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PERSONALIA
• Prof. A D A M K I E J N A Z Instytutu Fizyki Doświadczalnej
UWr. został powołany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) przy Prezydium PAN na kadencję 1999-2002. Komitet działa na
rzecz rozszerzenia udziału nauki polskiej w programie

ESF (Electronic Structure Calculations for Elucidating
the Complex Atomistic Behaviour of Solids and Surface) i rozwoju współpracy w ramach innych międzynarodowych programów naukowych, realizowanych przez Europejską Fundację Nauki.

AKTUALNOŚCI
Dhc dla profesorów naszej uczelni
Prof. JÓZEF J. ZIÓŁKOWSKI, prorektor ds. badań naukowych i
współpracy z zagranicą UWr.
otrzymał doktorat honoris causa
Uniwersytetu w Petersburgu.
Odbierze ten zaszczytny tytuł 22
maja .

Debata nad przyszłością uniwersytetu

ZNAK

M I E S I E C Z N I K

Uniwersytet Wrocławski Redakcja miesięcznika ZNAK
i Duszpasterstwo Akademickie Dominik
zapraszają na konferencję pt.:
Przyszłość Uniwersytetu
w debacie głos zabiorą:
Profesor dr hab. Jerzy Zdrada (Ministerstwo Edukacji
Narodowej)
Profesor dr hab. Łukasz A. Turski (UW, Warszawa)
Ks. Profesor Tomasz Węcławski (UAM, Poznań)
Redaktor Naczelny Jarosław Gowin, Miesięcznik
ZNAK (Kraków)
oraz profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego:
Jerzy Jastrzębski
Jerzy Lukierski
Wojciech Sitek
Ludwik Turko
Wojciech Wrzesiński
Gospodarzem spotkania będzie Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego
Profesor dr hab. Romuald Gelles
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2000 roku
o godzinie 16.00
w Oratorium Marianum, Gmach Główny
Uniwersytetu Wrocławskiego
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Litewskiej Akademii Prawa prof. ZDZISŁAWOWI KEGLOWI, dziekanowi Wydziału Prawa i
Administracji, odbędzie się 12 maja
w Wilnie. Szerzej o uroczystościach
w następnym numerze.

W lutym tego roku Wydawnictwo „Znak" poświęciło
swój numer miesięcznika dyskusji nad sytuacją szkolnictwa powszechnego, uczelni wyższych i placówek badawczych w Polsce. Dyskusja panelowa w Oratorium
Marianum dotyczyć będzie tez postawionych w artykule
wstępnym wspomnianego miesięcznika. Autorem artykułu „Uniwersytety i badania a bogactwo narodów" jest
prof. Łukasz A. Turski. Podstawowe założenia (tezy)
reformy uczelni wyższych wymagające przygotowania
aktów legislacyjnych (wg Łukasza A. Turskiego) • Powszechność dostępu do wykształcenia stanowi podstawę
reformy edukacji; • Rozwój edukacji i upowszechnienie
wykształcenia ogólnego obejmującego całą młodzież jest
warunkiem koniecznym do prawidłowego rozwoju gospodarczego kraju w XXI wieku; • Rozwój szkolnictwa wyższego jest warunkiem koniecznym gwałtownego zwiększenia udziału wysoko kwalifikowanej kadry w gospodarce kraju; • Aby gospodarka polska miała zapewniony dopływ wysoko kwalifikowanej kadry, struktura nauczania, na wszystkich szczeblach, musi być nowoczesna
i sama musi sprostać wyzwaniom przyszłości; • Po to,
aby szkolnictwo wyższe, publiczne i prywatne sprostało
wymogom kształcenia wysoko kwalifikowanych nauczycieli i kadry dla gospodarki, samo musi przejść przez
stadium daleko idących reform; • Aby wychodzący ze
zreformowanych uczelni absolwenci byli w stanie wnieść
w naszą gospodarkę „nowe", muszą być kształceni przez
wybitnych fachowców.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
• Majowe poniedziałki probabilistyczne w Instytucie Matematycznym UWr.
W obecnym semestrze przypada jubileusz 70-lecia
urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Kazimierza
Urbanika na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu, w
Poraju k/Częstochowy, odbędzie się VI Międzynarodowa
Konferencja z Probabilistyki dedykowana profesorowi
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Urbanikowi. W maju, w Instytucie Matematycznym UWr.,
na poniedziałkowych spotkaniach wygłoszą odczyty
uczniowie Profesora i byli uczestnicy wrocławskiego Konserwatorium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod
Teorii Prawdopodobieństwa.
• 8 maja 2000r., godz. 10.15 Wojbor A. Woyczyński
Nieliniowe

aproksymacje

dyfuzyjne dla sieci

kolejkowych.
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• Filologie polska i germańska oraz fizyka akredytowane
Filologia polska i filologia germańska oraz fizyka naszego Uniwersytetu uzyskały akredytację wysokiego poziomu nauczania na pięć lat. Wystawienie certyfikatów
jakości nastąpi 2 1 - 2 3 maja na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Łodzi.

• 15 maja 2000r., godz. 10.15 Aleksander Weron
Modelowanie

stochastyczne

na rynku energii

elektrycznej.

• 22 maja 2000r., godz. 10.15 Andrzej Kamiński
Teoria Renyiego prawdopodobieństw
cje uogólnione.

warunkowych

i funk-

• 29 maja 2000r., godz. 10.15 Jan Rosiński
Ciągłość ciałek stochastycznych
czenie podzielnych.

względem

miar

nieskoń-

Wykłady odbędą się w Instytucie Matematycznym UWr.,
pl. Grunwaldzki 2/4, sala 311.
Serdecznie zapraszamy!
• Projekt Biblioteki literatury polskiej w Internecie
17 kwietnia ukonstytuował się komitet naukowy proj e k t u Biblioteka

literatury

polskiej

w Internecie.

