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NOWI MINISTROWIE W RESORCIE NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MINISTERSTWO EDUKACJI

NARODOWEJ

- minister edukacji narodowej. Profesor nauk chemicznych, specjalizuje się w fizykoterapii ciała
stałego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat i praca habilitacyjna na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Był kierownikiem katedry chemii krzemianów i związków wielkocząsteczkowych. Funkcję rektora Akademii sprawował drugą kadencję. Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek „Solidarności", którą w 1980r. organizował na AGH.
MIROSŁAW H A N D K E

- wiceminister edukacji narodowej, sekretarz stanu, pierwszy zastępca ministra. W Ministerstwie Edukacji Narodowej nadzorować będzie sprawy oświaty. Absolwentka chemii i studium podyplomowego chemii
na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełniała wiedzę podczas studiów zagranicznych i cyklu kursów na temat negocjacji i rozwiązywania konfliktów, organizacji i zarządzania, twórczego myślenia. Pracownik Wydziału Oświaty Warszawskiej Gminy Centrum. Wcześniej nauczyciel fizyki i chemii, wicekurator w Warszawie. Zakładała „Solidarność"
w 1980 r. w szkole, w której pracowała, była delegatem związku na zjazdy Regionu Mazowsze, potem przewodniczyła
sekcji oświaty mazowieckiej „S". W 1997 r. została sekretarzem krajowym Unii Wolności do spraw oświaty.
IRENA DZIERZGOWSKA

- wiceminister edukacji narodowej, podsekretarz stanu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej
nadzorować będzie sprawy ekonomiczno-finansowe. Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii
Górniczo-Hutniczej, pracował jako geolog w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Krakowie. Potem podjął pracę naukowo-dydaktyczną na AGH, obronił doktorat, a w 1991r. przeszedł habilitację. Jego dorobek naukowy został jednak
zakwestionowany w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, odwołania były nieskuteczne. Został dyrektorem administracyjnym AGH. Bezpartyjny, należy do „Solidarności".

A N D R Z E J KARWACKI

- wiceminister edukacji narodowej, podsekretarz stanu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej
odpowiedzialny będzie za wprowadzenie reformy programowej i szkolnej oraz za dostosowanie modelu edukacji do
modelu samorządowego po wprowadzeniu powiatów. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowego studium z pedagogiki specjalnej. Był nauczycielem w szkole zawodowej w Pucku oraz w Specjalistycznym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci upośledzonych umysłowo. Przewodniczył oświatowej „Solidarności" w
Gdańsku. Współautor programu oświatowego AWS, przewodniczący Regionalnego Forum Edukacyjnego. Pisze pracę
doktorską na temat reformy edukacyjnej po 1989 r. na przykładzie regionu gdańskiego.

WOJCIECH KSIĄŻEK

- wiceminister edukacji narodowej, podsekretarz stanu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej zajmie
się sprawami szkolnictwa wyższego. Profesor historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował naukowo
w Archiwum, a następnie w Bibliotece PAN w Krakowie. Za działalność związkową w „Solidarności" od 1980 r.
pozbawiony stanowiska docenta, w 1984 przeszedł do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doradca „Solidarności",
członek Komitetu Obywatelskiego, członek podzespołu ds. samorządu terytorialnego podczas obrad „okrągłego stołu".
Poseł Unii Wolności poprzednich kadencji Sejmiu, uczestniczył w pracach Komisji Edukacji Narodowej oraz Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
JERZY ZDRADA

- wiceminister edukacji narodowej, podsekretarz stanu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej
odpowiedzialny będzie za integrację z Zachodem i współpracę z Zagranicą. Inżynier elektrotechnik, absolwent i profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalista elektroenergetyki i automatyki elektroenergetycznej. Był rektorem 1990-1996 i dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Członek „Solidarności".
WILIBALD WINKLER

KOMITET BADAŃ

NAUKOWYCH

- przewodniczący KBN, inżynier elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej i rektor 19901996, specjalista od sterowania systemami elektroenergetycznymi. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Connecticut (USA). Członek American Association of Communication i inicjator powołania Podyplomowej Szkoły Komunikacji
Społecznej przy Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem książek „Jak mówić i przemawiać przekonująco" i „Cytaty
dla mówców". Szef rady nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej w KGHM Polska Miedź. Należy do Rady
Społecznej przy Metropolicie Wrocławskim. Internowany i skazany w stanie wojennym.

A N D R Z E J WISZNIEWSKI
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NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA,
PODZIĘKOWANIA, GRATULACJE
•

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali:
1 listopada 1997 r.
prof.dr hab. BERNARD J. ALBIN Z Instytutu Nauk Politycznych
prof.dr hab. MAREK BOJARSKI z Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii
prof.dr hab. ANDRZEJ PĘKALSKI Z Instytutu Fizyki Teoretycznej

•

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:
24 marca 1997
dr FELIKS PRZYBYLAK z Instytutu Filologii Germańskiej,
dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teorii literatury, na podstawie pracy
W stronę poetyki umykających pojęć. Wstępne stadia i fazy.
23 czerwca 1997
dr JANINA ELŻBIETA KUNDERA Z Instytutu Nauk Ekonomicznych,
dr habilitowany nauk prawnych w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, na podstawie pracy
Doktryna socjalistów z katedry /1872-1918 / .
29 września 1997
dr ZBIGNIEW PULKA z Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych,
dr habilitowany nauk prawnych w zakresie teorii prawa, na podstawie pracy
Legitymizacja państwa w prawoznawstwie.
dr ALEKSANDER IWANOW Z Instytutu Matematycznego,
dr habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki/teorii modeli, na podstawie pracy
Problem skończonej aksjomatyzowalności i teorie grafów super płaskich.
27 października 1997
dr WIESŁAW KRAKOWIAK Z Instytutu Matematycznego,
dr habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki, na podstawie pracy
The product-decomposability of probability measures on Abelian metrizable groups.
24 listopada 1997
dr MIROSŁAWA CZARNECKA Z Instytutu Filologii Germańskiej,
dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, historii literatury niemieckiej,
na podstawie pracy
Die „verse = schwangere" Elysie. Zum Anteil der Frauen an der literarischen Kultur Schlesiens im 17.
Jahrhundert.
dr STANISŁAW KŁOPOT Z Instytutu Socjologii,
dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, na podstawie pracy
Procesy dostosowawcze do mechanizmów gospodarki rynkowej w rolnictwie indywidualnym
województwa wrocławskiego).

•

Stopień doktora otrzymali:
7 października 1997
mgr PRZEMYSŁAW KANAREK Z Instytutu Informatyki
dr nauk matematycznych w zakresie matematyki, na podstawie pracy
Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia.
Promotor: prof.dr hab. Mirosław Kutyłowski
10 października 1997
mgr JACEK BANIA Z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej,
dr nauk biologicznych w zakresie biochemii, na podstawie pracy
Inhibitory chymotrypsyny i katepsyny G z hemolimfy Apis mellifera. Struktura i funkcja.
Promotor: prof.dr hab. Antoni Polanowski
13 listopada 1997
mgr ANNA MAŁGORZATA MOREAUW, doktorantka z Wydziału Chemii,
dr nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy
Właściwości koordynacyjne agonistów i antagonistów histaminy.
Promotor: prof.dr hab. Henryk Kozłowski

(na przykładzie
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JM Rektor UWr., prof. Roman Duda, otrzymał w listopadzie br. podziękowania:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowny Panie Rektorze,
Drogi Romku!
Serdecznie dziękuję za nadesłane gratulacje i życzenia w związku z powołaniem mnie na stanowisko Ministra
Edukacji Narodowej.
Te wyrazy pamięci sprawiły mi prawdziwą radość. Traktuję je jako wsparcie i zachętę do pełnienia moich nowych,
niełatwych obowiązków.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia najlepszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z poważaniem
Serdecznie pozdrawiam
(-) Mirosław Handke
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
Magnificencjo, Drogi Romanie
Bardzo dziękuję za dobre, serdeczne i ciepłe życzenia. Bardzo potrzebuję życzliwości przyjaciół, o czym wiesz
najlepiej, mając za sobą doświadczenie ministerialnych gabinetów.
Dziękuję za zaproszenie na Kolegium Rektorów. Bardzo będę chciał wziąć udział w jego posiedzeniu. Na pewno
uda nam się znaleźć dogodny dla wszystkich termin.
Z wyrazami wielkiego szacunku i szczerej sympatii
(-) Andrzej Wiszniewski
• Profesor Ludwik Turko z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr., wrocławski poseł Unii Wolności poprzedniej kadencji, wybrany został przez Sejm do Trybunału Stanu.
• Profesor Kazimierz Działocha z Wydziału Prawa i Administracji UWr., poseł RP w obecnej kadencji Sejmu, będzie
pracował w Komisji Ustawodawczej.
• Profesor Marek Mazurkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji, poseł RP w nowym Sejmie, zajmie się pracą w
Komisji Integracji Europejskiej.
• Profesor Bernard Janusz Albin, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr., został przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Prof. Albin zainteresowany problematyką stosunków
polsko-ukraińskich zamierza przeprowadzić prace badawcze celem wyjaśnienia historii obozu w Jaworznie, w którym
przetrzymywani byli po wojnie Ukraińcy
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE PRZYZNANE PRZEZ
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
WRĘCZONE W CZASIE ŚWIĘTA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:
prof.dr hab. Barbara Adamiak
prof.dr hab. Piotr Biler
prof.dr hab. Marek Bożejko
prof.dr hab. Zbigniew Czapla
dr Aleksander Kuzik
prof.dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska
dr hab. Wojciech Roszak
mgr Marta Samocka-Lipińska
Henryk Siagło
mgr Wacław Sobociński

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:
Władysław Skraba
Władysława Szurkiewicz
Janusz Rzechonek

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI
DLA OŚWIATY I WYCHOWANIA OTRZYMALI:
prof.dr hab. Leszek Baraniecki
prof.dr hab. Krystyna Galon-Kurek
mgr Aniela Kolbuszewska
prof.dr hab. Tadeusz Lewowski
prof.dr hab. Elżbieta Lonc
prof.dr hab. Zbigniew Malarski
mgr Michał Michalak
prof.dr hab. Jerzy Mroziński

prof.dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
prof.dr hab. Franciszek Połomski
prof.dr hab. Tadeusz Pytlik
mgr Anna Reczek
dr Anna Szczepankiewicz-Szmyrka
prof.dr hab. Janina Legendziewicz
prof.dr hab. Mieczysław Zlat.
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NAGRODY JM REKTORA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ORGANIZACYJNE, WRĘCZONE
W CZASIE UROCZYSTOŚCI 14 LISTOPADA BR. W AULI LEOPOLDYŃSKIEJ
INDYWIDUALNE NAGRODY NAUKOWE JM REKTORA OTRZYMALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof.dr hab. MACIEJ DYMKOWSKI za monografię: Samowiedza w okowach przywdziewanych masek.
prof.dr hab. JÓZEF FRĄCKOWIAK za dwie monografie dotyczące spółek prawa handlowego i prawa cywilnego
dr hab. KRZYSZTOF KAWALEC za monografię: Roman Dmowski.
prof.dr hab. BRONISŁAWA KONOPIELKO za Słownik finansowy rosyjsko-polski.
prof.dr hab. TADEUSZ L I S za badania nad strukturą ważnych związków w szczególności biologicznie czynnych
dr BEATA POKRYSZKO za monografię: The Gastrocoptinae of Australia ...
prof.dr hab. MARIAN WOLAŃSKI za monografię: Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej
emigracji polskiej 1945 - 1975.
prof.dr hab. ANDRZEJ ZAWADA za monografię: Miłosz.
dr MAREK NOWICKI za pracę doktorską: Właściwości ultracienkich warstw srebra na różnych ścianach
kryształu miedzi.
ZESPOŁOWE NAGRODY JM REKTORA OTRZYMALI:

Za monografię: Masyw Śnieżnika,
prof.dr hab. ALFRED JAHN
prof.dr hab. TERESA WISZNIOWSKA
prof.dr hab. LECH BOROWIEC
prof.dr hab. JERZY DON

zespół w składzie:

Za monografię: Metal Surface Electron Physics, zespół w składzie:
prof.dr hab. ADAM KIEJNA
prof.dr hab. KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI

d r J A N KLEMENTOWSKI

Za prace na temat algorytmów równoległych, zespół w
składzie:
prof.dr hab. MIROSŁAW KUTYŁOWSKI

d r HALINA KRYZA

d r MAREK PIOTRÓW

d r h a b . ROMUALD POMORSKI
d r h a b . STANISŁAW STAŚKO

d r JÓZEF KRYZA

d r KRZYSZTOF LORYŚ

d r PIOTR MIGOŃ

m g r PRZEMYSŁAWA KANAREK

d r JACEK PIASECKI

m g r TOMASZ WIERZBICKI

d r DARIUSZ SKARŻYŃSKI

m g r MAREK PAKIET

Za cykl prac na temat: Metaloporfiryny
generujące
niezwykle otoczenie koordynacyjne - reaktywność,
struktura elektronowa i molekularna, zespół w składzie:
prof.dr hab. LECHOSŁAW LATOS-GRAŻYŃSKI

m g r KRZYSZTOF STEFANIAK

d r PIOTR CHMIELEWSKI

Za opracowanie właściwości fizyko-chemicznych
bursztynów bałtyckich, zespół w składzie:
prof.dr hab. MICHAŁ SACHANBIŃSKI

Za podręcznik: Rudimenta Latinitatis,
dzie:

d r FRANCISZEK CZECHOWSKI

m g r TERESA ZARYCH

d r ROBERT TARKA
d r MAREK WOŹNY
m g r JERZY BIEROŃSKI
m g r JAROSŁAW KANIA

prof. BERNARD

m g r STANISŁAW WILCZYŃSKI

R . T . SIMONETT

d r JAN CHOJCAN
d r STANISŁAW WOŁOWIEC

Za książkę: Theatrum
dzie:

vitae et mortis, zespół w skła-

m g r PIOTR OSZCZANOWSKI

Za cykl prac na temat: Badania korelacji pomiędzy
strukturą centrum metalu a jego aktywnością katalityczną, zespół w składzie:
prof.dr hab. PIOTR SOBOTA

m g r JAN GROMADZKI

d r ZOFIA JANAS
d r SŁAWOMIR SZAFERT
d r JÓZEF OTKO

NAGRODY JM REKTORA ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE OTRZYMALI:
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.
prof.dr hab.

zespół w skła-

ROMUALD GELLES

prof.dr
prof.dr
prof.dr
prof.dr
prof.dr
prof.dr

JÓZEF ZIÓŁKOWSKI

d r ANDRZEJ ŁADOMIRSKI

KRYSTYNA GABRYJELSKA
KRZYSZTOF WACHOWSKI
ZDZISŁAW KEGEL
STEFAN MRÓZ
TERESA OBERC-DZIEDZIC

WŁADYSŁAW NARKIEWICZ

hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.

