomie poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych UWr. Posiadają 
one kodowany dostęp i są przygotowane 
w sposób bardzo przyjazny dla wprowa-
dzających dane. Udostępniono również 
funkcję pomocy (objaśnienia).
Pełna rejestracja bieżących publikacji jest 
sprawą kluczową dla kompletności bazy, 
ale cel ten można osiągnąć tylko przy ści-
słej współpracy poszczególnych jednostek 
organizacyjnych uczelni z Sekcją Doku-
mentacji, przestrzegając jednocześnie za-
rządzenia rektora nr 99/2009 z 10 września  

2009 w sprawie obowiązku rejestracji pu-
blikacji pracowników UWr. 
Liczba publikacji wprowadzanych przez 
formularze online zwiększa się, ale nadal 
nie pozwala zapewnić kompletności bie-
żących wpisów, co z kolei uniemożliwia 
m.in. przeprowadzanie analiz statystycz-
nych na podstawie bazy. Do 30 września 
2009 r.  wprowadzono  niewiele  ponad 
1000 rekordów z 2009 r., co przy założeniu, 
że rocznie pracownicy Uniwersytetu Wro-
cławskiego publikują średnio ok. 5  tys. 
prac, wykazuje brak ok. 4 tys. opisów.
Bibliografia pełni funkcje informacyjne, 
pozwala zapoznawać się z dorobkiem 
poszczególnych pracowników i jednostek 
organizacyjnych uczelni poprzez przeglą-
danie zgromadzonych danych z wyko-
rzystaniem wyszukiwania indeksowego. 
Stanowi także podstawę do różnorod-
nych analiz statystycznych i pozwala na 
ich szybkie, automatyczne generowanie 
według różnych kryteriów. Analizy staty-
styczne można przeprowadzać w bazie 
uwzględniając zarówno prace retrospek-
tywne, jak i bieżące. Analiza tych ostat-
nich wydaje się szczególnie ważna dla co-
rocznej sprawozdawczości uczelni, w tym 
także dla ułatwienia corocznych rozliczeń 
z Działem Badań Naukowych czy Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Posługując się bazą, w bardzo prosty spo-
sób można otrzymać zestawienie publika-
cji jednostki za dany rok. Należy wybrać 
indeks „jednostka uniwersytetu”, następ-
nie wyszukać nazwę określonej jednostki 
i na wykazie publikacji wybrać opcję „wer-
sja do druku”. Wynikiem będzie plik tek-
stowy otwierany w każdym popularnym 
edytorze tekstów. W pliku tym zebrane 
będą opisy zgromadzone w naszej bazie, 
uporządkowane zgodnie z wymaganymi 
kryteriami, czyli publikacje za dany rok 
według typów dokumentów wymienio-
nych w zarządzeniu nr 99/2009, według 
nazwisk autorów/pracowników. Zesta-
wienie jest otwarte do edycji, co oznacza, 
że można dowolnie kopiować zebrane 
opisy i przenosić np. do pliku sprawozda-
nia rocznego lub programu ministerstwa-
(OPI). 
W przypadku konieczności stworzenia li-
sty rankingowej publikacji (za dany rok lub 
za kilka lat) polecamy funkcję „opis z pa-
rametrami". W ten sposób otrzyma się ze-
stawienie: opisy bibliograficzne ze wszyst-
kimi  danymi  oraz  z  parametrami:  kraj 
wydania, język publikacji, typ wydawnictwa,  

status recenzowania, obecność na liście 
filadelfijskiej,  punktacja  wg  wskaźnika 
Impact Factor. Sposób postępowania jest 
identyczny  jak  przy  sporządzaniu  listy 
zwykłej – jedyną różnicą jest wybór ro-
dzaju opisu dokumentu, co oznacza, że 
w miejsce „opisu pełnego” należy wybrać 
„opis z parametrami”.
Ponieważ istnieje obowiązek corocznego 
sporządzania zestawień tabelarycznych 
dla Działu Badań Naukowych – również 
w tym zakresie baza może wyręczyć. Słu-
ży temu opcja „statystyki” umieszczona  
w polu „rodzaj opisu dokumentu”. Po jej 
wybraniu otwiera się tabela uporządko-
wana chronologiczne z podziałem na typy 
dokumentów wymagane przez Dział Ba-
dań Naukowych. Tabela obejmuje wszyst-
kie lata, za które rejestruje się publikacje  
w bazie. Możliwe jest również automatycz-
ne wygenerowanie tabeli dla roku bieżą-
cego poprzez opcję „wersja do druku”. 
Podsumowując, należy podkreślić kom-
plementarność bazy „Bibliografia publi-
kacji pracowników UWr”. Wprowadzając 
dane jednokrotnie, można otrzymać 
zarówno dane tekstowe, jak i dane staty-
styczne w jednym miejscu. Podstawą jest 
szczegółowy opis bibliograficzny oparty 
na przestrzeganiu standardów międzyna-
rodowych. Umożliwia to tworzenie wielu 
innych zestawień o znacznie szerszym za-
sięgu niż te opisane powyżej. 
Baza jest tworzona dla potrzeb uczelni  
i wszystkie uwagi, które pomogą ją udo-
skonalić i rozwijać są bardzo cenne. Prosi-
my je zgłaszać do Sekcji Prac Bibliograficz-
no-Dokumentacyjnych:
tel. (+48) 71 346 31 63, (+48) 71 346 31 15, 
e-mail: publikacje@bu.uni.wroc.pl