Projekt

ten realizowany jest w ramach szerszego przedsięwzięcia UNESCO mającego na celu stworzenie w sieci internetowej literatur różnych narodów i kręgów kulturowych.
Witryna internetowa zawierać będzie zbiór tekstów polskiej literatury wraz notami biograficznymi o autorach i
krótkimi opisami bibliograficznymi. Jako partner Polskiego Komitetu ds. UNESCO w realizacji Biblioteki
wybrany został Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Gdańskiego, gdzie już wcześniej pod kierunkiem dr. Marka Adamca rozpoczęte zostały prace nad projektem o
podobnym charakterze. W skład komitetu naukowego
Biblioteki literatury polskiej w Internecie weszli profesorowie: Józef Bachórz (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego), Małgorzata Czermińska (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego), Ireneusz Krzemiński (Polski PEN Club), Janusz OdrowążPieniążek (dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza), Alina Nowicka-Jeżowa (Instytut Literatury
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), Jadwiga Puzynina (Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego), Alina Witkowska (Instytut Badań Literackich
PAN), dr Marek Adamiec (Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Gdańskiego), przewodniczący obradom sekretarz generalny PK UNESCO dr Wojciech Fałkowski i
Tomasz Komorowski (PK UNESCO) jako sekretarz komitetu naukowego. Projekt Biblioteki literatury polskiej
w Internecie obejmować będzie teksty literatury polskiej
wolne od praw autorskich. Do biblioteki będą więc włączone dzieła autorów, od których śmierci upłynęło co najmniej 50 lat, a więc teksty powstałe od początków literatury polskiej po rok 1939. Do końca maja 1999 r. strony internetowe Uniwersytetu Gdańskiego zawierające
teksty literatury polskiej odwiedziło około 18000 osób z
całego świata. Byli wśród nich zarówno badacze literatury i kultury, jak też młodzież ucząca się bądź studiująca oraz amatorzy - miłośnicy piśmiennictwa polskiego. Powstająca biblioteka obok dzieł literackich, obejmuje także pewną liczbę tekstów piśmiennictwa nie zaliczającego się do ścisłego kanonu literatury pięknej - ze
względu na użyteczność dydaktyczną i badawczą - zwłaszcza tekstów istotnych z punktu widzenia historii myśli politycznej oraz dziejów refleksji nad językiem.

• Zniżkowe bilety komunikacji miejskiej dla doktorantów i studentów obcokrajowców
Jeżeli Rada Miejska przyjmie projekt uchwały, to od
sierpnia ulga na bilety komunikacji miejskiej będzie przysługiwać również studentom z zagranicy oraz doktorantom. Zyskają także studenci szkół artystycznych, którzy
nie będą musieli kasować biletu za przewóz przedmiotów służących do nauki. Powodu do zadowolenia nię będą
mieli pracownicy uczelni. Według propozycji Zarządu
Miasta, jednorazowy bilet normalny ma kosztować 1,80
zł. Najwięcej zdrożeją bilety na okaziciela na wszystkie
linie. Dotychczas bilet taki kosztował 76 zł, a po podwyżce
jego cena wyniesie 87 zł. Nie zmieni się cena biletu na
okaziciela na jedną lub dwie linie, ważnego tylko od poniedziałku do piątku. Zarząd Miasta postanowił również, że bulwar, otwarty z tyłu Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku przyjmie nazwę Wybrzeża Piotra Włostowica.
•

Pracują krócej
Skrócony do 7 godzin czas pracy ze względu na szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia
warunki pracy obowiązuje pracowników Drukarni Uniwersytetu Wrocławskiego, pracujących w niektórych jednostkach Biblioteki Uniwersyteckiej tj. w Introligatorni
wchodzącej w skład Oddziału Magazynów i Konserwacji
Zbiorów, Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych, Pracowni Reprograficznej, w Magazynie Odczynników Chemicznych na Wydziale Chemii, w Zakładzie Zastosowań
Fizyki Jądrowej i Pracowni Jądrowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii.
•

Ważne dla przyszłych studentów Viadriny
24 maja w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą odbędą się dni otwarte tej uczelni. Kandydaci na studia mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat studiowania i pomocy materialnej w
tej uczelni w godzinach od 9.30 do 13.30 w punkcie informacyjnym w centrum miasta przy ul. LogenstraBe 2, w
Seminargebaude „Flachbau", obok budynku głównego
Uniwersytetu Viadrina. Informacje telefoniczne można
uzyskać pod numerem +49 +335/55 34 207 u pani Kerstin Richter. Nasz Uniwersytet będą promowały w punkcie informacyjnym przedstawicielki naszej uczelni, panie Danuta Gargasiewicz z
DWZ i Beata
Porowska z
Działu

Nauczania.
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ODZNACZENIA
• Prof.
skim

ROMAN D U D A

odznaczony Krzyżem Oficer-

Rektor UWr. w poprzedniej kadencji, prof. Roman Duda został odznaczony, na wniosek ministra EN i
rektora UWr, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. 28
kwietnia na uroczystości zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odznaczenie wręczył profesorowi wiceminister EN,
prof. Jerzy Zdrada. Odznaczenie to
przyznaje się za zasługi w wybitnej twórczości naukowej, we współpracy naukowej i współpracy międzynarodowej oraz za zasługi położone w działalności społecznej i politycznej. Profesor Roman Duda
został nauczycielem akademickim w 1956 r. w Katedrze
Geometrii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii pod
kierunkiem prof. Bronisława Knastera. Zajmował się topologią. Pracował nad szczególnymi rodzajami pokryć
przestrzeni wraz z R. Telgarsky'm. Prowadził cieszące
się dużym zainteresowaniem seminaria z nowych dziedzin topologii. Z końcem lat siedemdziesiątych zainteresował się prof. Duda historią, dydaktyką i filozofią matematyki. Do ważnej części dorobku matematycznego
profesora należą prace popularyzatorskie. Działalność
edukacyjna o charakterze organizacyjnym i politycznym
wiązała się z zainteresowaniami dydaktycznymi profesora. W latach 1972 - 1976 prowadził wspólnie z prof. S
Hartmanem klasy matematyczne w III LO we Wrocławiu. Był przewodniczącym Komisji Szkolnictwa Średniego
i Popularyzacji Matematyki przy Zarządzie Głównym
PTM; zainicjował wówczas i doprowadził do realizacji
nowej serii roczników PTM pod nazwą "Dydaktyka matematyki". Profesor ma także sukcesy w działalności
translatorskiej. W 199 lr. za przekład książki R. Thoma
otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.
Działalności matematycznej profesora towarzyszy działalność edytorska. W różnych okresach prof. Duda wchodził w skład komitetów redakcyjnych sześciu czasopism
matematycznych. W "Collegium Mathematicum" był redaktorem naczelnym, w "Wiadomościach Matematycznych" jest nim obecnie. Z działalnością edytorską profesora wiąże się działalność recenzencka. Prof. R. Duda
angażował się też w życie publiczne. Związany od 1976r.