ELŻBIETA LONC
HENRYK DZIURLA
JAN KOŁACZKIEWICZ
JAN MOZRZYMAS
WŁADYSŁAW PAWLAK
MICHAŁ SACHANBIŃSKI
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MEDALE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ZA OFIARNOŚĆ I ZASŁUGI W RATOWANIU MIENIA
UNIWERSYTECKIEGO PODCZAS POWODZI, WRĘCZONE W CZASIE ŚWIĘTA UNIWERSYTETU
Otrzymali je:
(wartownik w BU na Piasku) - Srebrny Medal UWr.
(kierowca) - Srebrny Medal UWr.
ZBIGNIEW BARSZCZYK (kierowca) - Srebrny Medal UWr.
RYSZARD BORAL (dyspozytor) - Złoty Medal UWr.
PIOTR BOROWSKI (st. magazynier BU) - Srebrny Medal UWr.
prof.dr. hab. MAREK CZAPLIŃSKI (Instytut Historii) - Złoty Medal UWr.
STANISŁAW GOSTKOWSKI (strażnik w obiekcie na ul. Tamka) - Srebrny Medal UWr.
dr KRZYSZTOF GÓRNICZ (adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego) - Srebrny Medal UWr.
mgr TADEUSZ JUCHNIEWICZ (magazynier w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji) - Srebrny Medal UWr.
ZYGMUNT KAMIŃSKI (mł. wartownik w BU na Piasku) - Srebrny Medal UWr.
mgr EWA KŁAPCIŃSKA (st. dokumentalistka w Archiwum UWr.) - Srebrny Medal UWr.
MIECZYSŁAW KOSZACKI (st. wartownik w BU na Piasku) - Złoty Medal UWr.
WALDEMAR PERKIEWICZ (strażnik w obiekcie na ul. Przesmyckiego) - Srebrny Medal UWr.
dr JERZY PIĄTKOWSKI (sam. biolog w Instytucie Mikrobiologii) - Srebrny Medal UWr.
prof.dr. hab. MICHAŁ SACHANBIŃSKI (dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych) - Złoty Medal UWr.
ANDRZEJ SAWICKI (kierowca) - Srebrny Medal UWr.
HENRYK SZCZEPAŃSKI (kierownik grupy konserwatorskiej na Wydziale Chemii) - Srebrny Medal UWr.
mgr MIROSŁAWA SZTARK (dokumentalistka w Archiwum UWr.) - Srebrny Medal UWr.
SABINA WĘGŁOWSKA (pani sprzątająca na Wydziale Prawa i Administracji) - Srebrny Medal UWr.
dr ANDRZEJ VOGT (adiunkt na Wydziale Chemii) - Złoty Medal UWr.
ANTONI ADAMSKI

CZESŁAW BALTRUCZYK

ZŁOTE MEDALE UWR. ZA WIELOLETNIE ZASŁUGI DLA NASZEJ UCZELNI OTRZYMALI:
Ppłk ANTONI KOPAŁA przepracował na UWr. 36 lat, najpierw jako zastępca kierownika Studium Wojskowego UWr.,
następnie w formacji samoobrony Uczelni. Po odejściu na emeryturę działa bardzo aktywnie w Uczelnianym Kole
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 25 lat jako prezes Koła Kombatantów
angażuje się w jego działalność, dzięki temu Koło cieszy się u władz krajowych związku wysoką oceną sprawności
działania.
WALDEMAR PASIKOWSKI, pracownik Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej UWr., od 20 lat działa społecznie w
Akademickim Związku Sportowym na Uniwersytecie Wrocławskim. Był współzałożycielem wyczynowej sekcji koszykówki kobiet, która w swoim dorobku ma wiele medali, tytuł Akademickiego Mistrza Polski oraz awans do I ligi jako
najmłodszy zespół w historii tych rozgrywek. W.Pasikowski był także pomysłodawcą i głównym organizatorem 18
Międzynarodowych Turniejów o Puchar J M Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest inicjatorem i organizatorem
imprez i spotkań sportowych na Uczelni, integrujących środowisko akademickie.

DYPLOMY ZA OFIARNOŚĆ I ZASŁUGI W RATOWANIU MIENIA UNIWERSYTECKIEGO PODCZAS
LIPCOWEJ POWODZI OTRZYMALI:
na w n i o s e k Wydziału Filologicznego
Dawid Bazylak
na w n i o s e k Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych:
dr Joanna Przesmycka-Kamińska

dr Czesław Malczewski

mgr Karol Bykowski

na w n i o s e k Wydziału P r a w a i Administracji:
prof. dr hab. Krystian Complak
prof.dr hab. Janusz Byliński
prof.dr hab. J a n Boć
prof.dr hab. Henryk Mądrzak
dr hab. Konrad Nowacki
dr Roman Chalimoniuk
dr Artur Ławniczak
dr Andrzej Cisek
dr Jerzy Piątkowski
mgr Ryszard Balicki
mgr Jacek Przygodzki
mgr Lucyna Lehmann
mgr Urszula Grzegórska
Rafał Cieśla
Zbigniew Kogut

Wojciech Jastrzębski
Tomasz Ostrzyżnicz
Tatiana Rett
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Biały
Rafał Kowalczyk
Piotr Stenpkowski
Piotr Nowicki
Paweł Chorwiński
Oksana Siergiej
Monika Mazur
Mohamad Mathab Atasi
Mirosław Jarosz
Mirela Tabacaru
Miłosz Anczakowski

Maria Ostrowski
Marek Swiatowski
Marcin Melzacki
Marcin Kląwkała
Maciej Mądrzak
Maciej Kiesewetter
Maciej Czopek
Małgorzata Posnow
Krzysztof Wygoda
Krzysztof Szurgawiński
Krystyna Krot
Katarzyna Bobowska
Jolanta Marta
Jakub Elesajew
Jakub Cisek

Numer 9

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Jadwiga Bednarska
Jacek Łacina
Igor Onyszkiewicz
Halina Matzuar
Grzegorz Kopczyński
Eugeniusz Babkow
Elwira Kulikowska

Dominik Sterc
Bartłomiej Wojtuściszyn
Barbara Rogowska
Artur Kanak
Anna Oryńska
Aliov Ario Maica
Agnieszka Szczęch

Adam Sulikowski
Radosław Potrzeszcz
Jolanta Merta
Rafał Mikulski
Anna Wiśniewska
Leszek Wiśniewski

na w n i o s e k Wydziału Fizyki i Astronomii:
prof.dr hab. Henryk Cugier
prof.dr hab. J a n Kołaczkiewicz
prof.dr hab. Wacław Świątkowski
prof.dr hab. Marian Szuszkiewicz
prof.dr hab. Ryszard Błaszczyszyn
prof.dr hab. Bernard Jancewicz
dr hab. Antoni Ciszewski
dr hab. Stanisław Ciechanowicz
dr Piotr Mazur
dr Wiesław Sobolewski
dr Franciszek Gołek
dr Andrzej Ostrasz
dr Jarosław Chomiak
dr J a n Chrzanowski
dr Maria Dębowska

dr Leszek Markowski
dr Bogusław Kosturek
dr Leszek Ryk
dr Zbigniew Strycharski
dr Andrzej Borowiec
mgr Stanisław Jaskółka
mgr Adam Cebula
mgr Erhard Pega
mgr J a n Górski
mgr Andrzej Szczepkowicz
mgr Marta Chrzanowska
mgr inż. Kazimierz Woźniak
mgr inż. Zbigniew Jankowski
inż. J a n Beliczyński
inż. Adam Markiewicz

Jerzy Chmiel
Alfred Jurkiewicz
Jerzy Paciejewski
Ryszard Wiącek
Jerzy Kurowski
Elżbieta Salamon
Maria Koch
mgr Eugenia Król
Urszula Juszczyk
Zbigniew Juszczyk
Elżbieta Gruszecka
Kazimierz Sztreker
Józef Kałwak
Stanisław Władyczuk
Stanisław Leśniak

na w n i o s e k Wydziału Nauk Przyrodniczych:
prof.dr hab. Antoni Polanowski
prof.dr hab. Michał Mierzejewski
prof.dr hab. Jerzy Kłapciński
dr hab. Stanisław Staśko
dr Anna Szczepankiewicz-Szmyrka
dr Wiesława Zyszkowska
dr Henryk Chmal
dr Barbara Kwiatkowska
dr Robert Tarka
dr Józef Kryza
mgr Daniel Krowartsch
mgr Marta Gładysz
mgr Róża Bilińska

mgr Jarosław Kania
mgr J a n Kusznierz
mgr Monika Krzyżanowska
mgr Paweł Dąbrowski
mgr Jacek Szczurowski
mgr Henryk Siagło
mgr Krzysztof Turniak
mgr Grzegorz Skrzypek
mgr Jacek Bogdański
mgr Antoni Stryj ewski
mgr Agnieszka Wójcik
mgr Stanisława Gawrońska
Anna Malec

Mariola Styś
Marek Wawer
Janusz Rzechonek
Małgorzata Bednarz
mgr Kalina Dymna
Bartosz Foltynowicz
Grzegorz Brodecki
Krystian Duda
Stanisław Szałajko
Mieczysław Lubiński
Jadwiga Lemańska
Elżbieta Gruszecka
Piotr Bohdanowicz

n a w n i o s e k Wydziału Chemii:
prof.dr hab. Tadeusz Głowiak
prof.dr hab. Tadeusz Lis
prof.dr hab. Mikołaj Rudolf
prof.dr hab. Adam Jezierski
dr Romuald Grobelny
dr Iwona Mróz
dr Piotr Stefanowicz
mgr Robert Bronisz

mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Marek Jon
Jadwiga Kędzierska
Katarzyna Lukjan
Jarosław Mazurek
Piotr Połomka
Tomasz Popek
Jerzy Sokolnicki

mgr Jarosław Tomczak
mgr Andrzej Wilczyński
Wojciech Boner
Bronisław Kusiński
J a n Trawiński
Lech Piekarski
Andrzej Skórka

na w n i o s e k Biblioteki Uniwersyteckiej:
Tomasz Kalota
inż. Andrzej Markiewicz
dr Bartłomiej Kuzak
Marek Cap
Przemysław Bęben
mgr Danuta Liszkowska-Solnicka
J a n Bereziuk
Krzysztof Herter
mgr Maria Głowacka
Katarzyna Łabuz
Elżbieta Kujawińska
mgr Ryszard Len
Elżbieta Reszuta
Bolesław Rek
mgr Magdalena Grzela
Jerzy Hajnisz
Olga Niedźwiecka
mgr Julian Fercz
Krystyna Szykuła
mgr Barbara Brzezińska-Kłosowska Zofia Dramińska
Krystyna Porębska
Robert Oborski
mgr Andrzej Romański
mgr Marek Romańczuk
na w n i o s e k Biblioteki Wydziału P r a w a i Administracji:
dr Mateusz Żmudziński
dr Marek Adamski
mgr Wincenty Zagożdżon
mgr Piotr Ropuszyński
mgr Karol Bykowski

mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Marek Seroczyński
Jacek Bultrowicz
Jerzy Sokolnicki
Wojciech Jeszka
Robert Bronisz

mgr Włodzimierz Smyczyński
Jerzy Hajnisz
Jacek Smolak
Bogdan Kafel
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na w n i o s e k JM Rektora, prof.dra hab. Romana Dudy:
prof.dr hab. J a n Cygan

dr Elżbieta Nowak-Ferdhus

mgr Janina Krzykawiak-Wolańska

na w n i o s e k Dyrektora Administracyjnego:

mgr inż. Bernard Włodarczyk
mgr inż. Jerzy Adamczyk
mgr inż. Krzysztof Moczydłowski
mgr Maria Sobczak
mgr Lila Mirowska-Kotlarczyk
mgr Anna Szulc
inż. Barbara Pasławska
inż. Edward Krzciuk
Maria Łamarz
Jadwiga Gabryelska
Małgorzata Kliś
Danuta Zalewska-Puchała
Jerzy Pałecz
Ryszard Gęślak
Stanisław Domaradzki
Tadeusz Domański
Józef Oracz
Bogdan Baran
Władysław Łukaszek
Wiesław Olejnik
J a n Seredyn
Leszek Burzyński
Tadeusz Czeszejko

Czesław Zgud
Andrzej Nicewicz
Regina Wojciechowska
Mirosław Wolferd
Tadeusz Kuc
Włodzimierz Wrona
Tadeusz Klimek
J a n Pączek
Stanisław Stolarz
Tadeusz Grzelewski
Krzysztof Kowalski
Szczepan Rek
Zbigniew Kotlarczyk
Krystyna Łagocka
Alina Fiszer
Krzysztof Gref
Anna Kowalczyk-Miler
Krystyna Karek
Anna Wokurka
Kazimierz Swiętalski
Sabina Smagacz
Teresa Dec