Teresa Haliniak
Aleksandra Zawadzka

Sekcja Prac 
Bibliograficzno-Dokumentacyjnych BU

od 2003 r. na stronie interneto-
wej Biblioteki uniwersyteckiej 

pod adresem www.bu.uni.wroc.pl jest 
dostępna baza „Bibliografia publikacji 
pracowników uniwersytetu Wrocławskie-
go”, opracowywana w Sekcji Prac Biblio-
graficzno-dokumentacyjnych  oddziału 
Informacji Naukowej Biblioteki uniwer-
syteckiej. Wg stanu na dzień 1 paździer-
nika 2009 r. baza liczy 51 565 rekordów  
i opisuje publikacje z lat 1993–2009.

n
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Megapotop w Śródziemiu
Morze Śródziemne to geologiczny cud 
świata. Olbrzymi zbiornik zapełnił się 
wodą w ciągu zaledwie roku, jak ustalili 
naukowcy. W tym tempie Bałtyk powstał-
by w półtorej doby.

Najbardziej gorąca dekada
Ostatnie dziesięciolecie jest najgorętszym 
od rozpoczęcia pomiarów instrumental-
nych w 1850 r. – ogłosiła Światowa Orga-
nizacja Meteorologiczna (WMO).

Hubble patrzy jeszcze głębiej
Obserwując Wszechświat w promieniach 
podczerwieni, Kosmiczny Teleskop Hub-
ble'a dojrzał galaktyki istniejące zaledwie 
600 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Poznaj książkę po... zapachu
Zapach starych książek może pomóc  
w ocenie ich stanu i doborze najlepszej 
metody konserwacji – donosi raport opu-
blikowany w „Analitycal Chemistry".

Turyści podbili Ziemię, podbiją i kosmos
Na kosmodromie na pustyni Mojave w Ka-
lifornii miliarder Richard Branson pokazał 
swoje najnowsze dziecko – samolot ra-
kietowy SpaceShipTwo, który wkrótce ma 
wozić pasażerów na krótkie przejażdżki  
w kosmos.

Pamiętamy, więc jesteśmy 
Dzięki pamięci semantycznej wiemy, że 
stolicą Norwegii jest Oslo, że urodziliśmy 
się ileś lat temu itp. Pamięć percepcyjna 
pozwala z kolei błyskawicznie rozpoznać, 
jak pachnie chleb, a jak miód. Dzięki pa-
mięci proceduralnej pamiętamy, jak wiąże 
się sznurowadła butów, dlatego wykonu-
jemy tę czynność automatycznie. Dzięki 
pamięci epizodycznej przechowujemy 
w mózgu informacje o najrozmaitszych 
przeżyciach.  To  coś  bardzo  ważnego  
i osobistego. Zwierzęta natomiast pamię-
tają, że jeden człowiek był dla nich dobry, 
a inny zły, mają świadomość, że są coraz 
słabsze, chorują, ale żaden pies ani kot  
w sile wieku nie wyobraża sobie, że pew-
nego dnia umrze.

Ryby w gorącej wodzie kąpane
Temperatura wody może dramatycznie 
zmienić osobowość ryby – donoszą au-
stralijscy naukowcy.

Pikantny sposób na raka piersi
Składniki zawarte w pikantnych przypra-
wach mogą zapobiegać rozwojowi raka 

piersi – donoszą naukowcy z University of 
Michigan (USA).

Nowy sposób na wirusa HCV
Naukowcy z Danii i USA opracowali nową 
metodę walki z wirusem zapalenia wątro-
by typu C.

Tsunami na słońcu
Pierwszy raz o istnieniu „słonecznych tsu-
nami” naukowcy informowali już w 1997 r., 
jednak wtedy uznali je za złudzenie 
optyczne. Teraz dane ze składającego 
się z dwóch kosmicznych sond amery-
kańskiego Obserwatorium Oddziaływań 
Słońce–Ziemia (STEREO) potwierdziły ist-
nienie tych niesamowitych fal rozżarzonej 
plazmy. Jedna z takich fal wzniosła się nad 
Słońcem na wysokość przewyższającą 
średnicę Ziemi i z ogromną prędkością 
przesunęła się po jego powierzchni.

Kwiatowa dominacja
Rośliny okrytonasienne zawojowały świat. 
Charakteryzujące się okazałymi dwupłcio-
wymi kwiatami rośliny okrytonasienne są 
obecnie najliczniejszą i najbardziej różno-
rodną grupą roślin. Liczbę gatunków sza-
cuje się na 250-400 tys.

Supernowa wagi ciężkiej
Dostrzegliśmy eksplozję jednej z naj-
większych gwiazd, jakie mogą istnieć  
w kosmosie – piszą astronomowie w „Na-
ture”. Takie katastrofy są niczym skamie-
liny, dzięki którym będzie można badać 
wczesną epokę Wszechświata.

Najważniejsze  wyróżnienia  naukowe 
2009
Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po 
raz 18. przyznała nagrody za wybitne osią-
gnięcia i odkrycia naukowe. 2 grudnia na 
Zamku Królewskim w Warszawie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród. Zwycięz-
cy otrzymują po 200 tys. złotych. W tym 
roku nagrodzono prof. Jerzego Strzelczy-
ka (historyka z UAM), prof. Józefa Barnasia 
(fizyka z UAM i PAN), prof. Bogdana Mar-
cińca (chemika z UAM) i prof. Andrzeja  
Kolińskiego (chemika z UW). 