z opozycją był współzałożycielem Towarzystwa Kursów
Naukowych i uczestniczył w pracach Uniwersytetu Latającego. W 1984r. został dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, po 15 miesiącach usunięty z tej
funkcji przez ówczesnego ministra. Uczestniczył w pracach komitetu obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i brał
udział w negocjacjach Okrągłego Stołu. W 1989r. został
senatorem RP, był członkiem prezydium Senatu i przewodniczył Senackiej Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i
Środków Masowego Przekazu, a w latach 1991-1993 był
wiceministrem Edukacji Narodowej odpowiedzialnym za
szkolnictwo wyższe i współpracę z zagranicą. W latach
1995-1999 pełnił funkcję rektora UWr. i przewodniczył
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
• Prorektor ANDRZEJ WITKOWSKI uhonorowany Krzyżem Kawalerskim
^ Prof. Andrzej Witkowski, prorektor
ds. nauczania UWr. został odznaczony
17 kwietnia przez prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. Uroczystość odbyła się w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie i była zwieńczeniem
obchodów 50. rocznicy założenia
PZW. Profesora Witkowskiego uhonorowano za trzydzieści lat społecznej pracy, które poświęcił uaktywnianiu gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochronie rybostanów. W tym czasie w organizacjach rybackich piastował
wiele funkcji, m.in. był wiceprezesem Zarządu Okręgu
PZW we Wrocławiu przez dwie kadencje, członkiem Komisji Zagospodarowania Wód przy Zarządzie Głównym
PZW (trzy kadencje). Obecnie jest konsultantem ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej w okręgu wrocławskim i
jeleniogórskim, członkiem Rady Naukowej ds. Gospodarki
Rybackiej w okręgu nowosądeckim, członkiem Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
członkiem rady redakcyjnej "Wiadomości Wędkarskich"
i "Wędkarza Polskiego". Prof. Andrzej Witkowski uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Muchowym, ponadto przy współpracy z PZW zorganizował
kilka konferencji naukowych, których tematem była
ochrona gatunkowa ryb.

KRONIKA
UWr. reprezentowany na Kongresie Expo-Lingua w
Madrycie
•
7 - 9 kwietnia 2000 odbył się w Madrycie Kongres
Expo-Lingua (Congreso Mustra Internacional), w którym
wzięła udział - oprócz przedstawicieli MEN-u - dwunastoosobowa grupa naukowców z Polski. Tak liczny udział
przedstawicieli Polski był możliwy dzięki temu, że nasz
kraj był gościem specjalnym tegorocznego kongresu. Każdy z przedstawicieli polskich uczelni wygłosił referat dotyczący albo problematyki nauczania kultury polskiej i
języka polskiego jako obcego, albo naukowej współpracy