Janusz Gałecki
Irena Gęślak
Piotr Grzywnowicz
Bronisław Henzel
Janina Japińska
Zenon Leleńkowski
Sylwester Jędryszek
Józef Kałwak
Roman Karkut
Aurelia Kordas
Rozalia Kurczewska
Zbigniew Laskowski
J a n Mądry
Elżbieta Mormul
Zdzisław Nowak
Genowefa Posiewała
Wiktor Siwik
J a n Skrzypczak
Stanisław Szałajko
Kazimierz Sztreker
Witold Tomczak
Artur Wroński

na w n i o s e k Działu Młodzieżowego:
Marzena Szlosek
Lilianna Wojtacka
Bogdan Majewski
Maria Gancarz

Robert Korman
Urszula Rybska
Irena Masłowska

Robert Basiński
Danuta Janczak
Władysław Palamar

na w n i o s e k Działu Spraw Obronnych:
dr Jerzy Strzebińczyk
dr Stefan Zuber
dr Olaf Czupiński

mgr Zygmunt Daj dok
mgr Robert Antoszek
mgr Stanisław Baczyński

Bolesław Mleko
Mariusz Krzyżewski

Osoby spoza Uczelni:
na w n i o s e k p r z e w o d n i c z ą c e g o U n i w e r s y t e c k i e g o
Komitetu Przeciwpowodziowego, prof.dr. hab. Władysława Dynaka
mgr inż. Ryszard Bobowski , dyrektor Zakładu Melioracji w Oleśnicy
mgr inż.Andrzej Komarzyniec, wiceburmistrz Oleśnicy

Kazimierz Grabowski z Wrocławia
Zygmunt Pomirko ze Strzelina
na w n i o s e k Wydziału Nauk Przyrodniczych
ppłk Feliks Gródecki z Wrocławia
Maria Nowicka z Milicza

MEDALE I DYPLOMY ZA OFIARNĄ PRACĘ WŁOŻONĄ W DZIEŁO ODBUDOWY
ORATORIUM MARIANUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO OTRZYMALI:
Pracownicy Pracowni Konserwacji Zabytków:
Elżbieta Piasecka (Medal 50-lecia UWr.)
Wasyl Kisyk (Medal 50-lecia UWr.)
J a n Maciej Żelbromski (Medal 50-lecia UWr.)
Tadeusz Sewera
Janina Jodłowska
Stanisław Tylkowski
Maria Kowalska
Marian Gwiazda
Andrzej Ruzga

J a n Górka
Elżbieta Dul
Ryszard Dul
Janusz Stephan
Renata Wujek
Dorota Cholewa
Magdalena Skrobisz
Józef Gleich
Janusz Surdyka
Czesław Szymków
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Artur Krysiak
Zdzisław Paszkowski
J a n Sowiński
Mieczysław Cygan
Stanisław Jasiński
Jerzy Trzciński
Stanisław Przybył
Tadeusz Kozicki
Władysław Głuszczyński
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Zdzisław Madej
Julian Czopek
Pracownicy UWr.:
mgr inż. arch. Krzysztof Wartenberg
inż. Barbara Pasławska
inż. Jerzy Stryjkowski
inż. Bogusław Hoszkiewicz
Teresa Naumowicz

GRATULACJE Z OKAZJI ŚWIĘTA NAUKI WROCŁAWSKIEJ ORAZ INAUGURACJI
ORATORIUM MARIANUM NADESŁALI:
prof. Mirosław Handke
Małgorzata Kozłowska
prof. Andrzej Pelczar
Henryk Gołębiewski
Eugeniusz Małecki
Ryszard Kaczorowski
JEm.ks. Józef kardynał Glemp
prof. Kazimierz Goebel
prof. Andrzej Jamiołkowski
prof. Adam Jamróz
prof. Stefan Jurga
prof. Aleksander Koj
prof. Jerzy Mrozik
prof. Marcin Pliński
prof. Włodzimierz Siwiński
prof. Józef S. Suchy
ks.prof. Stanisław Wielgus
prof. Leszek Kuźnicki
prof. Marek Dietrich
prof. Janusz Bielawski
Dorota Czudowska
Janusz Dobrosz
Jerzy Laszczak

- minister edukacji narodowej
- podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych
- przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
- wojewoda wałbrzyski
- wojewoda kaliski
- prezydent RP na Uchodźstwie
- Prymas Polski
- rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- rektor Uniwersytetu w Białymstoku
- rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
- rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
- rektor Akademii Muzycznej
- rektor Uniwersytetu Gdańskiego
- rektor Uniwersytetu Warszawskiego
- rektor Politechniki Opolskiej
- rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
- prezes Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
- senator RP
- senator RP
- poseł RP
- komendant Straży Miejskiej Wrocławia

KRONIKA
•
3 listopada br. przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia „Gegen Vergessen - Für Demokratie" Klaus Reiff w
liście do JM Rektora podziękował za wieczór autorski
Anity Lasker-Wallfisch, który odbył się 20 października
w Auli Leopoldyńskiej:
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Przedstawicielstwo i Zarząd Stowarzyszenia „Gegen Vergessen - Für Demokratie", składają serdeczne podziękowania Panu oraz pracownikom i pracownicom Uniwersytetu Wrocławskiego za przygotowanie wykładu Pani
Anity Lasker-Wallfisch, który miał miejsce 20 października 1997 r. w Auli Leopoldyńskiej.
Miło mi było zaobserwować z jak wielkim zainteresowaniem, również ze strony społeczności studenckiej, spotkał
się odczyt, w którym wzięło udział około 170 słuchaczy.
Myślę, że również dla Pani Lasker- Wallfisch, z pochodzenia wrocławianki, owo wystąpienie we wspaniałej Auli
Uniwersytetu Wrocławskiego było szczególnym momentem w jej trudnym życiu.
Za tę możliwość należą się podziękowania nie tylko Panu,
Szanowny Profesorze Duda, jesteśmy je również winni
Panu Profesorowi Karolowi Joncy, za jego współpracę w
tym przedsięwzięciu. Bardzo prosimy o przekazanie mu

tego podziękowania.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
(-) Klaus Reiff.
•
12 listopada br. minister edukacji narodowej, prof.
Mirosław Handke, spotkał się z Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich w celu przedyskutowania zmian legislacyjnych w szkolnictwie wyższym
i jego budżetu. Minister Handke zapowiedział starania u
ministra finansów o przesunięcie środków na szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na inwestycje, bez których nie będzie możliwe zwiększenie liczby studentów. Planowane
na 1998 rok nakłady na inwestycje w szkolnictwie wyższym są o 35 procent niższe. KRASP oprócz zwiększania liczby studentów zamierza również podnieść poziom
kształcenia poprzez powołanie komisji akredytacyjnych,
które będą oceniać jakość nauczania w uczelniach według jasno sprecyzowanych kryteriów.
•
14 listopada br. w sali im. Banacha odbyły się II
Targi Organizacji, Stowarzyszeń i Kół Naukowych działających przy Uniwersytecie. Koła uczelniane przedstawiły swoje oferty, a grupa inicjatywna Amnesty International informowała o swojej misji obrony praw człowieka.
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•
W dniach 14-16 listopada br. odbyły się doroczne
obchody Święta Nauki Wrocławskiej, upamiętniające
dzień pierwszych po wojnie wykładów na Uniwersytecie
i Politechnice. Bogaty program Święta Uniwersytetu w
piątek zakończyło otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów, podczas którego wręczona została doroczna nagroda
ks. prałatowi Stanisławowi Orzechowskiemu za integrację środowiska akademickiego. W sobotę obchody uświetniło otwarcie restaurowanej przez dwadzieścia lat Sali
Muzycznej. Trzeciego dnia, w niedzielę, w Auli Leopoldyńskiej odbyło się sympozjum z okazji jubileuszu 50lecia Duszpasterstwa Akademickiego.
•
16 listopada br. w Kościele Uniwersyteckim i w Auli
Leopoldyńskiej dawni i obecni duszpasterze i członkowie
Duszpasterstwa Akademickiego świętowali złoty jubileusz. Mszę świętą celebrował J E m ks. kard. Henryk Gulbinowicz, homilię wygłosił ks.bp Adam Dyczkowski, a J M
Rektor, prof. Roman Duda, otworzył sympozjum „Wczoraj-dziś-jutro Duszpasterstwa Akademickiego". Sympozjum przewodniczyli prof. Józef Łukaszewicz i prof. Tadeusz Krupiński, a wystąpili w nim prof. Józef Gierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks.dr Tadeusz Reroń
i O.dr J a n Góra, dominikanin z Poznania. Uroczystości
zakończyły się złożeniem kwiatów na grobie ks. Aleksandra Zienkiewicza.
To już pół wieku, jak duszpasterstwa akademickie towarzyszą braci studenckiej. Zaczynały się skromnie, z niedowierzaniem przyjmowane przez obie strony, Kościół i
Lud Boży, ale zdobyły sobie jednych i drugich. Miały swoje
okresy wielkie, ale bywały i chwiłe trudne, znaczone inwigilacją i prześladowaniami.
Miały (i mają) swoje postaci charyzmatyczne
jak niezapomniany
Wujek
(ks.Aleksander Zienkiewicz), nieodżałowany Harnaś (bp
Adam Dyczkowski), porywający Ojciec Ludwik (Wiśniewski OP) czy wczorajszy laureat Orzech (ks. Stanisław
Orzechowski), ałe każdy duszpasterz akademicki zasługuje na wdzięczność i pamięć - powiedział prof. Duda.
W powojennym Wrocławiu opiekę duszpasterską nad studentami Uniwersytetu Wrocławskiego roztoczył jezuita,
O.Stanisław Mirek, który zorganizował „Caritas Académica", zbierając fundusze na odzież, stołówkę i leczenie
studentów. Redemptorysta, O.Marian Pirożyński zajął się
studentami Politechniki Wrocławskiej, założył kilka domów studenckich i otworzył stołówki. W 1953 roku powstał Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Czwórka", kierowany przez ks. Aleksandra Zienkiewicza, najdłużej pracującego ze studentami duszpasterza w Polsce, który przez 43 lata wychował całe pokolenia inteligencji katolickiej. Wspomagali go w pracy duszpasterskiej
m.in. ks. Adam Dyczkowski, dzisiejszy biskup, ksiądz Stanisław Drzewiecki, ks. Andrzej Dziełak. Centralne Duszpasterstwo pod „Czwórką" włączyło się od początku w zainicjowane przez ks.kardynała Henryka Gulbinowicza
dzieła: Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i Arcybiskupi
Komitet Charytatywny. Centralny Ośrodek przez wiele
lat mieścił się na Ostrowie Tumskim, przy ul.Katedralnej
4 (stąd nazwa „Czwórka" ), a obecnie po odejściu Księży
Jezuitów znajduje się przy kościele św. Macieja i prowadzi je ks.dr Tadeusz Reroń. Najdłużej po ks. Zienkiewiczu pracującym we Wrocławiu duszpasterzem akademickim jest ks.Stanisław Orzechowski, przewodzący Duszpasterstwu Akademickiemu „Wawrzyny". Obecnie we
Wrocławiu działa 20 Ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego. Znajdują się one przy większości parafii.
•
17 listopada br. czterech studentów z Wydziału Prawa i Administracji UWr. reprezentowało Polskę w forum
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dyskusyjnym przeciw rasizmowi, które w Passendorfie
k. Drezna zorganizowała Komisja Europejska w Brukseli z okazji Europejskiego Roku Walki z Rasizmem.
•
21 listopada br. profesor Roman Duda, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, i Włodzimierz Olbromski, dyrektor Oddziału Banku Śląskiego we Wrocławiu, wraz z
Ryszardem Żukowskim, kwestorem Uniwersytetu, i Moniką Wiśniewską, zastępcą dyrektora Oddziału, podpisali umowę o współpracy między tymi instytucjami. Bank
Śląski z początkiem roku uruchomi w murach uczelni
swoją filię i będzie prowadził częściową obsługę finansową Uniwersytetu oraz będzie wspierał jego ważniejsze
przedsięwzięcia. Filia będzie miał swoją siedzibę na placu Uniwersyteckim, w lokalu mieszczącym się między Zakładem Antropologii a księgarnią naukową im. Mikołaja
Kopernika. Uniwersytet otrzymał od Banku Śląskiego 100
tys. złotych na usuwanie skutków powodzi.
•
27 listopada br. w Akademii Ekonomicznej obradowało Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Rektorzy wysłuchali informacji prof. Andrzeja Baborskiego,
rektora AE, z posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zapoznali się z reformą edukacyjną pn. „nowa matura", przedstawioną przez
kurator Grażynę Tomaszewską, przyjęli do realizacji propozycję dyrektora Targów Edukacyjnych, Edmunda Radonia, dotyczącą opracowania informatora o szkołach
wyższych i prezentacji uczelni na lutowych targach TARĘD '97, omówili sposób finansowania akademickiego
ZOZ-u zaproponowany przez dr. Andrzeja Gawlika i ustalili wstępnie listę nazwisk na dodatkowej tablicy Pomnika Martyrologii Profesorów Lwowskich. Przewodniczący
Kolegium, prof. Roman Duda, zaapelował do obecnych
na posiedzeniu trzech posłów RP o wsparcie inicjatywy
Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej powiększenia budżetu szkolnictwa wyższego, a kuratorów regionu dolnośląskiego zaprosił na kolejne dyskusje dotyczące reform
edukacyjnych i współpracy szkół z wyższymi uczelniami,
d
5 grudnia br. z okazji 70. urodzin Profesora Lucjana
Sobczyka w sali Senatu UWr. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemii, a po nim w budynku Wydziału Chemii uczestnicy Sesji Naukowej mogli się zapoznać z posterami omawiającymi karierę naukową prof.
L. Sobczyka oraz dorobek naukowy kierowanych przez
niego zespołów badawczych. W trakcie sesji referat pt.
„Wrocławska chemia fizyczna przed pół wiekiem" wygłosił prof. Z. Ruziewicz, o „Kryształach molekularnych w
różnych aspektach dynamiki molekuł" mówił prof J. Janik, prof. B. Baranowski przybliżył „Spotkanie z nieodwracalnością", a „Stan krytyczny wiązania wodorowego"
zreferował prof. J. Stankowski.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Wrocławskim
a Oddziałem Banku Śląskiego we Wrocławiu
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Z OBRAD SENATU
12 listopada 1997
Obradom przewodniczył J M Rektor, prof. Roman Duda,
który wręczył akty mianowania na stanowisko profesora.
* *

*

W części roboczej Senat przyjął wniosek dotyczący:
•
mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
prof.dr hab. STEFANII OCHMANN-STANISZEWSKIEJ W Instytucie Historycznym.
•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe
prof.dr. hab. HENRYKA CUGIERA W Instytucie Astronomicznym,
prof.dr. hab. MARIANA KUTZNERA W Instytucie Historii Sztuki.
•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
dr. hab. EUGENIUSZA LEWICKIEGO W Instytucie Filologii
Germańskiej.
•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat
dr hab. JOANNY KRUK-LASOCKIEJ W Instytucie Pedagogiki,
dr. hab. MIECZYSŁAWA MALEWSKIEGO W Instytucie Pedagogiki,
dr. hab. KONRADA NOWACKIEGO W Instytucie Nauk Administracyjnych,
dr. hab. KRZYSZTOFA WOJTOWICZA W Instytucie Nauk Prawno-Ustrojowych.
•
przyznania ppłk. ANTONIEMU KOPALI Złotego Medalu
Uniwersytetu Wrocławskiego.
•
przyznania WALDEMAROWI PASIKOWSKIEMU Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.
• przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego pracownikom za ofiarność i zasługi w ratowaniu mienia uniwersyteckiego podczas lipcowej powodzi (patrz str. 6).