25 lat temu dokonano pierwszego w Pol-
sce przeszczepu
– Nie zażywam leków, skończyłam studia. 
Dziękuję rodzicom, że zaufali lekarzom – 
mówi Aleksandra Przybylska, pierwsza 
pacjentka w Polsce, której 25 lat temu 
przeszczepiono szpik. Miała wtedy sześć 
lat.

Ekologiczny plastik
Koreańscy naukowcy opracowali metodę 
taniego i szybkiego uzyskiwania plastiku
przyjaznego środowisku – donosi pismo 
„Biotechnology and Bioengineering”.

349. rocznica powstania Towarzystwa 
Królewskiego w Londynie
Najstarsza na świecie istniejąca nieprze-
rwanie akademia naukowa obchodziła 
niedawno swoje 349. urodziny.

Jesteśmy gorsi po dobrym uczynku
Dobry uczynek tak podnosi nam samo-
ocenę, że potem, paradoksalnie, postę-
pujemy coraz gorzej. Jak daleko możemy 
się wtedy posunąć? Do kłamstwa, a może 
i dalej?

Jak zadbać o zdrowe serce
Medytacje są dobre, a migreny złe. Ryby 
nas chronią, o ile właściwie je przyrządzi-
my. A już koniecznie powinniśmy zadbać 
o właściwy poziom witaminy D – takie 
wnioski płyną z największego na świecie 
zjazdu kardiologów.

Bakteryjni saperzy
Specjalnie zaprojektowane bakterie mogą 
pomóc w wykrywaniu min lądowych – 
donoszą naukowcy z Edynburga.

Znalazły się palce i ząb Galileusza 
Po ponad stu latach odnaleziono zaginio-
ny ząb i dwa palce wielkiego uczonego 
– donoszą pracownicy Florenckiego Mu-
zeum Nauki.

Atom w każdej zagrodzie
Za dwa lata na Wyspach Brytyjskich po-
winna zacząć działać pierwsza w Europie 
bezobsługowa minielektrownia atomowa 
nowej generacji. Mając rozmiary łazien-
kowej wanny, będzie zasilać w prąd aż  
20 tysięcy domostw.

Nazywa się Jaguar i jest szybszy niż Struś 
Pędziwiatr 
Najnowszy światowy ranking superkom-
puterów TOP500 przyniósł zmianę na po-
zycji lidera. Elektroniczny mózg Oak Ridge 
National Laboratory w Tennessee (o imie-
niu Jaguar) zdetronizował superkomputer 
w Los Alamos National Laboratory (zwany 
Strusiem Pędziwiatrem).

Tajemnice genu mowy
Dlaczego ludzie mówią, a szympansy nie, 
chociaż różni nas tylko 1,5 proc. genów? 
Czemu zawdzięczamy zdolność nauczenia  

Kalejdoskop nauki

odkrycia
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się języka? Czy genetyka może pomóc 
osobom, które mają trudności z mówie-
niem – na te i inne pytania próbują odpo-
wiedzieć w „Nature" naukowcy z USA.

NASA zachłysnęła się księżycową wodą 
Księżyc już nie jest martwym globem, 
jakim widzieli go nasi ojcowie. Jest tam 
woda i Bóg wie jakie jeszcze skarby… 
Trzeba na nowo pisać encyklopedie i pod-
ręczniki. Droga do kolonizacji Srebrnego 
Globu staje otworem. 

Nie ma miłości bez zazdrości
Oksytocyna,  hormon  odpowiedzialny 
m.in. za zaufanie, hojność i empatię, inten-
syfikuje także zazdrość i chciwość – dono-
szą naukowcy z uniwersytetu w Hajfie.

Galopujące wymieranie gatunków
Spośród 47 577 znanych gatunków po-
nad 17 tys. grozi wyginięcie. To ponad 
36  proc.! – alarmują eksperci z Międzyna-
rodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zaso-
bów (IUCN).

Zmarł Witalij Ginzburg
W  niedzielę  wieczorem,  15  listopada, 
zmarł Witalij Ginzburg - znakomity rosyj-
ski fizyk, noblista, jeden z ojców radziec-
kiej bomby wodorowej. W październiku 
skończył 93. rok życia.

Pradawny jad
Zwierzęta używały jadu już co najmniej 
480 mln lat temu! Choć ofiara dorówny-
wała wielkością stworowi o wężowatych 
kształtach, nie zajmował się on przeżuwa-
niem i gryzieniem, lecz powoli połykał swą 
ofiarę w całości. Odkrył to i właśnie ogłosił 
w „Acta Palaleontologica Polonica” pol-
ski paleontolog prof. Hubert Szaniawski  
z Instytutu Paleobiologii PAN.

DNA na końskie zdrowie 
Naukowcy odczytali mapę wszystkich ge-
nów konia – informuje „Science”. Będzie 
ona nieocenioną pomocą do zrozumienia 
ludzkich chorób genetycznych.

Najstarsza pajęcza sieć na świecie
Zatopiony w bursztynie kawałek pajęczej 
sieci znaleziony na plaży we wschodnim 
Sussex w Wielkiej Brytanii został oficjalnie 
uznany za najstarszą tego rodzaju skamie-
linę na świecie – donosi „Journal od the 
Geological Society”.

Dzieci uczą się języka już w łonie matki
Noworodki płaczą zgodnie z melodią swo-
jego ojczystego języka – twierdzi francu-
sko-niemiecka grupa badaczek w artykule 
opublikowanym w internetowym wyda-
niu „Current Biology”.