polsko-hiszpańskiej. Nasz Uniwersytet reprezentowały
panie: iberystka dr Beata Baczyńska, która przedstawiła referat o współpracy z uniwersytetami hiszpańskimi
w ramach programu SOCRATES i prof. Anna Dąbrowska ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, której wystąpienie poświęcone było nauczaniu
języka polskiego jako obcego w dawnych wiekach i współcześnie.
Uroczyste przekazanie działki prawnikom
•
18 kwietnia 2000 w sali Senatu UWr. wojewoda
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dolnośląski Witold Krochmal w czasie uroczystego spotkania przekazał na ręce rektora Uniwersytetu, prof. Romualda Gellesa akt darowizny w postaci niezabudowanej działki położonej u zbiegu ulic Uniwersyteckiej 7-10
i Kuźniczej. Na miejscu tym o powierzchni 2085m2 zostaną zbudowane sale wykładowe i biblioteka dla Wydziału Prawa i Administracji.
Międzynarodowa konferencja Dziecko z utrudnieniami rozwoju. Problemy interdyscyplinarnej
diagnozy i terapii w świetle najnowszych
teorii
•
4-6 maja 2000 w Instytucie Pedagogiki UWr. odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Dziecko z
utrudnieniami rozwoju. Problemy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii w świetle najnowszych teorii. Konferencja
miała na celu przybliżenie najnowszych światowych osiągnięć w badaniach nad przyczynami, wczesnymi objawami, a zwłaszcza terapią dzieci niepełnosprawnych. W
ramach konferencji odbyły się sesje plenarne, sekcyjne,
plakaty oraz interesujące prezentacje warsztatów wybranych metod diagnozy i terapii prowadzone przez wybitnych naukowców z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, a także demonstracje najciekawszych rozwiązań organizacyjnych placówek specjalnych. Ponadto podczas konferencji uczestnicy odwiedzili współpracujący z
Instytutem Pedagogiki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Stowarzyszenia
Św. Celestyna w Mikoszowie. W konferencji czynnie uczestniczyło około 100 naukowców, w tym wielu światowej
sławy z Czech, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych.
Wśród nich były m.in. prof. Paula Tietze-Fritz z FC w
Fuldzie i Mary-Gale Budzisz, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Pedagogiki Specjalnej IASE z USA.
Organizatorami konferencji były: Instytut Pedagogiki
UWr., Zakład Resocjalizacji i Rewalidacji oraz Instytut
Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji. W najbliższym czasie zostaną opublikowane materiały konferencyjne, które będą recenzowane przez prof.
Tadeusza Gałkowskiego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Dawida Gasta z Georgia State University w Athens (USA). Przewodniczącą
Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr Małgorzata
Sekułowicz.
Seminarium na temat stosowania prawa UE przez
sądy krajowe i ich współpracy z ETS
•
5-6 maja 2000 na Wydziale Prawa i Administracji
odbyło się seminarium na temat stosowania prawa Unii
Europejskiej przez sądy krajowe oraz zasad współpracy
tych sądów z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę
Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pod kierownictwem prof. Krzysztofa Wojtowicza oraz przez Sąd
Okręgowy we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Prawa Europejskiego Lorda Słynna i Duńską Szkołę Administracji Publicznej. Wykładowcami byli wybitni prawnicy
angielscy i duńscy: Lord Slynn of Hadley, sędzia Izby
Lordów, sir Brian Neill, sędzia Sądu Apelacyjnego dla
Anglii i Walii, Dawid Edward, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Nicholas Forwood, sędzia Europejskiego Sądu Pierwszej Instancji, Peter Biering, adwokat i radca Rządu Królestwa Danii, Peter McQuibban, dyrektor Duńskiej Szkoły Administracji Publicznej.
Ze strony polskiej w seminarium uczestniczyło 160 sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych. Szczególną uwagę poświęcono problematyce bez-
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pośredniej skuteczności i pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym oraz odpowiedzialności odszkodowawczej państwa wobec jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego. Wszechstronnej analizie
poddano procedurę występowania przez sądy krajowe o
orzeczenia wstępne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. O randze seminarium świadczył fakt, że
otworzyła je minister sprawiedliwości Hanna Suchocka
w towarzystwie ambasadorów Wielkiej Brytanii i Danii.
Obecny był przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Jarosław Obremski. Dostojnych gości przyjął prorektor
Uniwersytetu prof. Józef J. Ziółkowski.
Współpraca UWr. z Technicznym Uniwersytetem w
Dreźnie i Libercu
•
1 2 - 1 3 maja 2000 wraz z Politechniką Wrocławską
gościliśmy przedstawicieli Technicznego Uniwersytetu w
Dreźnie i Libercu. Wizyta była efektem ostatniego spotkania czterech partnerów biorących udział w porozumieniu o wzajemnej współpracy. Umowa o współpracy
podpisana została 15 kwietnia 1997 roku w celu zbliżenia trzech regionów: Saksonii, Niry i Dolnego Śląska. Z
Technicznym Uniwersytetem w Dreźnie łączą naszą
uczelnie wieloletnie kontakty i obecnie jest wola i możliwość kontynuowania tej współpracy. Delegacji niemieckiej przewodniczył rektor Technicznego Uniwersytetu Drezdeńskiego, prof. Achim Mehlhorn. Głównymi partnerami ze strony UWr. są przedstawiciele kierunków i specjalności takich jak kartografia, fizyka doświadczalna i
filologia germańska. Przedstawicieli Technicznego Uniwersytetu w Libercu gościliśmy po raz pierwszy. Delegacji przewodniczył dziekan Wydział Pedagogicznego, prof.
Jaroslav Widl. Goście złożyli wizytę w instytutach pedagogiki, geografii, historycznym i matematycznym. Współpracą zainteresowani są również nasi angliści, biologowie i psycholodzy. Wizytę zakończyła sesja plenarna podsumowująca dotychczasowe kontakty uczelni i wyznaczająca kierunek dalszej współpracy. Wzięli w niej udział,
obok gości i konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu
dr. Petera Ohra, przedstawiciele instytutów współpracujących z uniwersytetami technicznymi. Zebrani wysłuchali wystąpienia prorektora Józefa J. Ziółkowskiego na
temat szkolnictwa wyższego w Polsce, a prof. Andrzej
Mulak, rektor Politechniki Wrocławskiej, zapoznał zebranych z projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Rektor Mehlhorn w wykładzie przedstawił nowe