•
utworzenia 3-letnich wieczorowych studiów licencjackich filologii ukraińskiej.
•
utworzenia 3-letnich wieczorowych studiów licencjackich filologii czeskiej.
• utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie języka biznesu.
•
powołania Podyplomowego Studium Krytyki Artystycznej.
•
utworzenia nowej specjalności na kierunku chemii informatyka chemiczna.
•
zawieszenia od roku akademickiego 1998/99 specjalności chemia z fizyką.
•
powołania Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej w strukturze Instytutu Nauk Politycznych.
•
powołania Zakładu Komunikowania Społecznego i
Dziennikarstwa w strukturze Instytutu Nauk Politycznych.
•
powołania Zakładu Filozofii Niemieckiej w strukturze Instytutu Filozofii.
•
przeniesienia Zakładu Spraw Narodowościowych i
Problemów Polonii ze struktury Instytutu Nauk Politycznych do Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich.
•
likwidacji w Instytucie Nauk Politycznych Pracowni
Dokumentacji i Informacji Naukowej oraz powołania w
jej miejsce dwóch pracowni: Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego oraz Pracowni Metodycznej i Komputerowej.
•
powołania Biura Zamówień Publicznych z jednoczesnym powołaniem kierownika tej jednostki, mgr inż. Romualdy Gryszko.

Senat wysłuchał:
•
informacji o projekcie zarządzenia w sprawie zasad
gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ŚWIĘTO NAUKI WROCŁAWSKIEJ
Tegoroczne Święto Nauki Wrocławskiej obchodzone
było 14 listopada i rozpoczęło się mszą świętą w intencji
wrocławskiego środowiska akademickiego w Kościele
Najświętszego Serca Jezusowego, na pl. Grunwaldzkim.
Homilię akademicką wygłosiła prof. Anna Twardowska,
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.
Po mszy rektorzy wrocławskich uczelni złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.
Przewodniczący Kolegium Rektorów prof. Roman Duda
powiedział pod pomnikiem:
Jak co roku, stajemy i dziś pod pomnikiem męczeństwa nauki polskiej we Lwowie: w lipcu 1941 roku wkraczający do miasta Niemcy uwięzili i bez sądu rozstrzelali
kilkudziesięciu profesorów lwowskich uczelni, przede wszystkim uniwersytetu i politechniki, oraz członków ich rodzin. Ich pomnik powinien więc stać we Lwowie, na
Wzgórzach Wóleckich, na miejscu stracenia, ale przez pół

wieku Lwów był wykreślany z naszej pamięci narodowej,
a i teraz niepodległa już i szukająca naszej przyjaźni
Ukraina stwarza jeszcze trudności. Pomnik ten stanął
więc we Wrocławiu, wzniesiony wysiłkiem tych, którzy po
wojnie z dalekiego Lwowa tu przybyli i tu kładli podwaliny pod życie akademickie w polskim już Wrocławiu.
Stawiany był w latach trudnych i stąd te enigmatyczne
na nim napisy, ale położone później kamienne tablice z
nazwiskami dopowiadają to, co kiedyś musiało być milczeniem. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
kilka miesięcy temu podjęło decyzję, by do istniejących
tablic dodać jeszcze jedną, a mianowicie tablicę z nazwiskami tych lwowskich uczonych, którzy zginęli w czasie
wojny gwałtowną śmiercią przed mordem wóleckim i po
nim, z ręki czerwonego i brunatnego okupanta, z ręki
ukraińskiego nacjonalisty - za to tylko, że byli polskimi
inteligentami.
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Upamiętniając męczeńską śmierć najlepszych synów
narodu polskiego, symbolizuje ten pomnik jednak nie martyrologię, lecz wolę odradzania się mimo ciosów, wolę
życia. Dzięki takim ofiarom jak ta jesteśmy tutaj, w polskim Wrocławiu, i wspólnym wysiłkiem dźwigamy to
miasto do roli, jaką kiedyś w kulturze polskiej odgrywał
Lwów. Musimy pamiętać o tym, co stało się w czasie wojny we Lwowie, ale pamięć ta niech będzie dla nas źródłem
siły i podnietą do dalszego działania.
W tym roku z Uniwersytetem i Politechnikę swoje
uczelniane święto obchodziła po raz pierwszy Akademia
Rolnicza.
Jego Magnificencja Rektor, prof. Roman Duda, otwierając uroczystości Święta Uniwersytetu Wrocławskiego
w Auli Leopoldyńskiej, powiedział:
52 lata temu, na morzu wrocławskich ruin, rozbłysło
światełko: w nieogrzanych pomieszczeniach, w salach, po
których hulał jesienny wiatr, dla grupek
przemarzniętych i niedożywionych słuchaczy, odbyły się pierwsze wykłady na Uniwersytecie i Połitechnice. W rocznicę tego
wydarzenia, obchodzimy dziś, jak co roku, Święto Nauki
Wrocławskiej. Godzinę temu, po mszy św. w kościele parafialnym Politechniki, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem
pomordowanych w czasie wojny profesorów lwowskich, a
teraz każda uczelnia obchodzi to święto u siebie, wedle
własnego obyczaju i zgodnie z własną tradycją.
Tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego każe to święto
obchodzić uroczyście, łącząc je z wyróżnieniami i nagrodami dla tych, którym winniśmy wdzięczność i uznanie.
Tak też będzie i dzisiaj.
Dyplom doktora honoris causa, najważniejsze wyróżnienie akademickie, otrzymał profesor Achim Muller z
Uniwersytetu w Bielefeld. Sylwetkę prof. Mullera przedstawił prof. Józef Ziółkowski, a promotor, prof. Henryk
Ratajczak, scharakteryzował zasługi i osiągnięcia naukowe Profesora.
Profesor Achim Muller jest absolwentem Uniwersytetu w Getyndze w zakresie chemii i fizyki, obecnie pełni
funkcję kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej na
Uniwersytecie w Bielefeld.
Od ponad 10 lat jest wiceprezydentem Europejskiego
Kongresu Spektroskopii Molekularnej (EUCMOS), a od
kilku lat jest prezydentem Stowarzyszenia Przyjaciół
Uniwersytetu we Wrocławiu.
Zainteresowania naukowe prof. Mullera są szerokie,
obejmują syntetyczną chemię metali przejściowych, chemię supramolekularną, strukturę elektronową kompleksów i klasterów metali przejściowych oraz toksyczność
metali ciężkich. Wyniki swoich badań zebrał w ponad 500
publikacjach. Jest uznanym w nauce światowej uczonym
i należy do najczęściej cytowanych autorów w świecie.
Ostatnio rozszerzył swoje zainteresowania na obszar filozofii przyrody. Jest też uznanym za jedną z wiodących
w świecie postaci w obszarze rozpuszczalnych tlenków i
siarczków metali. Odkryty przez niego polioxomolibdenian, tzw. „Bielefeldzka olbrzymia opona", największy
strukturalnie scharakteryzowany klaster wzbudził sensację w całym świecie.
Z okazji Święta Uniwersytetu wręczono odznaczenia
państwowe i resortowe. 13 osób otrzymało Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, które wręczał wicewojewoda Andrzej Kalisz, 15 Medali Komisji Edukacji Narodowej wręczył wicekurator Włodzimierz Patalas. Nagrody JM Rektora za osiągnięcia naukowe i organizacyjne wręczył prof.
Zdzisław Latajka, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. 20 Medali Uniwersytetu Wrocławskiego przyzna-
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nych najbardziej zasłużonym pracownikom Uniwersytetu podczas lipcowej powodzi wręczył prof. Władysław
Dynak, prorektor ds. ogólnych. Wręczył on także dwa medale za wieloletnie zasługi dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Sylwetki nagrodzonych Medalem UWr. przedstawił prof. Tadeusz Krupiński, Sekretarz Kapituły Medalu.
W czasie Święta Uniwersytetu obchodzono również
5-lecie istnienia Biblioteki Austriackiej. Z tej okazji wystąpił Konsul Generalny Austrii, Dr Alfred Langl, a duet
fortepianowy „Theimer & Breitner" z Wiednia uświetnił
obie uroczystości.
W godzinach popołudniowych w Auli Leopoldyńskiej
odbyło się otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
Prof. Roman Duda, przewodniczący Kolegium, rozpoczął je słowami:
Otwieram uroczyste posiedzenie Kolegium Rektorów
Wyższych Uczelni Wrocławia i Opoła. Witam serdecznie
wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, a przede
wszystkim naszego dzisiejszego laureata, ks. prałata Stanisława Orzechowskiego.
Jest już wieloletnią tradycją Kolegium, że co roku, w
Dniu Święta Nauki Wrocławskiej, zostaje uroczyście wręczona nagroda Kolegium, przyznana osobie szczególnie
zasłużonej dla wrocławskiego środowiska
akademickiego. Rok temu nagrodę tę otrzymał generał Józef Rzemień
za sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji
szkolnictwa
wojskowego we Wrocławiu, w łączności ze szkolnictwem
cywilnym. Wkrótce potem pan generał awansował do funkcji zastępcy dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, co
oczywiście może mieć związek z naszą nagrodą.
W tym roku, który jest jednocześnie rokiem jubileuszu
50-lecia duszpasterstwa
akademickiego we Wrocławiu,
nagrodę otrzymuje ksiądz prałat Stanisław Orzechowski, charyzmatyczny duszpasterz z ośrodka przy ul. Bujwida i zamiłowany pielgrzym, organizator
pielgrzymek
na Jasną Górę, do Ostrej Bramy i wielu innych miejsc w
Polsce, na Litwie i Białorusi.
Sylwetkę księdza prałata Stanisława Orzechowskiego przedstawił profesor Józef Łukaszewicz.
Magnificencjo, Panie Przewodniczący Kolegium, Magnificencje, Panie i Panowie!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia tutaj osoby tegorocznego Laureata nagrody Kolegium Rektorów
Uczelni Wrocławia i Opola, księdza prałata
Stanisława
Orzechowskiego.
Laureat jest postacią bardzo popularną we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu, ale jego działalność jest
tak bogata, że być może każdy z tu obecnych zna i ceni
innego księdza Orzechowskiego. Moim zadaniem jest więc
zebrać i przedstawić te różne obrazy złożone w jedną całość. Muszę się jednak zastrzec z góry, że ograniczony
czas wypowiedzi pozwoli mi tylko naszkicować ogólny
zarys osoby Laureata, który należałoby uzupełnić pełną
tęczą barw i precyzją szczegółów.
Zacznijmy od początku. Stanisław, najstarszy z czterech synów w kolejarskiej rodzinie Stanisława i Franciszki Orzechowskich urodził się 7 listopada 1939 roku w
Kobylinie, na południowych krańcach Wielkopolski. Z
rodzinnego domu wyniósł głęboką wiarę, tradycje rodzinne, szacunek do pracy i ludzi, oraz umiłowanie Ziemi
Wielkopolskiej. Będzie o tym mówił często w homiliach
dla studentów, w naukach przedślubnych i w różnych
prelekcjach.
Miłość i przywiązanie do Wielkopolski przyjdzie mu
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dzielić z umiłowaniem Wrocławia, gdzie ukończył Technikum Budowlane, a później przez 6 lat studiował w
Metropolitalnym Seminarium Duchowym. Po święceniach
kapłańskich w roku 1964 przez 3 lata pracował jako wikary w Nowej Rudzie, a następnie przez rok w Parafii
św. Wawrzyńca we Wrocławiu.
Następne cztery lata (1968 - 1972), to studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone uzyskaniem stopni magistra i licencjata. Pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego ks. Stanisław Orzechowski napisał pracę magisterską: „Przygotowanie młodzieży
akademickiej do małżeństwa".
Po zakończeniu studiów powrócił do Wrocławia na
poprzednie stanowisko wikarego przy Parafii św. Wawrzyńca, gdzie objął także funkcję duszpasterza
akademickiego. Od roku 1990 kierowane przez niego Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny" jest samodzielną placówką skupiającą liczną młodzież studencką z różnych uczelni Wrocławia i prowadzącą szeroki zakres działalności.
W szczególności warto tu wymienić cieszące się wielkim zainteresowaniem kursy przygotowawcze do małżeństwa: dwa turnusy rocznie dla młodzieży akademickiej z
całego miasta. Od kilku lat na zakończenie każdego kursu ks. Orzechowski zabiera studentów na wyjazdowe rekolekcje dla zakochanych, prowadzone metodą dialogu
między narzeczonymi. Właśnie dziś w Krzydlinie Małej
rozpoczną się kolejne rekolekcje dla kilkudziesięciu par.
Pracując ze studentami ks. Orzechowski chce ich nauczyć samodzielności w myśleniu i działaniu. Wymaga
od nich wiele, ale też popiera wszelkie dobre inicjatywy i
nie narzuca własnego stylu pracy. Nie znosi tylko nieodpowiedzialności i często po ojcowsku gromi swych wychowanków. Jemu wolno to robić, bo studenci dobrze wiedzą, że nawet ostre słowa wypowiadane są zawsze z miłością. A jeśli czasem uzna, że użył zbyt mocnych słów, lub
nie miał racji, to potrafi przeprosić i zawsze to robi.
„Wawrzyny" prowadzą wiele prac społecznych: kuchnia dla ubogich, opieka nad wychowankami Domu Dziecka we Wrocławiu, kontakty z mieszkańcami Domu Poprawczego w Kłodzku, uczestnictwo w prowadzeniu corocznych obozów adaptacyjnych dla studentów rozpoczynających studia. Duszpasterstwo buduje teraz własny dom
rekolekcyjny w Morzęcinie Wielkim, gdzie już dwukrotnie ks. Orzechowski prowadził letnie rekolekcje: „ Praca i
modlitwa". W lipcu br. przez 3 tygodnie przebywało tam
160 osób, a nieprzewidzianym programem pracy była organizacja pomocy dla powodzian.
Ks. Stanisław Orzechowski, powszechnie
nazywany
„Orzechem", jest także znany jako niestrudzony organizator i przewodnik wrocławskich pielgrzymek na Jasną
Górę. W sierpniu tego roku już po raz 17 prowadził tę
pielgrzymkę. Wcześniej pięć razy szedł ze studentami w
Pielgrzymce Warszawskiej. Stałym punktem rocznego programu duszpasterskiego jest październikowa
pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, związana także z
dniem wyboru Karola Wojtyły na stolicę piotrową w Rzymie. Dawniej, kiedy władze administracyjne nie udzielały zezwolenia na przemarsz tej pielgrzymki, ks. Orzechowski prowadził ją konspiracyjnie przez lasy i pola.
Gdy wschodnia granica Polski przestała już być hermetycznie zamknięta, Orzech dwukrotnie organizował i
prowadził pieszą pielgrzymkę do Ostrej Bramy w Wilnie
(1992 i 1993). Trasa wiodła przez Białoruś i Litwę, a
jednym z celów tych pielgrzymek było głoszenie i praktyczna realizacja programu pojednania między Polakami, Białorusinami i Litwinami oraz dziękczynienie Bogu
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za niepodległość naszych trzech krajów. Mówiłem tu już
o miłości ks. Orzechowskiego do Wielkopolski i Wrocławia. Nie będzie żadnej przesady jeśli powiem, że od czasu
pielgrzymek ostrobramskich w przestronnym sercu ks.
Orzechowskiego mieści się także wielka miłość do Kresów.
„Wawrzyny" i ich duszpasterz są bardzo otwarci na
idee ekumenizmu. W czasie pielgrzymek do Wilna były
wzruszające spotkania z braćmi prawosławnymi,
a we
Wrocławiu rekolekcje adwentowe dla studentów prowadził w roku 1995 kapłan prawosławny Eugeniusz Cebulski.
Osobnym rozdziałem w życiu ks. Stanisława Orzechowskiego jest duszpasterstwo robotników i kolejarzy.
On pierwszy w sierpniu 1980 roku odprawiał Mszę św. w
czasie strajku w zajezdni tramwajowej. Później uczestniczył w strajku głodowym kolejarzy wrocławskich, a od
początku stanu wojennego we wszystkie czwartki w kościele przy ul. Bujwida odbywały się msze święte za Ojczyznę. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz powierzył mu
wówczas funkcję diecezjalnego duszpasterza świata pracy.
To jeszcze daleko do końca pełnej listy funkcji i zaangażowań ks. Stanisława Orzechowskiego, ale dostatecznie dużo jak na jednego człowieka, aby trzeba było rezygnować z pewnych własnych programów. Obciążenie duszpasterskie i społeczne Orzecha nie dały się pogodzić z finalizacją poważnie już zaawansowanej rozprawy doktorskiej. Gdy doktorant prosił o radę swego promotora, usłyszał od ks. biskupa Majdańskiego znamienną opinię: „Doktorów jest dużo, a robotnicy potrzebują
duszpasterza".
Duszpasterza i opiekuna potrzebowała także „Rodzina
Katyńska", więc ks. Orzechowski przyjął także i tę funkcję. A jeśli Orzech czegoś się podejmie, to zawsze angażuje się w pełni, z całą swą niespożytą energią i oddaniem.
Wspomnę tu jeszcze funkcję koordynatora w Ogólnopolskim Kolegium Katolickich Ruchów Religijnych. Z tego
właśnie tytułu ks. Orzechowski organizował
Spotkanie
Odnowy Charyzmatycznej w programie
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Pomimo fatalnej pogody na spotkanie to przyszło ponad 50
tysięcy uczestników.
Jeśli do tego uwzględnić 25 lat pracy katechetycznej,
tyleż lat dyżurów w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, wykłady z teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym i
w Studium Katechetycznym, stałą funkcję spowiednika
kleryków i prowadzenie spotkań małżeńskich, to musimy
przyznać, że potrzeba wielkiego samozaparcia i ogromu
sił fizycznych i duchowych, aby temu wszystkiemu podołać.
Na zakończenie chciałbym jeszcze podkreślić popularność ks. Stanisława Orzechowskiego jako kaznodziei. Liczne rekolekcje, które prowadzi dla różnych grup słuchaczy
(od domów zakonnych, parafii miejskich i wiejskich, po
zakłady poprawcze) cieszą się zawsze ogromnym wzięciem. Na trzy niedzielne msze święte w kościele akademickim przy ul. Bujwida ciągną z całego miasta tłumy
nie tylko studentów. Kiedyś bywały tam także wspaniałe
msze święte dla dzieci. Autentyczność przemyśleń, dosadność komentarzy i jędrność języka jego homilii poruszają
umysły i serca słuchaczy.
Niech mi Laureat wybaczy, że przytoczę tu jedną z
jego myśli, która na zawsze zostanie w mej pamięci, a
którą chcę się podzielić z dostojnym gronem uczestników
dzisiejszej uroczystości. Przed dwoma tygodniami, w homilii mszalnej na dzień Wszystkich Świętych ks. Orze-
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chowski powiedział między innym i, że: „świętość jest psim
obowiązkiem nas wszystkich".
W moim niekrótkim już życiu słuchałem wielu kazań
o świętości, ale muszę przyznać, że niewiele z nich pamiętam. Nigdy bowiem prawda o świętości nie została ujęta
tak dosadnie i to w jednym krótkim zdaniu. Zmusza ona
do myślenia, a ja potrafię uzasadnić własnymi słowami
tezę ks. Orzechowskiego. Świętość jest psim obowiązkiem
nas wszystkich. Jest obowiązkiem, bo zostaliśmy przez
Boga stworzeni do świętości, a psim obowiązkiem, bo pies
jest stworzeniem wiernym, a właśnie wierność Bogu nas
zobowiązuje do pełnienia Jego woli, czyli do świętości.
W przededniu wygłoszenia wspomnianej tu homilii
Magazyn Tygodniowy Gazety Wrocławskiej (31 października 1997) wydrukował rozmowę z ks. Stanisławem Orzechowskim, zatytułowaną: „Krótki kurs pogodnego umierania". Cały tekst tej rozmowy jest fascynujący, ale przytoczę tu tylko jeden krótki fragmen t. Ci z Państwa, którzy
dziś rano uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w Kościele
Najświętszego Serca Jezusowego rozpoznają tu metaforę,
która występowała w pięknej homilii wygłoszonej przez
panią rektor Annę Twardowską. Jest to szekspirowska
wizja życia jako gry na scenie wielkiego teatru świata.
Ks. Stanisław Orzechowski ujął to tak: „... wiara zawsze pomaga, w um ieraniu też. Ja widzę życie jak scenę,
na którą wchodzimy rodząc się, odgrywamy tu swoją rolę,
którą najpierw sarni musimy znaleźć, i schodzimy. Ja