Topniejące Kilimandżaro
Możliwe, że już za kilkanaście lat na ma-
jestatycznym  afrykańskim  szczycie  nie 
zobaczymy lodu – ostrzegają naukowcy  
z Ohio State University.

Wirus HIV plus geny powstrzymały cho-
robę
Dzięki terapii genowej udało się powstrzy-
mać rozwój dotąd nieuleczalnej choroby 
niszczącej układ nerwowy  –  informuje 
„Science”.

Uwaga, mamy – poświęćcie się dla dobra 
nauki 
Zakład Antropologii Polskiej Akademii 
Nauk we współpracy z Katedrą Antropolo-
gii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi 
badania ankietowe dotyczące matek i ich 
dzieci.

Znamy już DNA świni 
Międzynarodowej  grupie  naukowców 
udało się poznać kompletny zapis infor-
macji  genetycznej  świni  domowej,  co 
może pomóc w leczeniu zarówno ludzi, 
jak i świń.

Polskie perły geologiczne,  o  których 
mało kto słyszał
Nie będziemy trzymać wyników badań  
w szufladach, chcemy się nimi podzielić, 
zapalić ludzi do historii Ziemi – zapowiada 
główny geolog kraju.

Życie niepełnosprawnych o mrugnięcie 
łatwiejsze
Mrugasz  okiem  i  piszesz,  surfujesz  po 
Internecie, wysyłasz e-maile – tak działa 
oprogramowanie b-Link, które za darmo 
udostępnia Telekomunikacja Polska.

Elektrody na depresję
Po operacji ustąpiły myśli samobójcze,  
a chory zaczyna znowu spotykać się  
i rozmawiać z ludźmi. W Bydgoszczy za-
stosowano pionierską metodę leczenia 
depresji.

Dzieci z cukrem, czyli jak młodzi zmaga-
ją się z cukrzycą
Dwadzieścia tysięcy młodych Polaków 
zmaga się z cukrzycą typu 1. – najczęstszą 
chorobą przewlekłą występująca przed 
18. rokiem życia.

Niezwykły popis lodigezji
Po raz pierwszy sfilmowano rytuały go-
dowe rzadkiego południowoamerykań-
skiego gatunku kolibra – donosi serwis 
BBC. Lodigezja (Loddigesia mirabilis) to 
niezwykle rzadki i słabo poznany ptak  
z rodziny kolibrów, który występuje tylko 
w kilku miejscach na terenie Peru.

Wszystkie geny ogórka 
Chińscy naukowcy poznali sekwencję ma-
teriału genetycznego ogórka.

Internet konserwuje sędziwy mózg
Korzystanie z Internetu poprawia funkcjo-
nowanie mózgu u starszych osób – do-
noszą naukowcy z University of California  
w Los Angeles.

Wzór na przeżycie
O trzęsieniach ziemi i falach tsunami wie-
my już wystarczająco dużo, by zapobiec 
śmierci dziesiątków tysięcy ludzi – twier-
dzi amerykański geofizyk dr Jian Lin

Dobroczynna dynia
Skóra dyni zawiera substancje działające 
podobnie do antybiotyków – dowodzą 
badania opublikowane w „Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry”.

Neurony czasu
Grupa naukowców z Massachusetts In-
stitute of Technology (USA) zlokalizowała 
neurony odpowiedzialne za percepcję 
czasu. Mamy receptory światła, dźwięku, 
dotyku, ciepła, zimna i zapachu, ale nie 
mamy receptorów czasu. Poczucie mi-
jającego czasu jest konstruowane przez 
nasz mózg. Niekiedy mamy wrażenie, 
jakby czas płynął szybciej, kiedy indziej 
czas zdaje się zwalniać. Wszystko to wynik 
działania naszych neuronów.

Twórczość bliska szaleństwa
Węgierscy badacze znaleźli genetyczny 
związek między schizofrenią a kreatyw-
nością. To może wyjaśniać, dlaczego na 
schizofrenię chorowało lub było o nią 
podejrzewanych wielu znanych artystów 
i uczonych, np. malarz Salvador Dali czy 
filozof Georg Hegel.

Nocne światło przyczyną depresji
Ciągłe  przebywanie  w  oświetlonym 
pomieszczeniu może prowadzić do de-
presji – donoszą naukowcy z Ohio State 
University.

Antybiotyki – jak się nimi leczyć
Antybiotyki to nie cukierki – jeśli nie bę-
dziemy stosować ich rozważnie i odpo-
wiedzialnie, to nie tylko nie pomogą, ale 
mogą zawieść wtedy, gdy naprawdę będą 
potrzebne.

Żonglowanie dobre dla mózgu
Nauczenie się zupełnie nowej czynno-
ści polepsza funkcjonowanie substancji 
białej w mózgu – dowodzą brytyjscy na-
ukowcy. Także ćwiczenia fizyczne, nawet 
te umiarkowane, działają dobroczynnie 
na nasz mózg.

odkrycia
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odkrycia

Kolor przeciwsłoneczny
Ten sam bawełniany materiał ufarbowany 
na różne kolory w różnym stopniu chroni 
przed promieniowaniem UV – donoszą 
hiszpańscy naukowcy.

Magnetyczne liście
Zbieranie liści i mierzenie ich magnetyza-
cji może być tanim i wiarygodnym spo-
sobem na określenie jakości okolicznego 
powietrza – twierdzą naukowcy z Western 
Washington  University  w  Bellingham 
(USA).