aspekty akredytacji i ocenę programów nauczania w
szkolnictwie niemieckim. Wykład dziekana J. Widia poświęcony był roli wydziału pedagogicznego na uczelni
technicznej. Pozostali delegaci, przede wszystkim z Politechniki Wrocławskiej, omówili dotychczasowe osiągnięcia i efekty wzajemnych kontaktów. Współpraca naszej
Uczelni z uniwersytetami technicznymi rozwija się dopiero. Planuje się włączenie do współpracy chemików i
przedstawicieli dyscyplin reprezentowanych przez Wydział Nauk Przyrodniczych.
Współpraca z Uniwersytetem Biaise Pascal Clermont Ferrand II z Francji
•
1 4 - 1 5 kwietnia 2000 przebywała na naszej Uczelni z oficjalną wizytą delegacja z Uniwersytetu Biaise
Pascal Clermont Ferrand II (Francja). Przewodniczył jej
rektor uczelni, prof. Jacques Fontaine, a towarzyszyli
mu prorektor pionu współpracy z zagranicą, prof. Robert
Pickering i Annie Veysseyre, dyrektor Biura Współpracy
z Zagranicą. W czasie spotkania w sali Senatu podpisa-
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na została umowa o przedłużeniu współpracy między
uniwersytetami na kolejne pięć lat. Współpraca ta ma
już długą tradycję. Pierwsza bilateralna umowa została
podpisana w 1977 roku. Początkowo współpraca uczelni
francuskiej z Uniwersytetem Wrocławskim odbywała się
w ramach dyscyplin humanistycznych, by rozszerzyć się
w następnych latach na nauki społeczne i ścisłe. Obecnie uniwersytety współpracują w ramach takich dziedzin, jak geologia, matematyka, fizyka ciała stałego, językoznawstwo ogólne i francuskie, literatura francuska,
historia, slawistyka, iberystyka i języki obce stosowane.
Obecni w sali Senatu prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Józef J. Ziółkowski i dyrektorzy instytutów
współpracujących w ramach umowy (prof. Aleksander
Labuda z Instytutu Filologii Romańskiej, prof. Zbigniew
Czapla z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, prof. J a n
Łoboda z Instytutu Geograficznego, prof. Ryszard Kryza,
zastępca dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych, prof.
Marek Derwich, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego i prof. Krystyna Gabryjelska, członek Senatu)
omówili ze stroną francuską rezultaty dotychczasowej
współpracy oraz możliwości jej dalszego rozszerzenia.
Kilkakrotnie podkreślana była konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do organizowania większej ilości wspólnych seminariów, kolokwiów oraz przygotowywania wspólnych publikacji. Zwrócono uwagę na
nowe perspektywy jakie otwierają programy SOCRATES
(zdynamizowanie wymiany studentów) i 5. Program Ramowy Unii Europejskiej (wspólne projekty naukowo-badawcze), które powinny być wykorzystane i przyczynić
się do jeszcze ściślejszej współpracy, także w obrębie
dziedzin, które dotychczas pozostawały poza sferą wspólnych przedsięwzięć. Postanowiono, że obie strony przygotują w najbliższym czasie nowe propozycje do dalszej
współpracy i pozostaną w stałym kontakcie ze swoimi
współpracownikami na uczelniach partnerskich. W odpowiedzi na zaproszenie rektora Uniwersytetu Blaise
Pascal wstępnie omówiona została wizyta rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w Clermont Ferrand.
Zgromadzenie Plenarne KRASP
•
5 — 7 maja 2000 r. w Poznaniu, na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewiczxa odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), poprzedzone zebraniem
Prezydium KRASP. Gośćmi Zgromadzenia byli m.in.
minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek,
wiceminister edukacji narodowej prof. Jerzy Zdrada, podsekretarz stanu w KBN dr Jan K. Frąckowiak, przewo-
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dniczący Konferencji rektorów Uczelni Niepaństwowych
prof. Józef Szabłowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych prof. Andrzej Bałanda oraz
przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Ebbig.
Zgromadzenie plenarne określiło zasadnicze kierunki
działalności KRASP, a wśród nich działania na rzecz
realizacji nowej wizji szkolnictwa wyższego zintegrowanego z systemem oświaty, m.in. poprzez nową formułę
egzaminów maturalnych, opartego na nowych technologiach kształcenia, zgodnego z europejskimi standardami. Zgromadzenie przyjęło poprawki do regulaminu
KRASP otwierając możliwość udziału w pracach KRASP
rektorom publicznych i niepublicznych uczelni prowadzących studia magisterskie oraz Konferencji Rektorów
Wyższych Szkół Zawodowych. W kolejnej uchwale Zgromadzenie Plenarne wezwało Rząd i parlament RP do
przyspieszenia prac nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i uchwalenia jej w roku 2000. W związku z obniżaniem się płac realnych w szkolnictwie wyższym, rektorzy w zdecydowanej formie wezwali Rząd
RP do wprowadzenia zaproponowanych przez siebie rozwiązań kwestii płacowych. Rektorzy oczekują, że płaca
asystenta osiągnie wysokość średniej krajowej, a płace
pozostałych nauczycieli akademickich będą pozostawać
w odpowiednich proporcjach. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do przyjętego ostatnio w systemie oświaty. Minister spraw zagranicznych, prof. Bronisław Geremek
przedstawił w swoim wystąpieniu zasadnicze kierunki
polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szans i prognoz dotyczących integracji z Unią
Europejską. Nawiązując do tego wystąpienia rektorzy
przyjęli uchwalę zapowiadającą podejmowanie przez poszczególne ośrodki akademickie inicjatyw promujących
ideę integracji europejskiej. Rektorzy poparli koncepcję
powołania Kolegium Europejskiego w Gnieźnie jako ważnego ośrodka promocji wartości znamiennych dla kultury europejskiej oraz centrum integracji społeczności akademickich krajów europejskich. Dostrzegając potrzebę
działania w Polsce instytucji obejmującej swymi doradczymi i opiniodawczymi zadaniami obszar zarówno
oświaty jaki i szkolnictwa wyższego, Zgromadzenie Plenarne opowiedziało się za utworzeniem Rady Edukacji
Narodowej, która mogłaby stać się członkiem działającej w krajach Unii Europejskiej Sieci Narodowych Rad
ds. Edukacji (National Education Councils Network).
Rektorzy skierowali uchwałę do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z jubileuszem 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej.