gram rolę księdza. Jestem już przy końcu sceny. Idę powoli do Reżysera. Razem obejrzymy sobie kiedyś film z
mojego życia. Robię co mogę, żeby usłyszeć no, zasadniczo dobrze grałeś. Wierzę w to z mocną nadzieją".
My także w to wierzymy. Ale zanim Reżyser wypowie
swoją opinię dzisiejsza nagroda Kolegium Rektorów jest
oceną widzów, czy może raczej innych aktorów naszej
wspólnej com media delFarte. Myślę, że ocenę tę można
wyrazić w słowach: Przewielebny Księże Prałacie - lub
może lepiej - Kochany Orzechu, naprawdę dobrze grasz
piękną rolę swego życia.
A zamiast oklasków kierujemy pokorną prośbę do
Reżysera Teatru Wszechświata: Zechciej, o Panie, jeszcze
długo zostawić na scenie naszego Drogiego Laureata.
Nagrodę Kolegium Rektorów w postaci obrazu Matki
Boskiej Ostrobramskiej laureat ks. Stanisław Orzechowski otrzymał z rąk profesora Romana Dudy, po czym wystąpił ze słowami podziękowań, wspomnień i refleksji ze
swojego życia i współpracy z młodzieżą akademicką.
Uroczystość środowiskową uświetniły recytacje poezji Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego przez studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej oraz koncert chórów akademickich: „Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej" pod dyrekcją
Piotra Ferensowicza i chóru Akademii Rolniczej „Szumiący Jesion" pod dyrekcją Katarzyny Krzywniak.
KD.

Rektor Uniwersytetu, profesor Roman Duda w towarzystwie prorektora, profesora Zdzisława Latajki, składa
kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów
Lwowskich

52 lata temu, na morzu wrocławskich ruin, odbyły się
pierwsze wykłady na Uniwersytecie i Politechnice - tymi
słowami Jego Magnificencja Rektor prof. Roman Duda
rozpoczął doroczne obchody Święta UWr.

Profesor Józef Ziółkowski przedstawia sylwetkę profesora Achima Mullera z Uniwersytetu Bielefeld

Profesor Achim Muller odbiera tytuł doktora honoris
causa UWr. z rąk promotora, prof. Henryka Ratajczaka
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Profesor Achim Muller, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego przyjmuje gratulacje od JM Rektora Uniwersytetu, profesora Romana Dudy

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego odznaczeni
Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi

Nauczyciele akademiccy odznaczeni Medalem Komisji
Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowa-

Wręczenie indywidualnych i zespołowych nagród
naukowych J M Rektora Uniwersytetu

Dziekani ośmiu uniwersyteckich wydziałów odbierają
nagrody za osiągnięcia organizacyjne z rąk prorektora
profesora Zdzisława Latajki
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Wręczenie Medali Uniwersytetu Wrocławskiego pracownikom najbardziej zasłużonym w ratowaniu mienia
uniwersyteckiego podczas powodzi

Profesor Józef Łukaszewicz przedstawia sylwetkę
tegorocznego laureata nagrody Kolegium Rektorów,
księdza prałata Stanisława Orzechowskiego, duszpasterza akademickiego

Ksiądz prałat Stanisław Orzechowski otrzymuje od
przewodniczącego Kolegium Rektorów, profesora
Romana Dudy, książkę Krzeszów uświęcony łaską

Laureat nagrody Kolegium Rektorów dzieli się wspomnieniami i refleksjami ze współpracy z młodzieżą
akademicką w duszpasterstwie "Wawrzyny"