Herbata, czyli smaczny sposób na zdro-
wie
Dobra na serce, kości i żołądek. Poprawia 
pamięć i chroni przed alergiami. Naukow-
cy przekonują: herbatę naprawdę warto 
pić.

Rośliny też rozpoznają rodzeństwo
Rośliny, które wyrosły z nasion od tej sa-
mej „matki”, są do siebie bardziej przyjaź-
nie nastawione niż te wyrosłe z obcych so-
bie nasion – ustalili naukowcy z University 
of Delaware (USA).

Klaps ogłupia
Kary cielesne zmniejszają inteligencję dzieci 
– dowodzą badania opublikowane na nie-
dawnej konferencji w San Diego w USA.

Wirus zmęczenia?
Zespół przewlekłego zmęczenia może być 
wywoływany przez pewnego mało znane-
go dotąd wirusa – sugerują amerykańscy 
naukowcy. Badania przynoszą na razie 
więcej pytań niż odpowiedzi, ale droga do 
dalszych prac została otwarta.

Spray polepszający pamięć
Masz jutro sprawdzian i boisz się, że nie 
zdążysz przyswoić materiału? Czeka cię 
wystąpienie i nie wiesz, czy zdążysz zapa-
miętać tekst? Być może pomoże ci odkry-
cie niemieckich naukowców.

Literacka Nagroda Nobla dla Herty Mu-
eller
 Mueller „z poetyckim wyczuciem i bezpo-
średniością prozy ukazuje losy wywłasz-
czonych” – napisał komitet w uzasadnieniu 
decyzji. Herta Mueller urodziła się w 1953 r. 
w Rumunii. Tam dorastała, studiowała  
i rozpoczęła karierę pisarską. W publika-
cjach przeszkadzała jej jednak cenzura: 
najpierw zezwalając na wydania jedynie 
okrojonej wersji jej pierwszej książki („Ni-
ziny”, 1982), później całkowicie zakazując 
jej publikowania. Do Niemiec Zachodnich 
pisarka wyemigrowała z mężem dopiero 
w 1987 r. Obecnie mieszka w Berlinie i wy-
kłada na Wolnym Uniwersytecie.

Nobel z chemii
Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii otrzymali: Venkatraman Ramakri-
shnan – Amerykanin pracujący w Wielkiej 
Brytanii, Thomas A. Steitz z USA oraz Ada 
E. Yonath z Izraela, „za prace nad strukturą 
i funkcją rybosomy” czyli za matkę białek. 
Tegoroczne nagrody w dziedzinie chemii 
to ostatnia część trylogii o tym, jak z che-
micznego punktu widzenia funkcjonują 
najważniejsze elementy życia.

Nobel za żonglowanie światłem
Tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki zo-
stała przyznana za odkrycia stare, sprzed 
blisko pół wieku, ale które dziś wpływają 
na życie każdego z nas. Dostali ją Charles 
Kao, Willard Boyle i George Smith, którzy 
wynaleźli fotografię cyfrową oraz zrewo-
lucjonizowali przesyłanie danych za po-
mocą światłowodów. 

Nobel za skuwki do sznurowadeł
Tegoroczny medyczny Nobel dla trójki 
amerykańskich badaczy. Dzięki nim ro-
zumiemy lepiej, w jaki sposób komórka 
się dzieli, czy musi się zestarzeć, a także 
dlaczego czasem rozwija się z niej rak. 
Amerykanie Elizabeth H. Blackburn, Ca-
rol W. Greider i Jack W. Szostak odkryli, 
w jaki sposób żywe organizmy chronią 
przed uszkodzeniem swoje chromoso-
my zawierające kod genetyczny. Laureaci 
dowiedli, że rozwiązanie znajduje się na 
końcach chromosomów – w telomerach, 
oraz w enzymie, który je tworzy – telo-
merazie. Telomery – strażnicy materiału 
genetycznego. Porównuje się je ze skuw-
kami na końcach sznurówek – ramionach 
chromosomów zawierających nici DNA. 
Za każdym razem, gdy nici DNA się roz-
sznurowują, aby się powielić, skuwki nie-
znacznie się skracają. Jest to zatem rodzaj 
biologicznego zegara odliczającego po-
działy komórki. Gdy telomery stają się za 
krótkie, aby chronić chromosomy, nastę-
puje starzenie się i obumieranie komórek. 
Dokładniejsze badania wykazały jednak, 
że telomery wcale nie muszą się kurczyć. 
Rozwiązanie tych dwóch zagadek – w jaki 
sposób chromosomy mogą odtwarzać 
się bez uszczerbku w czasie podziału ko-
mórki, a także jaki enzym zabezpiecza je 
przed zniszczeniem – zasłużyło zdaniem 
Komitetu Noblowskiego na tegoroczną 
nagrodę z fizjologii i medycyny.

Dziewczynki nie są gorsze
Dziewczynki przegrywają z chłopcami  
w naukach ścisłych. Dlaczego? Bo wszyscy 
wierzymy, że są w tym gorsze – wynika  
z badań, które objęły 34 kraje. Polacy, nie-
stety, są w grupie nacji najbardziej uprze-
dzonych wobec kobiet.