Wojewoda dolnośląski Witold Krochmal przekazuje na ręce rektora UWr. prof. Romualda Gellesa akt darowizny działki dla
prawników widocznej obok na fotografii, u zbiegu ulic Uniwersyteckiej i Kuźniczej
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Z OBRAD SENATU UWr.
19 kwietnia 2000
Obradom przewodniczył Rektor, prof. Romuald Gelles,
który wręczył mianowania na stanowisko profesora.
* * *

W części roboczej Senat przyjął wniosek dotyczący
•
mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
• prof.dr hab. LUDWIKI ŚLĘKOWEJ W Instytucie Filologii
Polskiej
•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe
• prof.dr. hab. ROŚCISŁAWA ŻERELIKA W Instytucie Historycznym
•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
• dr hab. JADWIGI ANIOŁ-KWIATKOWSKIEJ W Instytucie Botaniki
• dr. hab. MARKA MAZURKIEWICZA W Instytucie Nauk Administracyjnych

•
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat
• dr. hab. ANDRZEJA PIGULSKIEGO W Instytucie Astronomicznym
Senat przyjął wniosek dotyczący
•
przyznania Złotego Medal Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Stanisławowi Wilczyńskiemu ze Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.
•
włączenia pisma "Zbliżenia Polska-Niemcy.
Annäherungen Polen-Deutschland" do serii wydawniczych
Uniwersytetu Wrocławskiego i powołanie na redaktora
tej serii prof. Karola Fiedora
Senat wysłuchał informację o
•
Fundacji Kultury Akademickiej "Universitas"
•
Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego
Senat
• powołał mgr ZOFIĘ GĘBALĘ na członka Rady Fundacji
dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Prezentujemy