Pod bliskim sercu obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej,
nagrodą Kolegium Rektorów, ksiądz prałat Stanisław
Orzechowski składa wiązankę kwiatów
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WYKŁAD
WYGŁOSZONY PRZEZ P R O F . A C H I M A M U L L E R A
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Magnificencjo, Panowie Dziekani, Senatorowie, Koledzy
i Przyjaciele, Panie i Panowie !
To wielki zaszczyt uzyskać tytuł doktora honoris causa od t a k słynnego uniwersytetu. Proszę mi pozwolić
wyrazić podziękowanie Panu, Magnificencjo, Senatorom,
całemu Wydziałowi Chemii, a nade wszystko jego Dziekanowi. Chciałbym także podziękować profesorowi Henrykowi Ratajczakowi za laudatio. Niech mi będzie wolno,
w krótkiej mowie, zawrzeć przemyślenia na temat: Nauka, dzisiejsze społeczeństwo i nadzieje renesansowego utopisty, które to uwagi mogą mieć znaczenie dla wszystkich*.
Prawdziwą wartość społeczeństwa można mierzyć
wagą, jaką przywiązuje ono do uprawiania nauki i wykształcenia lub mówiąc ogólniej, kultury. W zasadzie, to
stwierdzenie obejmuje założenie że, o ile jakikolwiek członek owego społeczeństwa zaczyna odczuwać pilną potrzebę nauki, o tyle społeczeństwo powinno zaoferować mu
optymalne możliwości, zarówno umysłowe jak i fizyczne.
Ponieważ jest to problem globalny - i takim pozostanie
prawdopodobnie w każdym wieku - a środki zaradcze na
przyszłość nie mogą być zagwarantowane, wydaje się, że
warto od czasu do czasu przypomnieć analogiczne nadzieje
renesansowego utopisty Francisa Bacona, który wraz z
Kartezjuszem i Galileuszem bez wątpienia może być
uważany za współzałożyciela nauki nowożytnej.
We fragmencie Nowej Atlantydy Bacon próbuje zarysować typ idealnego państwa, podobnego do republiki
Platona, którego rozwój zapewniony jest przez wciąż wzrastające wyniki nauk doświadczalnych. Pierwsza część tej
historii opisuje okręt w trakcie podróży do niezbadanych
rejonów, a następnie jego zatrzymanie na wybrzeżach
utopijnej wyspy Nowej Atlantydy, której strukturę społeczną objaśnia podróżnikom jeden z przedstawicieli wyspy.
Nowa Atlantyda tylko w pewnym stopniu jest utopią społeczną, raczej jej prawdziwa waga wychodzi na jaw w
ostatniej części dotyczącej naukowej instytucji nazywanej Domem Salomona i pokazuje trwającą całe życie Bacona, pasję naukowych eksperymentów. Celem tego instytutu jest utopijne marzenie : „zgłębianie stosunków,
zmian i sił wewnętrznych natury, tudzież rozszerzanie jak tylko to będzie możliwe - granic władztwa ludzkiego
nad nią" (F. Bacon Nowa Atlantyda, przeł. W. Kornatowski, Warszawa, 1995, s.70).
Dom Salomona został wszechstronnie wyposażony w
środki badań naukowych w tak różnych dziedzinach jak by użyć terminów współczesnych - chemia, geochemia,
biochemia, meteorologia i medycyna. Bacon opisuje nie
tylko panoramiczne spektrum możliwości naukowych i
urządzeń laboratoryjnych instytutu, lecz także interdyscyplinarną wpółpracę - przypominającą dzisiejszą pracę
zespołową - co bez wątpienia przyspieszyłoby bicie serca
wielu dzisiejszych badaczy. Według informacji przedstawiciela wyspy, niektórzy z członków naukowej wspólnoty
byli potajemnie posyłani za granicę co dwanaście lat, by
zdobyć wiedzę o postępie cudzoziemców na polu technologii, inni badali literaturę w poszukiwaniu odkryć i najnowszych wyników naukowych, jeszcze inni byli odpo-

wiedzialni za naukowe eksperymenty. Ważną dla nas
okolicznością jest to, że społeczeństwo, które podtrzymywało Dom Salomona dostarczało idealnych społecznych
warunków dla promocji naukowych eksperymentów. Autonomia Domu Salomona jest uderzającym elementem
tej utopii. Nauka miała być daleko lub też zażywać zupełnej wolności od wszelkiej formy zewnętrznego przymusu.
Baconowską wiarę w wiedzę naukową chwalił Kant
za jej zdolność przewidywania i postępowość. Motto Krytyki Czystego Rozumu zawierające znamienne słowa:
„właściwe zakończenie i kres nieskończonego błędu", zaczerpnięte zostało z Instauratio Magna (Wielkiej Odnowy) Bacona. Chwalił go Ernest Bloch za podkreślanie
„mądrości przyrody" stwierdzając, że „wbrew powszechnie przyjmowanej opinii, (Bacon) nie jest ani czystym utylitarystą ani czystym empirystą". Dość dziwne, ale był on
ostro krytykowany przez J u s t u s a von Liebiga sformułowaniem „niebezpieczeństwo czystego utylitaryzmu" oraz,
dość nieoczekiwanie, przez Horkheimera i Adorno, którzy
utrzymywali, iż „nieowocne szczęście poprzez wiedzę jest
czymś lubieżnym dla Bacona".
Jakie znaczenie ma dzieło Bacona dla dzisiejszej nauki,
gdybyśmy chcieli odnieść się metaforycznie do okrętu jego
Instauratio Magna? W jakim kierunku ów okręt, który
teraz należy do nas, właściwie płynie? **
Chociaż w większości europejskich krajów uczeni mają
zagwarantowaną prawem intelektualną wolność w sferze badań, podobnie j a k członkowie Domu Salomona,
wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że ta niezależność zniknie w czasach, które nadchodzą. Powinno to skłaniać uczonych do nieustannej krytycznej dyskusji nad problemem
relacji między nauką i społeczeństwem. Gernot Boehme,
filozof niemiecki w swoim dziele zatytułowanym Nauka i
społeczeństwo rozważa związane z tym zagadnienia i
utrzymuje, że osiągnęliśmy dziś urzeczywistnienie programu Bacona (Dom Salomona faktem) ale bez jego wierzeń. Czyż jednak ta teza jest słuszna ? Czy program
Bacona stał się faktem ?
Podstawowe pytanie brzmi: Czy można przewidzieć
stabilność bądź zmienność funkcjonującego systemu społecznego, jakim jest nauka (w sensie N. Luhmanna) ? Nie
tylko złożoność instytucji naukowych i ich złożonych interakcji ze społeczeństwem, lecz także olbrzymia presja
związana z prawidłowym reagowaniem na nieprzewidywalne anomalie, czyni niemożliwym przewidywanie w
formie uogólnień i uproszczeń. Warto zwrócić uwagę na
dwa tylko przykłady, które zrewolucjonizowały do pewnego stopnia wspólnotę naukową: nieoczekiwane pojawienie się wirusa o wysokim wskaźniku mutacji i strukturalnym segmencie, który zachowuje się komplementarnie wobec receptora ważnej komórki ludzkiego sytemu
odpornościowego. Ponad dziesięć tysięcy naukowców szuka obecnie wyjaśnienia pathobiochemicznych tajemnic
infekcji wirusem HIV. Drugim przykładem może być problem prionu w związku z chorobami BSE.
Współczesny typ Domu Salomona powinien, w pewnej mierze, wychodzić naprzeciw wymogom współczesnego społeczeństwa. Pojedynczy uczeni, ci, którzy reprezentują typ członków Domu Salomona, powinni zawsze móc
dostosować swoje badania do bieżących, zmiennych i nie
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przewidywalnych okoliczności zewnętrznego świata „homo
sapiens". Warunkiem takiej sytuacji jest prowadzenie ciągłych b a d a ń podstawowych na t a k wysokim poziomie, że
podstawowa - na wysokim poziomie - wiedza naukowca
pozwala m u reagować w sposób najlepszy z możliwych,
choć nie we wszystkich przypadkach doskonały, wobec
problemów dziś jeszcze nieznanych i nieprzewidywalnych.
Wymaga to ciągłych „reparacji i aneksji" ze strony Domu
Salomona, fakt, który m a obecnie wyjątkową ważność.
Zasadniczego w a r u n k u dla pełnego urzeczywistnienia
utopijnego programu Bacona nie można zagwarantować
ani też oczekiwać, że zostanie spełniony. W tym sensie
Boehme nie m a racji, jako, że Bacona program „zgłębienia stosunków, zmian i sił wewnętrznych n a t u r y {...} tudzież rozszerzenie - j a k tylko to będzie możliwe - granic
władztwa ludzkiego" nie został urzeczywistniony i zawsze
będzie miał c h a r a k t e r utopii.
W osobnej publikacji, Boehme i inni, utrzymują, iż
otwarcie n a u k i na wpływy zewnętrzne, np. ekonomiczne
i polityczne, sprawia, że te zewnętrzne czynniki zaczynają wyznaczać kierunek rozwoju naszych teorii naukowych. Według autorów, fazę przejścia do tego rodzaju
s t r u k t u r y n a u k i r e p r e z e n t u j e „Finalizacja Nauki" być
może pojmowana w sensie Arystotelesowkim. J e d n a k ż e
może się ona sprawdzać tylko częściowo jako, że instynkt
Faustowski w człowieku n a k a z u j e m u także myśleć i pracować niezależnie przy rozwijaniu teorii. Oczywiście,
mówiąc ogólnie, promocja nauki, j a k np. ustalanie dla
niej środków budżetowych, nie powinno być powierzane
wyłącznie politykom, których działania sterowane są bardziej ambicją przetrwania w następnych wyborach, niż
koniecznościami przyszłego rozwoju i możliwych wyzwań
przyszłych pokoleń.
W tym kontekście, pojawia się n a s t ę p n e pytanie dotyczące Teorii nauki, mianowicie czy będziemy potrafili
osiągnąć najdalsze granice możliwości poszerzania wiedzy podstawowej lub też, w j a k i m stopniu już do tych
granic dotarliśmy. Na stanowisku, że już do tych granic
dotarliśmy stoi J. Horgan w swojej nowej książce: Koniec
nauki (The End of Science): stając wobec granic poznania w zmierzchu wieku n a u k i . Taki rodzaj twierdzeń
wydaje się wyjątkowo śmieszny, a j e d n a k często pojawiał
się i w przeszłości. Nawet w XVI w. Arystotelik z całą
mocą wierzył, że jego poznanie obejmuje wszystko, co może
być przedmiotem wiedzy, a w pewnym sensie to, co jeszcze pozostało do zrobienia, to tylko prace porządkujące. Kolejnym przykładem może być to, co fizyk, von Jolly,
w ok. 1880 r. w Monachium powiedział młodemu dr Maxowi Planckowi o bezsensie zajmowania się fizyką, jako,
że wszystko już zostało poznane. Czy zostaną kiedykolwiek rozwiązane podstawowe problemy związane z ewolucją życia, n a przykład ewolucją systemu odpornościowego i świadomości ? Czy też, ogólniej mówiąc, możemy
oczekiwać w przyszłości zrozumienia tej ewolucji i tego
rozwoju w związku zpotencjalnością materii, być może w
sensie Arystotelesowskim ?
J a k zostało wspomniane we wstępie, społeczeństwo
można nazwać ludzkim i otwierającym perspektywy n a
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przyszłość, tylko wtedy, gdy n a u k a , w sensie zapewnienia przyrostu wiedzy ogólnej, odgrywa w nim zasadniczą
rolę. Tylko wtedy, gdy ludzie wykształceni oraz ci, którzy
dążą do poznania, z a j m u j ą wysokie miejsce w hierarchii
społecznej (np. w charakterze kontroli polityków), analogicznie wobec propozycji Bacona i, w pewnej mierze, Platona, można takie społeczeństwo uznać za ludzkie (hum a n i t a r n e ) . E d u k a c j a k s z t a ł t u j e podstawę stanowiąc
w a r u n e k wstępny dla ludzkości w złożonym społeczeństwie, na przykład dzisiaj, kiedy zasady etyczne m u s z ą
być na powrót zdefiniowane i przystosowane do rozwiązywania narastających aktualnie problemów, takich które
np. wiążą się z osiągnięciami i możliwościami współczesnej medycyny. Podobnie j a k Arystoteles i Kant, którzy
nie ograniczali się do zagadnień szczegółowych, musimy
t r a k t o w a ć etykę jako podstawę dla społeczeństwa. Co
więcej, winniśmy zaakceptować fakt, iż w przeciwieństwie
do p u n k t u widzenia C.P. Snow 'a, m a m y tylko J e d n ą Kulturę. Nie powinniśmy nawet dopuszczać n a uniwersytecie do „sporu wydziałów" j a k to określa K a n t w j e d n y m
ze swych ostatnich dzieł.
Pozwólcie Państwo, że zakończę utopijną deklaracją
towarzyszącą słynnej Encyklopedii Diderota i
d«Alemberta: „Celem [...] jest zebranie wiedzy rozrzuconej po całej powierzchni ziemi, wytłumaczenie jej system u współczesnym oraz tym, którzy nadejdą po nas, aby
wysiłki minionych stuleci nie okazały się daremne, aby
nasi potomkowie mogli się stać lepsi i szczęśliwsi dzięki
mądrości, a my, byśmy nie przeminęli bez oddania ludzkości tej usługi" oraz ważnym stwierdzeniem Maxa Plancka: „Absolutne wartości w nauce i etyce, do których aspir u j e każda intelektualnie aktywna istota ludzka, są tymi,
które wyróżniają prawdziwe zadanie, zadanie, jakie wciąż
od nowa w tej czy innej formie staje przed nią stosownie
do kolejnych wymogów dnia". O nieskończoności tego zadania przekonujemy się odczuwając ciągłe wezwanie do
twórczej pracy, w której obok wielu kwestii pozornych
rozwiązujemy problemy t r u d n e i j a k najbardziej rzeczywiste.

Słowo mówione - oto co ma znaczenie
* Utopijne marzenia o idealnym społeczeństwie są tak dawne
jak sama ludzkość. Fascynacja nimi wyrasta z dążenia do ustanowienia upragnionego kształtu społeczeństwa i idealnych warunków, w których drzemiące siły i twórcze instynkty mogą być
przebudzone, by ludzkiemu życiu na ziemi mógł przypaść w udziale lepszy los. Nie jest więc zaskoczeniem, że w okresie renesansu pojawiło się wiele utopii, z których najważniejsze to: Nowa
Atlantyda Bacona, Utopia Morusa (1516) i Państwo Słońca Campanelli (1623).
** Na tytułowej stronie Novum Organum, które jest częścią Instauratio Magna, Bacon metaforycznie ukazuje okręt nauki płynący ku nieznanemu przeznaczeniu, ale z nadzieją dopłynięcia
do utopijnej „ziemi obiecanej", która będzie się kierować zasadami naukowymi i dążyć do zgłębienia tajemnic natury.