Cukrzyca w natarciu
Na świecie co 5 sekund diagnozuje się 
cukrzycę u kolejnej osoby. Co 10 sekund 
ktoś z powodu powikłań tej choroby 
umiera. Cukrzyca to epidemia XXI wieku – 
alarmują eksperci. Według ich szacunków 
w 2025 r. liczba chorych sięgnie 380 mln.

Pierwsza świątynia chrześcijańska w Pol-
sce
Resztki murów i fundamentów przed-
romańskiej kaplicy odkopała latem na 
poznańskim Ostrowie Tumskim ekipa ar-
cheologów pod wodzą prof. Hanny Koćki-
Krenz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

Nazwij asteroidę nr 66189
W związku z Międzynarodowym Rokiem 
Astronomii wenezuelski astronom Orlan-
do Naranjo poprosił dzieci i młodzież z ca-
łego świata o nadanie imion planetoidom, 
które ostatnio odkrył.

Nowy gatunek ryby
W morskich głębinach w pobliżu Kalifor-
nii odkryto nowy gatunek ryby z rodzaju 
hydrolagus.

Pierwsza skuteczna szczepionka przeciw 
HIV
Eksperymentalny  preparat  zmniejsza 
ryzyko zakażenia śmiertelnym wirusem  
o prawie jedną trzecią.

Międzynarodowy projekt edukacyjny 
z udziałem Polaków nagrodzony srebr-
nym medalem
Projekt nauczania astronomii w szkołach 
„Hands on Universe, Europe”, który dzię-
ki nowym technologiom ma obudzić  
w uczniach zainteresowanie kosmosem, 
został nagrodzony srebrnym medalem 
Komisji Europejskiej.

Na psa urok, nie choruj!
Jeśli pacjent przyjmuje obojętny środek, 
tzw. placebo, ale wierzy, że to świetny lek, 
to często czuje się po nim lepiej. Niestety, 
może być odwrotnie. Wiara w to, że coś 
szkodzi, lubi się spełniać.

UFO nad Bajkałem?
Zagadkowe ciemne kręgi na lodzie jeziora 
Bajkał sfotografowali w kwietniu astro-
nauci z międzynarodowej stacji orbitalnej 
krążącej 400 km nad Ziemią.

Chłopiec, który wypadł z rydwanu?
Od niedawna Warszawa może się szczy-
cić wspaniałym, zachowanym w całości 
rzymskim sarkofagiem dziecięcym. Uro-
dą dorównuje temu, który znajduje się  
w zbiorach watykańskich. Takich kom 
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pletnych sarkofagów jest na świecie zale-
dwie kilka.

Laserem rozpalą mini-Słońce na Ziemi
W Narodowym Laboratorium im. Law-
rence'a w Livermore w Kalifornii oficjalnie 
otwarto instalację z najpotężniejszym lase-
rem na świecie. Posłuży do badania reakcji 
fuzji jądrowych – takich jak te, które rozpa-
lają wnętrze Słońca albo bomby termoją-
drowej.

Tajemnice Królowej Lodu
To niesamowite, zaczynamy odkrywać, być 
może ostatnie dziewicze pasmo górskie na 
Ziemi, od milionów lat ukryte pod lodem 
– cieszą się naukowcy. „Nature” odsłania rą-
bek tajemnicy skrywającej Antarktydę.

Szpitalny reality show
Uniwersytecki szpital metodystów w Mem-
phis niedawno zamieścił w Internecie film  
z operacji usunięcia guza mózgu u pacjent-
ki, której groził paraliż. Pacjentka – Shila 
Renee Mullins – była w trakcie operacji 
przytomna, na filmie słychać, jak rozmawia 
z neurochirurgami.

Szkielet mamuta sprzed ponad miliona lat
Został on ostatnio odkryty w wyrobisku ko-
palni węgla Drmno we wschodniej Serbii.

Wiatrak na pełnym morzu
Norweski Statoil jako pierwszy ekspery-
mentuje z elektrowniami wiatrowymi pły-
wającymi po morzu.

Enzym sposobem na rany
U transgenicznych myszy z dodatkową ko-
pią genu HO-1 w komórkach skóry proces 
gojenia zachodzi szybciej.

Malaria groźna dla podróżników
Malarię powinno się podejrzewać u każdej 
osoby, która w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy wróciła z tropiku i ma objawy choro-
bowe, np. utrzymującą się gorączkę.

Diablo śmieszne ziele
Naukowcy zidentyfikowali roślinę wywołu-
jącą diaboliczny uśmiech.

Ginący słuch muzyków
Muzycy narażeni są na hałas o natężeniu 
porównywalnym z panującym w fabry-
ce. Różnica tkwi w podejściu – w fabryce 
robi się wszystko, żeby dźwięk stłumić,  
a w branży muzycznej wszystko, żeby sły-
szeć go jak najlepiej.

Nagranie z zaświatów
Amerykańscy naukowcy odtworzyli naj-
starszy zapis dźwięku na świecie. To głos 
francuskiego wynalazcy sprzed 150 lat!

Jak zatrzymać cukrzycę?
Dwa odkrycia dotyczące przyczyn cukrzy-
cy i jeden lek, który radzi sobie ze skutkami 
choroby lepiej niż dotychczasowe – takie 
nowości przyniósł tegoroczny zjazd Ame-
rykańskiego Towarzystwa Diabetologicz-
nego w Nowym Orleanie.

Gen wojownika i gangstera 
Najbardziej brutalni i agresywni członko-
wie gangów są nosicielami pewnej wersji 
genu MAOA zwanego popularnie genem 
wojownika – dowodzi w „Comprehensive 
Psychiatry” zespół kryminologa Kevina 
Beavera z Uniwersytetu Stanowego na 
Florydzie.