MUZEUM PRZYRODNICZE
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Historia i ludzie
Muzeum Przyrodnicze UWr.,
noszące od 1985 roku imię prof.
Władysława Rydzewskiego, jest
najstarszym tego typu muzeum
w Polsce. U jego początków istniało Muzeum Zoologiczne założone w 1814 roku, dzięki staraniom Johanna Ludwiga Christiana Gravenhorsta, pierwszego profesora zoologii na Uniwersytecie
Johann L.Ch. Gravenhorst Wrocławskim i pierwszego dyrektora Muzeum Zoologicznego.
Kolekcję Muzeum utworzyły zbiory Gabinetu Przyrodniczego Leopoldynów, niewielka liczba okazów przekazanych ze zbiorów Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i kolekcja własna Gravenhorsta.
Zbiory zgromadzone w Auditorium Maximum (obecnej sali im. Balzera) udostępniono publiczności w 1820
roku. Dwanaście lat później liczyły one 55690 eksponatów.
Pod kierunkiem kolejnego dyrektora (od 1857r.), prof.
Adolpha Eduarda Grubego Muzeum Zoologiczne stało się
jednym z najbogatszych w zbiory istniejących wówczas
muzeów środkowoeuropejskich.
Od 1831 roku dyrekcję Muzeum objął prof. Antoni
Friedrich Schneider. Zainteresowany bardziej dydaktyką nie interesował się potrzebami Muzeum. Kolekcje nie
powiększały się, a istniejące uległy znacznemu zaniedbaniu.
Kierujący palcówką od 1890 roku prof. Carl Chun
rozpoczął tworzenie kolekcji zwierząt morskich zamieszkujących duże głębokości. Zbierał materiały zoologicz-

ne w Morzu Śródziemnym, na Wyspach Kanaryjskich, a
z wyprawy „Deutsche Tiefsee - Expedition" przywiózł do
Muzeum bogate materiały zwierząt głębinowych i pelagicznych. Zbiory w tym czasie znacznie się powiększyły.
Nastały od 1898 roku nowy dyrektor prof. Willy
Kiikenthal zasłużył się powiększeniem Muzeum i wybudowaniem nowego gmachu przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza 21, gdzie Muzeum znajduje się dotychczas. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 1 sierpnia 1904 roku. Budynek był w owym czasie bardzo nowoczesny, miał elektryczne oświetlenie, automatycznie podnoszone i opuszczane ekrany zaciemniające okna w salach wystawowych, windy oraz centralne ogrzewanie. Z inicjatywy i
pod kierownictwem prof. W. Kukenthala został powołany w roku akademickim 1902/1903 Instytut Zoologiczny.
Od roku 1917 Muzeum kieruje prof. Ferdinand Pax
(junior).
W czasie działań wojennych, w roku 1945, kiedy Wrocław był twierdzą (Festung Breslau), Muzeum Zoologiczne zostało w dużym stopniu zniszczone. Bomba burząca
zrujnowała do fundamentów lewe skrzydło budynku, a
wraz z nim wystawę, część zbiorów, audytorium oraz
zaplecze. W szafach muzealnych i gablotach popękały
liczne słoje z eksponatami, a ich zawartość uległa zniszczeniu.
Stacjonujący w budynku żołnierze niemieccy wyrzucili przez okno część zbiorów, a wśród nich zbiory ptaków
P. Kollibaya i wiele słoi z eksponatami. Wybuchy amunicji w sąsiednim Ogrodzie Botanicznym zniszczyły prowizorycznie założone szyby w oknach, a mróz powodował
pękanie słoi z eksponatami. Dalszej dewastacji eksponatów dokonywali stacjonujący w budynku żołnierze sowieccy. Część zbiorów po ustaniu działań wojennych roz-
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kradziono. Straty spowodowane zniszczeniami wojennymi ocenia się na 50 proc., a w zakresie wystaw i pomieszczeń wystawowych na około 90 proc.
Po przejęciu Wrocławia przez władze polskie, Muzeum
Zoologiczne zostało włączone do Instytutu Zoologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego, do Katedry Zoologii Ogólnej. Dyrektorem Instytutu, a także organizatorem całego Wydziału Nauk Przyrodniczych i jego pierwszym dziekanem, został profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie - prof. Kazimierz Sembrat. Na kustosza
Muzeum Zoologicznego został powołany w 1946 roku
doc. Jan Kinel, b. dyrektor Muzeum Przyrodniczego im.
Dzieduszyckich we Lwowie. Muzeum musiało oddać na
cele dydaktyczne co najmniej połowę swoich pomieszczeń.
Z ogromniej sterty wyrzuconych na podwórze zbiorów
wydobyto to, co można było uratować, m.in. część kolekcji ptaków P. Kollibaya. Nad szkieletem wieloryba zbudowano dla jego ochrony drewnianą szopę. Oczyszczanie
okazów trwało do wiosny 1949 roku. Ze zbiorów wywiezionych w 1944 roku, głównie entomologicznych, udało
się uratować część cennego zbioru motyli M. Wiskotta
oraz chrząszczy i pluskwiaków G. Polentza i zdekompletowany zbiór błonkówek.
Krótko, od stycznia do marca 1951 roku, pełniła obowiązki kierownika Muzeum doc. Zofia Kozikowska. Zapoczątkowała i rozwinęła badania ichtiologiczne w zakresie fauny słodkowodnej, zajmując się morfologią, biologią i systematyką ryb oraz skorupiakami pasożytniczymi ryb w Polsce.
W latach 1951 - 1962 kierowała Muzeum prof. Janina Janiszewska. Kontynuowała ona rozpoczęte przez doc.
J. Kinela prace porządkowe. W roku 1957 ukończono
odbudowę lewego skrzydła budynku. Od 1962 roku obowiązki kierownika pełnił doc. Stanisław Pilawski. Zajmował się on badaniem fauny pająków.
Kierownictwo Muzeum Zoologicznego obejmuje w roku
1963 prof. Władysław Rydzewski, będąc równocześnie
kierownikiem Zakładu Ornitologii. Pod jego kierownictwem w Muzeum nastąpił okres największych przemian
organizacyjnych w jego powojennej historii. Dzięki prof.
Rydzewskiemu przykatedralne Muzeum Zoologiczne
przekształcone zostało w samodzielne, nowoczesne, liczące się w świecie Muzeum Przyrodnicze. Do Muzeum
włączono w roku 1976 zbiory botaniczne Zielnika i dawnego Muzeum Botanicznego. Wówczas na etacie naukowo-technicznym rozpoczyna pracę mgr Jadwiga Wiktor,
zajmująca się pasożytami ślimaków, która później opracuje historię Muzeum Przyrodniczego.
W roku 1975 decyzją rektora utworzono w Muzeum
bibliotekę. Powstała ona z dotychczasowej „biblioteki
podręcznej" Muzeum oraz w dużej części z księgozbioru
gromadzonego przez prof. W. Rydzewskiego, pochodzącego z wymiany czasopism zagranicznych za wydawany
przez niego „The Ring", a także książek przysłanych do
recenzji. W ten sposób powstała największa w Polsce
biblioteka ornitologiczna oraz o tematyce związanej z
muzeologią przyrodniczą.
W roku 1975 zostaje zatwierdzony przez rektora regulamin Muzeum, według którego Muzeum Przyrodnicze
staje się samodzielną jednostką w randze instytutu naukowego, podlegającą bezpośrednio rektorowi. Muzeum
tworzą następujące działy: zwierząt bezkręgowych (z
wyłączeniem owadów), owadów, kręgowców niższych, kręgowców wyższych, dział botaniki i dział wystawy.
Do zadań Muzeum Przyrodniczego należy w szczególności gromadzenie, porządkowanie i naukowe opracowy-
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wanie zbiorów muzealnych, prowadzenie prac naukowobadawczych w zakresie nauk biologicznych, a także popularyzacja nauk przyrodniczych i ich problemów - realizowana przez urządzanie wystaw czasowych i stałych
- szkolenie kadry naukowej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Od 1984 roku dyrektorem Muzeum Przyrodniczego
jest prof. Andrzej Wiktor, pełniący od 1980r. funkcję kierownika tej placówki. Jest malakologiem zajmującym
się ślimakami nagimi (Gastropoda terrestria nuda) i w
tej dziedzinie specjalistą w skali światowej.