Przekład z angielskiego: Maria Kostyszak
Redakcja: Józef J. Ziółkowski
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INAUGURACJA ORATORIUM MARIANUM
Uroczystego otwarcia zrekonstruowanego z ogromnym
pietyzmem Oratorium Marianum dokonał w sobotę, 15
listopada, Jego Magnificencja Rektor, prof. Roman Duda,
który powiedział:
Habent sua fata auditoria. Ta sala, licząca sobie już
blisko trzy wieki istnienia, powstała jednocześnie z całym
gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego i temu
Uniwersytetowi wiernie przez lata służyła. Pierwotnie była
to kaplica poświęcona Marii Pannie, stąd nazwa Oratorium Marianum i motywy maryjne w wystroju. Po sekularyzacji Uniwersytetu w r. 1811, Oratorium Marianum
zachowało nazwę, ale stało się salą uroczystości i koncertów, słynną ze znakomitej akustyki. Bywali tu najwięksi
muzycy, m.in. Henryk Wieniawski i Antoni Rubinstein,
ale szczególnie z tą salą był związany Johannes Brahms,
doktor honoris causa naszego Uniwersytetu i autor (z tej
okazji) uwertury akademickiej z motywami piosenki Gaudeamus igitur.
Wiosną 1945 r., pod sam koniec oblężenia miasta,
bomba lotnicza przebiła wszystkie sklepienia nad Salą i
eksplodowała niszcząc Oratorium Marianum. Po wojnie
gmach został odbudowany, ale na rekonstrukcję Oratorium długo nie było środków. Wykorzystywano tę salę,
doraźnie budując i przebudowując ścianki działowe, na
magazyny i sale do różnych zajęć, ze szkoleniem wojskowym na czele. Do dziś zresztą zaplecze tej sali zajmuje
Archiwum Uniwersytetu. Przeniesienie Archiwum i odbudowa zaplecza jest naszą następną troską związaną z
dokończeniem dzieła renowacji tej sałi.
Trosk zresztą mamy więcej. Odbudowę
Oratorium
Marianum wpisujemy bowiem w szerszy plan, a mianowicie odnowienie całego gmachu głównego Uniwersytetu
Wrocławskiego. A gmach ten wymaga pitnie remontu, w
tej chwili bowiem sypią się dachówki, tworzą się zacieki,
przez okna wieje wiatr, a w piwnicach jest woda. Naszym
marzeniem jest ukończenie tego remontu przed rokiem
jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu, a więc przed rokiem
2002.
Na to wszystko potrzeba jednak środków, a budżet
uczelni jest więcej niż skromny. W ostatnich paru latach
odbudowa tej sali stała się jednak jednym z priorytetów
uczelni, mając gorącego entuzjastę i orędownika tej sprawy w osobie pana profesora Dziurli. Bez jego zaraźliwego
entuzjazmu nie byłoby jeszcze dzisiaj tej inauguracji.
Znaleźli się też liczni sponsorzy, którzy nas w tym dziele
wspierali. Nie sposób wymienić wszystkich, ograniczę się
więc tutaj tylko do tych, których wkład był szczególnie
znaczący. Wiernym od lat przyjacielem Uniwersytetu jest
Bank Zachodni, wspierający odbudowę Oratorium Marianum od 1994 r. Szczególnie sobie cenimy pomoc uniwersytetów w Louvain /Belgia i Groningen IHolandia i
miło mi, że ich przedstawiciele są tutaj z nami, co pozwala mi za ich dar publicznie im tutaj podziękować. Wydatnie wsparły nasze wysiłki urzędy wojewódzkie we Wrocławiu i w Opolu. Nieoceniona była pomoc Instytutu Herdera w Marburgu/RFN, który ofiarował
Uniwersytetowi
„złotą dyskietkę" z dokumentacją fotograficzną Oratorium,
obrobioną kolorystycznie i komputerowo przez laboratorium Kodaka. Bez tej dokumentacji praca nad wiernym
odtworzeniem szczegółów byłaby w wielu miejscach utrudniona lub nawet wręcz niemożliwa. Wspierały nas też
władze miasta, a ostatnio bardzo poważny wkład wnio-

sła firma Aral. Im i wszystkim tu niewymienionym składam najserdeczniejsze podziękowanie. Przy okazji chciałbym wspomnieć i tych, którzy łożąc na inne prace w gmachu głównym, pozwalali nam przesuwać część środków
na tę salę. Należy tu KGHM Miedź Polska S.A., która
ofiarowała nam środki na zakup 40 ton blachy miedzianej na pokrycie dachu i Bank Śląski, który oprócz środków już przekazanych przygotowuje jeszcze występ WOPR
z Katowic.
Oprócz środków potrzebni byli jeszcze wykonawcy i
ich zaangażowanie. Generalnym wykonawcą odnowienia
tej sali była od początku Pracownia Konserwacji Zabytków, z którą współpracowało nam się bardzo dobrze, a
mistrzostwo jej pracowników możecie Państwo podziwiać.
Mam nadzieję, że Pracownia zechce dokończyć dzieła renowacji Oratorium i jego zaplecza.
Przed wejściem do tej sali oraz na zaproszeniach na
tę uroczystość można znaleźć logo tych wszystkich firm,
które przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszego koncertu. Ponieważ koncert wzbudził duże zainteresowanie,
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie jego powtórki w
dniu jutrzejszym, przy czym dzięki dodatkowym sponsorom bilety na ten koncert powtórkowy można było skalkulować na poziomie dostępnym nawet dla studenckiej
kieszeni. Z życzliwą pomocą posłużyło nam Polskie Radio Wrocław, wypożyczając fortepian koncertowy.
Dzisiejsza inauguracja Oratorium Marianum jest
świętem nas wszystkich - sponsorów, wykonawców, uniwersytetu, miłośników dobrej muzyki - i ma wymiar historyczny, otwiera bowiem nowy okres w życiu tej sali.
Życzmy sobie, by był to okres dobry, wypełniony znakomitymi koncertami i występami znakomitych
solistów,
dobrze służący muzycznym potrzebom miasta. Proszę zatem pozwolić, że zakończę swoje przemówienie
tradycyjnym uniwersyteckim życzeniem, wypowiadanym
przy
okazjach
inauguracyjnych:
QUOD

FELIX,

FAUSTUM,

FORTUNATUMQUE

SIT!

Prof. Henryk Dziurla w swoim przemówieniu przedstawił wysiłek włożony w rekonstrukcję sali przez Pracownię Konserwacji Zabytków, dodając, że myśli się jeszcze o odtworzeniu plafonów.
Dzisiaj, w dniu św. Leopolda, historycznego patrona
naszej uczelni i jej założyciela cesarza Leopolda I, spotykamy się w tym miejscu, aby w sposób szczególny uczcić
dwieście dziewięćdziesiątą piątą rocznicę założenia i uroczystego otwarcia uniwersytetu - 15 listopada, w 1702 r.
Teraz po dwustu sześćdziesięciu czterech latach od
poświęcenia Oratorium Marianum Congregationis Latinae - 22 listopada 1733 r., a była to niedziela po święcie
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, mamy zaszczyt
uczestniczyć w ponownych narodzinach
Oratorium.
Oratorium Marianum Universitatis
Wratislaviensis
vivit!
Trudne dzieje nie oszczędziły tego wyjątkowego, drugiego obok Auli Leopoldyńskiej, najbardziej
reprezentacyjnego wnętrza Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Groźnym zwiastunem późniejszych dramatów było
zawalenie się już w trakcie budowy czterech zachodnich
filarów. W wyniku katastrofy trójnawową halę przekształcono w zwężoną salę z wydzielonym od strony południowej korytarzem. I tak w latach 1731 - 33 powstało nowe,
barokowe dzieło sztuki komplementarnej, w którym ar-
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chitektura, rzeźba, malarstwo i ornamentyka łączyły się
na wzór polifonii w organiczną całość. Jako wnętrze sakralne, o ikonologii mariologicznej, ze wspaniałym srebrnym ołtarzem, związane z fakultetem teologii, służyło
społeczności jezuickiego uniwersytetu, zrzeszonej w Kongregacji Łacińskiej. Po zdobyciu w 1741 r. Śląska przez
Prusy, znacznych zniszczeniach i po przeprowadzonej w
1811 r. sekularyzacji, staje się salą koncertową - Musiksaal. Na miejscu zaginionego ołtarza ustawiono organy.
Sala muzyczna w nowej roli, związana z Królewskim
Akademickim Instytutem Muzyki Kościelnej oraz z Akademickim Stowarzyszeniem Muzycznym, poddawana była,
nie zawsze pomyślnie, renowacjom i przekształceniom. Od
tego czasu w murach dawnego Oratorium
rozbrzmiewała
nie tylko muzyka kościelna. Występowali znani muzycy,
kompozytorzy, śpiewacy. Do kompleksowych działań konserwatorskich należały prace realizowane na początku oraz
na przełomie lat 30. i 40. XX w. W roku 1944 sporządzono dokładną dokumentację fotograficzną monumentalnego
malarstwa, w formie barwnych przeźroczy. Przeźrocza te
przechowywane w Instytucie Herdera w Marburgu, stały
się niezwykle cennym źródłem, umożliwiającym
przeprowadzenie odbudowy i rekonstrukcji zniszczonego w czasie wojny Oratorium. Bomby w 1945 r. zburzyły wszystkie kondygnacje tej części uniwersyteckiego gmachu, w
tym całą strefę sklepienną Oratorium z cyklem malowideł na plafonach.
Zdewastowane, sprofanowane i zapomniane Oratorium, podzielone na mniejsze pomieszczenia,
przeznaczono na magazyny i sale ćwiczeniowe studium wojskowego.
Dopiero w 1974 r. nastąpił przełom. Mimo „żelaznej kurtyny" zdołano skomplikowanym
sposobem
wypożyczyć
przeźrocza z Marburga. Pracownie Konserwacji Zabytków przystąpiły do badań i sporządzania
dokumentacji.
W 1985 r. można było rozpocząć konserwację i rekonstrukcję dekoracji ściennych. Rozwiązanie strefy sklepiennej natomiast, ze względu na błędy w ukształtowaniu żelbetowego stropu nad sklepieniem, pozostawało
sprawą
otwartą. Trudności finansowe spowodowały
przerwanie
robót w 1988 r. Przygotowywano jednak
dokumentację
ukończoną kompleksowym projektem w roku 1992. Wówczas wznowiono prace. 1 tak, ten cenny zabytek historii,

Słowami Quod felix, faustum, fortunatumque sit!
uroczystego otwarcia Oratorium Marianum dokonał JM
Rektor UWr. profesor Roman Duda
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kultury i sztuki, o zniszczonym w 80% wystroju, nie licząc całkowicie zniszczonego malarstwa
monumentalnego, doprowadzono, z pomocą „złotej" dyskietki z Marburga, szczęśliwie w ciągu ostatnich lat do obecnego stanu.
Malarstwo figuralne na plafonach pozostaje ukryte w idealnej ikonosferze.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wielu
osób Oratorium Marianum odradza się dziś jak Feniks z
popiołów i daje świadectwo zwycięstwa ducha nad materią. Żywimy nadzieję, że oddawane wnętrze będzie dobrym zwiastunem pełnej odnowy kompleksu Leopoldyńskiego, szczególnie w obliczu zbliżającego się trzechsetlecia Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W imieniu wszystkich wykonawców odbudowy, rekonstrukcji, konserwacji tego wspaniałego i niepowtarzalnego dzieła, skupionych pod proporcem Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, mam zaszczyt przekazać
w opiekuńcze ręce Jego Magnificencji profesora Romana
Dudy, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wskrzeszone
Oratorium Marianum. Oby na długie lata dobrze służyło
całej społeczności naszego Uniwersytetu, Wrocławia, Śląska, Polski i Europy. Nie zapominajmy też o dewizie Towarzystwa Jezusowego, widocznej na murach naszej szacownej Leopoldiny:
AD MAJOREM

DEJ

GLORJAM!

Poświęcenia odrestaurowanego Oratorium Marianum
dokonał JEm. ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.
Uniwersytecki chór „Gaudium" pod dyrekcją Alana
Urbanka zaśpiewał Litanię do Marii Panny, skomponowaną przez wrocławianina Lucjana Laprusa.
Koncertową działalność Oratorium Marianum utworami Brahmsa i Schuberta zainaugurowała wraz z pianistą Krzysztofem Jabłońskim Orkiestra Kameralna „Amadeus" pod batutą Agnieszki Duczmal.
Wykonane zostały dwa dzieła kameralne: kwintet fortepianowy f-moll J a n a Brahmsa i kwartet smyczkowy
„Śmierć i dziewczyna" Franciszka Schuberta.
Koncert Orkiestry Kameralnej, pełen wirtuozerii,
podobał się publiczności, dlatego na bis muzycy wykonali
fragmenty „Tańców rumuńskich" Beli Bartoka.