Połowie nowotworów złośliwych może-
my zapobiec 
Zmiana stylu życia, m.in. rzucenie palenia, 
dieta bogata w warzywa i owoce, aktyw-
ność fizyczna i chodzenie na badania kon-
trolne, mogłaby zapobiec połowie nowo-
tworów złośliwych – podkreślają lekarze.

Pierwsza planeta w dalekiej, dalekiej ga-
laktyce
Za pomocą metody mikrosoczewkowa-
nia grawitacyjnego znaleźli ją w spiralnej 
galaktyce  Andromedy  astronomowie  
z Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii i Rosji.

Czarny zbawca Bałtyku
Bez niego nasze morze przypominałoby 
mulisty staw. O kim mowa? O malutkim 
małżu, którego Szwedzi nazywają niebieską 
muszelką, a Polacy – omułkiem jadalnym, 
choć rzadko ląduje na naszych stołach.

Historia obrócona w pyłek
Miliony  lat  temu  Grenlandię  pokrywały 
mokradła,  rosły  ciepło-  i  wilgociolubne 
palmy, sagowce i metasekwoje, a w la-
sach tętniło życie – piszą uczeni w „Nature”.  
Jak to się stało, że zielony raj zmienił się  
w lodową bryłę?

Zimny czepek uchroni przed kalectwem
Powstaje ogólnopolska sieć ośrodków, 
które będą leczyć noworodki z ciężkim nie-
dotlenieniem za pomocą nowatorskiej me-
tody chłodzenia głowy. Dzięki temu dzieci 
mogą uniknąć poważnego porażenia mó-
zgowego, upośledzenia i kalectwa.

Topi się, topi się, topi się!
Lodowiec przykrywający Grenlandię topi 
się szybciej niż myślano – piszą w „Hydro-
logical  Processes”  uczeni  z  USA,  Wielkiej 
Brytanii i Danii.

Zwierzaki z budowy
77 osobników gadów i płazów przenie-
śli studenci pod kierunkiem prof. Marii  

Ogielskiej z UWr z terenu budowy piłkar-
skiego stadionu na wrocławskich Maśli-
cach do zbiorników przy ul. Mącznej we 
Wrocławiu. Wśród nich były najcenniejsze 
okazy: traszka grzebieniasta i kumak ni-
zinny. Były także żaby, jaszczurki, ropucha 
szara i zaskroniec zwyczajny.

Najwięcej CO2 od milionów lat
Dzisiejsze  stężenie  dwutlenku  węgla  
w atmosferze jest najwyższe od 2,1 mln 
lat – piszą w „Science” naukowcy z USA  
i Wielkiej Brytanii.

Zimno, ciepło, gorąco! 
Aerozole emitowane do atmosfery przez 
człowieka chłodzą klimat o 60 proc. sła-
biej niż do tej pory sądziliśmy – pisze  
w najnowszym „Science” Gunnar Myhre  
z  Międzynarodowego  Centrum  Badań  
Klimatu i Środowiska w Oslo.

Podmorski neandertalczyk
W  jaki  sposób  kości  neandertalczyka 
znalazły się na dnie Morza Północnego?  
To pozostałość istniejącego tam przed ty-
siącami lat lądu – uważają naukowcy.

Psy i koty coraz częściej przenoszą groź-
ną bakterię
Chodzi o zakażenie tzw. MRSA, czyli 
gronkowcem złocistym opornym na me-
tycylinę. Amerykańscy naukowcy ostrze-
gają, że ryzyko takich zakażeń, będących 
wynikiem pogryzienia przez psy i koty, 
rośnie.

O komórkowej symetrii i mikrotubulach 
Jedną z ważnych struktur komórek (za-
równo roślinnych, jak i zwierzęcych) są 
długie białkowe włókna zwane mikrotu-
bulami. To właśnie od układu mikrotubul 
zależy kształt komórki, wewnętrzny roz-
kład organelli, to, w jaki sposób i w którym 
miejscu komórka się podzieli, a także to,  
w którą stronę uda się po podziale.

Jaskiniowcy przygrywali Wenus na flecie?
W jaskini Szwabskiej Jury znaleziono jeden 
z najstarszych i najlepiej zachowanych fle-
tów w historii. Wykonano go z ptasiej kości 
33 tys. lat przed Chrystusem. 

W  cieniu  pierścieni  Saturna  kwitnie 
życie?
Mikroorganizmy mogły znaleźć wygodną 
niszę na Enceladusie, jednym z księżyców 
Saturna – wynika z najświeższych obser-
wacji sondy Cassini.

Kosmos 2014 w polskich borach
Toruńscy astronomowie chcą zbudować 
jeden  z  największych  radioteleskopów 
świata.  Kosmiczna  czasza  o  średnicy  

odkrycia



Przegląd Uniwersytecki nr 12 (163) 200936.

90  metrów  miałaby  stanąć  w  2014 r.  
w Borach Tucholskich.

Andromeda nadciąga
Astronomowie znaleźli w naszym najbliż-
szym sąsiedztwie ślady po wielu galak-
tycznych kolizjach – informuje „Nature”. 
Podobną przeżyje (albo i nie) nasza Droga 
Mleczna. Za dwa miliardy lat zderzymy się 
z Wielką Mgławicą Andromedy.

Napędzani arbuzami
Sok z arbuzów może być cennym źródłem 
biopaliwa – twierdzą naukowcy z South 
Central Agricultural Research Laboratory 
w Lane w stanie Oklahoma (USA).

Neptun zbada dno morza
Kamień milowy w badaniach oceanów. 
Jeszcze w tym roku na dnie Pacyfiku za-
cznie działać wielkie obserwatorium na-
ukowe. Pierwsze takie na Ziemi. Co ono 
podejrzy, my zobaczymy w Internecie.

Ważka podróż ważki
Największym podróżnikiem w świecie 
owadów jest... ważka. Każdego roku różne 
jej gatunki pokonują nad Oceanem Indyj-
skim tysiące kilometrów dzielące połu-
dniowe Indie od Afryki.

40. rocznica lądowania na Księżycu: ka-
mienie w cenie
Taka oferta trafia się rzadko. 40 lat po 
pierwszym lądowaniu na Księżycu w ser-
wisie eBay wystawiono na sprzedaż frag-
ment meteorytu księżycowego. Za płyt-
kę o masie 141 gramów trzeba zapłacić... 
144  tys. dol.

Tajemnice Mezopotamii
Intrygujące budowle, narzędzia z brązu, 
ozdoby z metali i kamieni, bogate gro-
bowce i gliniane zabawki z planszą do gry 
sprzed 4 tys. lat odkryli polscy i syryjscy ar-
cheolodzy w Tell Arbid.

Alternatywa dla jedwabników
Australijski owad Mallada signata wytwa-
rza o wiele bardziej rozciągliwą i wytrzyma-
łą nić niż przędza jedwabników – donoszą 
naukowcy z Australian Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organi-
sation.

Dać szansę Białowieży
Białowieski Program Rozwoju to nie tylko 
nadzieja na uratowanie ostatniego nizin-
nego lasu Europy. To także szansa na przy-
wrócenie po blisko stu latach równowagi 
między puszczą a mieszkającymi tu ludźmi. 

Szansa, jakiej ten las i ci ludzie nie mieli od 
czasów, gdy przyjeżdżał tu ostatni car Rosji.

Uhonorowanie naukowca
Na jubileuszowym, 90. zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego została odsło-
nięta pamiątkowa tablica poświęcona pa-
mięci jednego z najwybitniejszych polskich 
chemików – Stanisława Kostaneckiego.

Najdalsza czarna dziura 
Astronomowie zaobserwowali najodleglej-
szą znaną czarną dziurę. Znajduje się ona 
w wielkiej galaktyce odległej o 12,8 mld lat 
świetlnych od Ziemi.

Bakterią w raka…
…czyli  młodzi  polscy  biotechnolodzy  
w prestiżowym konkursie bostońskiego 
Massachusetts Institute of Technology.

Śladami Adama i Ewy
Wszyscy ludzie żyjący dziś na Ziemi są po-
tomkami jednego mężczyzny – Adama,  
który 60-90 tys. lat temu przemierzał sa-
wannę wschodniej Afryki. To jego linia 
okazała się najsilniejsza.

(z serwisów naukowych zebrała kad)

Biblioteki Uniwersytetu Karola w Pradze

Zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami 
pomiędzy  dyrektor  Aleną  Matuszkową  
a  mną,  gościłam  w  Bibliotece  Instytutu 
Nauk  Społecznych  (Knihovna  společen-
ských  věd  T.G.  Masaryka).  Zapoznałam 
się z zagadnieniami związanymi z groma-
dzeniem,  opracowaniem  i  udostępnia-
niem zbiorów. Placówka ta ma ok. 80 tys. 
zbiorów. Moją uwagę zwróciły stanowiska 
pracy dobrze wyposażone m.in. w bezpo-
średni dostęp do Internetu, baz danych, 
drukarek, kserokopiarek i skanerów.
W czasie pobytu odwiedziłam też inne bi-
blioteki. Jedną z nich była Biblioteka Insty-
tutu Prawa (Právnická fakulta - knihovna). 
W 2002 r. placówka ta została dotknięta 
ogromną  powodzią.  Znaczna  część  jej 
zbiorów uległa zniszczeniu. Korzystano 
wówczas z doświadczeń naszej Biblioteki 
Uniwersyteckiej w zakresie osuszania i ra-
towania zbiorów.
Drugą placówką była Biblioteka Instytutu 
Pedagogiki (Pedagogická fakulta Ústřední 
knihovna). Obie te placówki mają wolny 

dostęp do zbiorów oraz dobre zaplecze do 
pracy zarówno dla studentów, jak i pracow-
ników. 
9 września wzięłam udział w uroczystym 
otwarciu i zwiedzaniu nowo wybudowanej 
Narodowej Technicznej Biblioteki (Národní 
technická knihovna). Gmach ten ma bar-
dzo interesującą bryłę oraz funkcjonalne 
wnętrza. Wolny dostęp do zbiorów, łatwość 

poruszania się, dobrze wyposażone stano-
wiska do pracy to atuty tej placówki.
Mam nadzieję, że obecni pracownicy Biblio-
teki Uniwersyteckiej również doczekają się 
nowego gmachu na miarę XXI wieku. 

Franciszka Zossel
__________
Autorka przebywała w Pradze w dniach 6–11 IX 2009 r. 
w ramach programu Erasmus.

u niwersytet Karola nie ma biblioteki 
gromadzącej centralnie zbiory, a je-

dynie biblioteki wydziałowe. 
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