Oratorium Marianum Universitatis
Wratislaviensis
vivit! - powiedział profesor Henryk Dziurla
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Oratorium Marianum poświęcił Jego Eminencja ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz

Uniwersytecki chór Gaudium pod dyrekcją
Alana Urbanka zaśpiewał Litanię do Marii
Panny

Kwintet Fortepianowy f-moll J a n a Brahmsa
w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego i
Orkiestry Kameralnej Amadeus pod batutą
Agnieszki Duczmal zainaugurował działalność koncertową odrestaurowanego Oratorium Marianum
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NOWI PROFESOROWIE
P r o f . d r h a b . BARBARA ADAMIAK

Instytut Nauk Administracyjnych

Urodziła się 2 stycznia 1949
roku w Sanoku, w 1971 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stopień d o k t o r a n a u k p r a wnych uzyskała w 1977 roku na
podstawie rozprawy doktorskiej pt.
Odwołanie w polskim systemie postępowania
administracyjnego.
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa administracyjnego i prawa postępowania administracyjnego, otrzymała w 1987 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wadliwość decyzji administracyjnej.
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego została mianowana w 1992 roku. Jest sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Ośrodku Zamiejscowym we Wrocławiu.
Zainteresowania i problemy badawcze podejmowane
przez Panią Profesor obejmują procesowe prawo administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz samorząd
terytorialny.
Dorobek naukowy prof. Adamiak obejmuje 87 pozycji, w
tym monografie, artykuły i glosy.
Uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dotyczących
doskonalenia prawa. Jest współautorem trzech niepublikowanych opracowań dotyczących prowadzonych badań na zle-

P r o f . d r h a b . WOJCIECH KUNICKI

Instytut Filologii Germańskiej

Urodził się 10 grudnia 1955r.
w Kaliszu. Studia wyższe odbył w
latach 1974 - 1980 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopnie:
magistra filologii polskiej w 1978r.
i magistra filologii germańskiej w
1980r.
Stopień naukowy doktora otrzymał w 1985r. na podstawie rozprawy pt. Problematyka estetyczna w pracach prekursorów i twórców faszyzmu niemieckiego.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1993r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Projektionen des Geschichtlichen. Ernst Jüngers Arbeit an den Fassungen von In Stahlgewittern.
Na stanowisko profesora został mianowany w 1995r.
Zainteresowania naukowe Profesora obejmują następujące sfery: twórczość Ernesta Jüngera w kontekście problemów rewolucji konserwatywnej, uwikłań światopoglądowych
i estetycznych pisarzy XX stulecia; zagadnienia literatury
popularnej w ujęciu polsko-niemieckiego postrzegania manifestującego się w literaturze pięknej; problemy kultury i
literatury Śląska XVIII w. i historię nauki. Dorobek naukowy Profesora obejmuje 70 prac naukowych, z tego 55 samo-

cenie PAN oraz autorem jednego opracowania niepublikowanego na temat: „Polityka administracyjna w sferze kultury"» wykonanego w ramach badań prowadzonych na zlecenie Instytutu Organizacji i Zarządzania.
Prace naukowe prof. B. Adamiak są wykorzystywane w
orzecznictwie sądowym. Wyrazem uznania dla jej pracy naukowej i jej znaczenia dla praktyki było powołanie jej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w 199lr. oraz udział
w pracach Komisji Sejmowych nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za
pracę naukową była nagradzana Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymała też Nagrody Ministra
Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sekretarza Naukowego
Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Adamiak jest kierownikiem Zakładu Postępowania
Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego. W latach 1993-1996 była dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, przewodniczącą senackiej Komisji Statutowej, w latach 1987-1993 była zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych, była też członkiem Komisji Dydaktycznej
na Wydziale Prawa i Administracji, członkiem Komisji Bibliotecznej i Zespołu Finansowego przy Dziekanie Wydziału
Prawa i Administracji, przez dwie kadencje przewodniczącą
Sądu Konkursowego na najlepsze prace magisterskie. Była
wielokrotnie sekretarzem, a następnie przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Prof. B. Adamiak wykłada
w Collegium Polonicum Europa-Universität Viadrina we
Frankfurcie polskie prawo administracyjne i polskie postępowanie administracyjne. Jest członkiem Rady Naukowej
czasopisma „Samorząd Terytorialny".

dzielnych, 15 współautorskich, 10 tłumaczeń (książki). W
skład tego dorobku wchodzą 4 książki, edycje, artykuły, recenzje naukowe i hasła leksykograficzne. Jest autorem 200
haseł do słownika pisarzy współczesnych.
Prof. Kunicki pracuje od 1982r. w Instytucie Filologii Germańkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, do 1993r. był pracownikiem Zakładu Współczesnej Literatury i Kultury Niemieckiej, od 1993r. kierownikiem Zakładu Literatury Niemieckiej do 1848r.
Profesor brał czynny udział w wielu konferencjach międzynarodowych odbywających się w Polsce.
Jest członkiem naukowego zespołu Lessing-Museum w
Kamenz (od 1996r.), członkiem Komitetu Neofilologicznego
PAN, członkiem redakcji lipskiego czasopisma Comparativ
(od 199lr.), członkiem towarzystw naukowych (IV G, KarlMay-Gesellschaft, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Germanistów Polskich).
W trakcie pracy naukowej otrzymał nagrody Ministra
Edukacji Narodowej II Stopnia za monografię „Karol May.
Anatomia sukcesu" (1987 r., wspólnie z Norbertem Honszą),
nagrodę indywidualną Ministra III stopnia za monografię
Problematyka estetyczna w pismach prekursorów i twórców
faszyzmu niemieckiego (1990r.) i dwie nagrody rektorskie za
działalność naukową. Poza tym w roku 1996 otrzymał
Fórderpreis zum Dehio-Preis der Kiinstlergilde Esslingen za
badanie nad kulturą Śląska, w roku 1987 nagrodę „Literatury na Świecie" za najlepszy debiut translatorski roku 1986.
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Prof. dr hab. HENRYK MĄDRZAK
Instytut Prawa Cywilnego

Urodził się 18 grudnia 1929 r.
w Nowych Skalmierzycach. W1955
r. ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Wrocławskim.
Stopień naukowy doktora nauk
prawnych uzyskał w 1963 r. na
podstawie rozprawy doktorskiej pt.
Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym.
Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1978r. na
podstawie rozprawy pt. Przymusowe zaspokojenie wierzyciela z tytułu długu jednego z małżonków.
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został mianowany w 199 lr.
Dorobek naukowy prof. Mądrzaka obejmuje 42 pozycje,
w tym 2 monografie, 25 studiów i artykułów, 8 glos i 2 recenzje, 4 nieopublikowane referaty oraz współautorstwo i redakcję podręcznika akademickiego do postępowania cywilnego.
Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się wokół określenia przesłanek decydujących, w świetle prawa egProf.dr hab. ZDZISŁAW WĄSIK
Katedra Językoznawstwa
Ogólnego

Urodził się 3 maja 1947r. w Kłopotowie. W latach 1966-1971 studiował germanistykę na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych uzyskał w 1977r.
na podstawie rozprawy pt. Typologia strukturalna wypowiedzi pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich.
Habilitował się w 1986r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy pt. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia.
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został mianowany w 1992r.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje 10 książek (w tym
4 naukowe, 6 współautorskich i redakcyjnych), opracowania
monograficzne w Historii nauki polskiej i 50 artykułów.
Zainteresowania naukowe prof. Wąsika koncentrują się
wokół teorii języka, językoznawstwa porównawczego, histo-
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zekucyjnego, o dopuszczalności wdrożenia wobec dłużnika
środków przymusu i o kryteriach oceny legalności działań
organów egzekucyjnych oraz wokół badań nad funkcją i charakterem postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu
klauzuli wykonalności.
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi (1972r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988r.) oraz nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prof. Mądrzak był członkiem i przewodniczącym senackiej Komisji Dyscyplinarnej, w latach 1980-1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego, w latach
1981-1984 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, był też radnym Rady Miejskiej we Wrocławiu i przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury przez trzy kadencje.
Od 1972r. do chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu
Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji. Od 1965r. jest członkiem Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego.
Od 1988r. brał udział przez kilka lat w pracach powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego w zespole zajmującym się prawem egzekucyjnym.

rii i metodologii lingwistyki, semiotyki i teorii komunikacji.
Od roku 1984 był kierownikiem Katedry Językoznawstwa Ogólnego, sekretarzem Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, a od 1993r. - przewodniczącym
WTN, od 1985r. przewodniczącym Zespołu Wydawniczego i
redaktorem serii Studia Lingüistica, Acta Universitatis Wratislaviensis, od 1993 jest ekspertem z językoznawstwa w
Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Prof. Wąsik od 1973r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, w latach 1973 - 1981 był członkiem
Sekcji Językoznawstwa Stosowanego Polskiej Akademii
Nauk, od 1984r. jest członkiem Societas Lingüistica Europaea, od 1986r. - Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, od
1990 - Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, od 1993 Polish Fulbright Alumni Association, od 1995 - International Association for Semiotic Studies. W kadencji 1996 -1998
został powołany na członka Komisji Nauk Filologicznych
Oddziału PAN we Wrocławiu.
Od 1997 powierzono mu funkcję przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego „Rozpraw Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego". Od 1997r. Profesor jest
również członkiem Towarzystwa Polsko-Albańskiego.
Prof. Wąsik otrzymał 2 nagrody ministerialne (III stopnia) w 1979r. za pracę doktorską, w 1988r. za pracę habilitacyjną oraz nagrody JM Rektora, ostatnią w 1995r.

Z PRASY
Pożyczki dla studentów
Pierwsze pieniądze już w przyszłym roku
W budżecie na przyszły rok na pożyczki studenckie rząd zaplanował 31 min 540 tys. zł, co pozwoli na wprowadzenie od nowego roku akademickiego pilotażu w dwóch ośrodkach, prawdopodobnie w Warszawie i Poznaniu. O pożyczki będą mogli ubiegać
się studenci uczelni państwowych i niepaństwowych studiujący
w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.
W projekcie ustawy, który wczoraj uzgodnili przedstawiciele kierownictwa MEN i Parlamentu Studentów RP, zapisano, że
pożyczki te we wszystkich ośrodkach akademickich będą wpro-

wadzone nie później niż 1 października 2001 roku. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji, powiedział, że w kolejnych latach po
1998 roku pożyczki będą stopniowo wprowadzane w innych miastach, gdyż pilotaż nie może trwać za długo. Uzyskaniem pożyczek są zainteresowani studenci, a obsługą funduszu banki. Pożyczka będzie wypłacana w postaci dziesięciu rat rocznie. Prawdopodobnie rata wyniesie 500 zł, co pozwoli w pierwszym roku
na objęcie pilotażem 20 tysięcy osób.
Prawie dla każdego
Jeśli pilotaż obejmie jakieś miasto, to o pożyczki będą mogli
występować studenci ze wszystkich uczelni w danym ośrodku.
Muszą oni jednak spełniać pewne kryteria. Pożyczkobiorca musi
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rozpocząć studia przed upływem 25. roku życia. Pożyczkę będzie można uzyskać po zaliczeniu pierwszego roku lub pierwszego semestru.. Pożyczkobiorca powinien mięć obywatelstwo
polskie; w przypadku gdy fundusz nie będzie mógł zapewnić
wszystkim zainteresowanym pożyczek, to wprowadzone zostanie kryterium dochodowości na jednego członka w rodzinie. Spłacanie pożyczki trzeba rozpocząć 2 lata po zakończeniu studiów,
przez okres dwukrotnie dłuższy niż czas jej pobierania. Oprocentowanie nie będzie przekraczać stopy inflacji określonej przez
GUS na dany rok. Szczegóły umorzeń opracuje rada nadzorcza
funduszu, przewiduje się umorzenia m.in. dla najlepszych studentów, za szybkie spłacanie oraz za ukończenie preferowanych
przez MEN kierunków studiów.
(...) Pożyczki będą udzielane przez utworzony mocą ustawy
Państwowy Fundusz Pożyczkowy dla Studentów. Jest to fundusz celowy , a dotacje z budżetu państwa na ten fundusz zostaną corocznie określone w ustawie budżetowej. Pieniądze z funduszu będą przekazywane na konto studenta pożyczkobiorcy
założone w banku wskazanym przez zarząd funduszu.
(Rzeczpospolita, 2.12.1997 r.)
Pięć lat Biblioteki Austriackiej w e Wrocławiu
(...) Biblioteka Austriacka we Wrocławiu powstała 15 listopada 1992 r., w Dzień Święta Uniwersytetu. Jej siedziba mieści
się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystego otwarcia dokonali były wicekanclerz Austrii dr Erhard Buzek oraz były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof.dr Wojciech Wrzesiński.
Księgozbiór Biblioteki Austriackiej , który jest darem rządu
austriackiego dla Uniwersytetu Wrocławskiego, liczy ok. 5000
wol. druków zwartych, 40 tytułów czasopism, filmy video, kasety(...) Biblioteka Austriacka pełni także rolę placówki kulturalnej. We współpracy z Konsulatem Honorowym Austrii we Wro-

Numer 9

cławiu, z Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi instytucjami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Kudowie Zdroju przygotowano szereg imprez kulturalnych, takich jak: spotkania
autorskie, wykłady, koncerty, spektakle teatralne, wystawy itp.
Biblioteka współpracuje z Konsulatem Honorowym Austrii
we Wrocławiu, z wszystkimi filologiami, Akademiami (również
Muzyczną i Medyczną). Co roku organizowane są we Wrocławiu
„Dni Austrii". W tym roku odbyło się już czwarte spotkanie.
(...) Staraniem Biblioteki Austriackiej we Wrocławiu i Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie ukazuje się
od 1994 r. Seria wydawnicza pod nazwą Biblioteka Austriacka.
Dotychczas ukazały się następujące tomy: Traute Foresti: Wiersze wybrane, Wrocław 1993, Do Polski przyjadę... Rai ner Maria
Rilke w oczach krytyki polskiej, hrsg. Marek Zybura, Ernst VIcek: Łowy Amazonek, Wrocław 1995, Traute Foresti: Piratka na
obcych wodach, Wrocław 1996.
Poza działalnością wydawniczą Biblioteka organizuje stypendia dla studentów (po III roku) oraz młodszych pracowników do 35 roku życia. Wnioski rozpatrywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie i Komisję Austriacką w
Wiedniu. Ponadto z myślą o młodszych czytelnikach wrocławska Biblioteka Austriacka przygotowała wystawę literatury dziecięcej i młodzieżowej.
Mimo, że Austria partycypowała w umeblowaniu pomieszczenia Biblioteki i zakupie sprzętu komputerowego, to do jej rozwoju przyczynia się wkład pracy jej polskich pracowników, zwłaszcza Dalii Zminkowskiej.
( Zbliżenia Polska - Niemcy nr 3 128/97)
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zmarła 22 października 1997 roku

Adiunkt Instytutu Mikrobiologii U n i w e r s y t e t u Wrocławskiego, była cenionym wychowawcą młodzieży, życzliwym nauczycielem akademickim, zaangażowanym w pracy naukowej i dydaktycznej, prawym, skromnym i wspaniałym człowiekiem.

Prof.dr hab. BRONISŁAWA KONOPIELKO
(20.05.1944 - 23.11.1997)

Profesor nadzwyczajny U n i w e r s y t e t u Wrocławskiego, wybitny językoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wychowawca wielu pokoleń
rusycystów, odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, laureatka Nagrody Ministra, wielokrotnie honorowana Nagrodami JM Rektora.
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