Prof. Andrzej Wiktor, dyrektor Muzeum Przyrodniczego,
wydał ostatnio monografię systematyczną rodziny pomrowikowatych (ślimaki nagie) zamieszkujących półkulę północną. Jest to pierwsze opracowanie w skali światowej dotyczące najliczniejszej grupy w obrębie ślimaków nagich, w tym
licznych gatunków będących szkodnikami. Badaniom ślimaków nagich profesor poświęcił ponad 40 łat swojego życia.
Obecnie prof. Wiktor wybiera się do Chin na pogranicze z
Tybetem w ramach współpracy z Academia Sinica. Będzie
tam zbierał ślimaki nagie występujące w rejonie Himaląjów,
te nąjciekawsze żyjące często powyżej 4000 metrów n.p.m..
Jest to jedna z rodzin prawie nie zbadanych.
Prof. A. Wiktor jest nie tylko badaczem - seniorem ślimaków nagich, ale też jedynym, który zajmuje się całą tą grupą
w skali światowej. Profesor opracował wcześniej kilka monografii z 14 rodzin ślimaków nagich żyjących na świecie.

Historia Zielnika i Muzeum Botanicznego
Zaczątkiem Zielnika było Herbarium Horti Botanici
Universitatis Wratislaviensis, założone prawdopodobnie
przez prof. Ludolpha Christiana Treviranusa w roku 1821
oraz Herbarium Silesiacum powstałe dzięki staraniom
Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej.
Zielnik miał początkowo zadanie dokumentowana hodowanych w Ogrodzie Botanicznym i sprowadzanych z
zagranicy roślin naczyniowych. Z biegiem czasu rozwinął
się dzięki darowiznom i zakupom zbiorów.
W 1830 roku dyrektorem Herbarium zostaje prof.
Christian Gottfried Ness von Essenbeck. Był jednym z
najwybitniejszych systematyków ówczesnych czasów.
Kolejny dyrektor Zielnika prof. Heinrich Robert Go-
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eppert powiększył zbiory botaniczne o owoce, nasiona,
korzenie, drewno w postaci przekrojów przez pnie i gałęzie drzew oraz o rośliny z cechami teratologicznymi i o
surowce farmaceutyczne. Umieścił je w Auditorium Chemicum, tworząc Muzeum Botaniczne.
W 1888 roku dyrektor Herbarium prof. Heinrich Gustaw Adolf Engler doprowadził do zbudowania gmachu
przy obecnej ul. Kanonii 6/8, gdzie przeniesiono wszystkie zbiory botaniczne i udostępniono je publiczności do
zwiedzania.
Kolejny dyrektor Zielnika, prof. Karl Prantl zajmował się systematyką i ewolucją roślin.
Następnie dyrektorem obu połączonych Muzeów Botanicznych i Herbarium zostaje prof. Ferdinand Paxsen.
W owym czasie (1893r.) Zielnik wrocławski stał się jednym z najbogatszych i najbardziej liczących się zbiorów
roślin europejskich, śródziemnomorskich, północno- i centralnoamerykańskich, boliwijskich, z wysp Samoa oraz
roślin tropikalnych zebranych przez H. Winklera. W roku
1914 Zielnik liczył 540 tysięcy arkuszy.
W 1927 r. kierownictwo Muzeum Botanicznego i Herbarium objął Johannes Buder. Przebudował on i unowocześnił budynek przy obecnej ul.Kanonii 6/8.
W roku 1938 zasoby Zielnika powiększyły się dzięki
zbiorom przekazanym w testamencie przez Karola Adolfa
Jerzego Lauterbacha. Był on znanym podróżnikiem zbierającym materiały botaniczne podczas licznych wypraw,
m.in. do Nowej Gwinei i Melanezji. Zbiór jego liczył 50
tysięcy arkuszy zielnikowych, zawierał także liczne typy
opisowe.
W 1939r. przed wybuchem drugiej wojny światowej
stan Zielnika oceniono, oprócz innych eksponatów botanicznych, na około 600 tysięcy arkuszy zielnikowych.
W jesieni 1944r. władze niemieckie ewakuowały poza
Wrocław wszystkie uniwersyteckie zbiory botaniczne.
Zniszczeniu ulega 2/3 tych zbiorów.
W latach 1946 - 1947 zostają odnalezione i przywiezione do Wrocławia podstawowe części składowe zielnika uniwersyteckiego, tj. silnie zdewastowany zielnik
Ogrodu Botanicznego i uratowany w całości zielnik K. A.
J. Lauterbacha. Zostały one tymczasowo umieszczone
przy ul.Prusa (w dzisiejszym budynku Politechniki). Staraniem prof. Józefa Mądalskiego zbiory przeniesiono do
sali w gmachu przy ul. Cybulskiego. Zmontowano kilkadziesiąt żelaznych regałów i ułożono na nich fascykuły
zielnikowe. Przywieziono tu również odnalezione zbiory
Zielnika Śląskiego. Oba zbiory zostały połączone i odtąd
stanowią własność Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 1950r. zbiory trafiły na dawne miejsce, do gmachu
przy ul. Kanonii 6/8.
Kustosz Zielnika w latach 1950 - 1956 mgr Józef
Panek wykonał żmudną pracę i spisał wszystkie zbiory
zielnikowe. Kustosz mgr Krzysztof Rostański opracował
wzór pudła zielnikowego. Trwająca kilka lat praca zakończyła się uporządkowaniem i przepakowaniem zbiorów zielnikowych do nowych pudeł. W roku 1963 dr K.
Rostański opublikował „Historię Zielnika" zawierającą
wstępny katalog zbiorów.
Przedwojenne zbiory botaniczne Uniwersytetu szacowano (w 1939r.) na 600 tysięcy arkuszy zielnikowych.
Po wojnie odnaleziono około 200 tysięcy, a zatem 2/3
zbiorów uległo zniszczeniu. Herbarium Silesiacum do
1939 roku posiadało 80 tysięcy arkuszy zielnikowych, po
wojnie odnaleziono 30 tysięcy; 60 proc. zbiorów uległo
więc zniszczeniu, w tym najstarsze zbiory flory Śląska
H. G. Mattuschki i A. J. Krockera.
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Dr K. Rostański wprowadził w katalogu szczegółowym nowatorski system skrótów oraz opracował projekt
nowej, muzealnej szafy zielnikowej, w której umieścił
luźne okazy owoców, nasion, szyszek. Udostępnił zbiory
botaniczne uczonym zagranicznym, zapoczątkowując
wymianę materiałów zielnikowych.
W 1951 roku z inicjatywy rektora, prof. Stanisława
Kulczyńskiego rozpoczęto akcję masowego zbierania nowych materiałów zielnikowych z terenów Dolnego Śląska w celu uzupełnienia wojennych strat w zbiorach botanicznych. W ciągu trzech lat zebrano około 200 gatunków do 60 arkuszy zielnikowych, nie licząc 2 tysięcy arkuszy drzew i krzewów ozdobnych. W ciągu następnych
kilku lat zebrano dalszych 30 tysięcy arkuszy zielnikowych.
W 197lr. kustoszem Zielnika została dr Wanda Stojanowska, zajmująca się śluzowcami. Kontynuowała szeroką wymianę materiałów zielnikowych z ponad 100 różnymi, głównie zagranicznymi instytucjami.
Po połączeniu Muzeum Zoologicznego z Zielnikiem w
roku 1976 utworzono Dział Botaniczny Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, którego kierownikiem został prof. Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie dendrologii.
Wrocławska kolekcja botaniczna ustępuje jedynie
zbiorom Herbarium PAN w Krakowie.
W najbliższym czasie ruszy budowa nowego gmachu
Herbarium przy ul. Świętokrzyskiej, obok Ogrodu Botanicznego, który pozwoli botanikom na pełne wyeksponowanie bogatych zbiorów.
Muzeum powiększa swoje zbiory głównie o materiały
gromadzone przez pracowników do celów naukowych.
Tym sposobem powstał największy nie tylko w Polsce, ale i na świecie zbiór lądowych ślimaków nagich,
gromadzonych przez prof. A. Wiktora, obejmujący głównie faunę półkuli północnej. Bogate są zbiory pajęczaków, krocionogów, równonogów i innych lądowych bezkręgowców zbieranych przez prof. Wiktora między innymi w
Polsce, Grecji, Bułgarii, Jugosławii, Hiszpanii, Włoszech,
Tadżykistanie i Nowej Gwinei.
Powiększyła się kolekcja ryb zbieranych prze doc. Z.
Kozikowską, prof. A. Witkowskiego, dr J. Błachutę i mgr
J. Kotusza zarówno w kraju, jak i w Morzu Białym, jeziorze Bajkał, we Francji, Izraelu i szelfie afrykańskim.
Powiększyły się także zbiory bezkręgowców, takich jak
gąbki, koralowce, skorupiaki, szkarłupnie, mięczaki z
Morza Śródziemnego, Białego, Czarnego, Atlantyku (szelf
afrykański), Bahrajnu, Zatoki Perskiej, Papui - Nowej
Gwinei, zbierane przez pracowników lub osoby zaprzyjaźnione z Muzeum.
W roku 1973 Muzeum zorganizowało wyprawę na szelf
afrykański, w celu uzyskania materiałów służących głównie jako eksponaty wystawowe. Byli tam obecni profesorowie A. Wiktor i A. Witkowski. Z dwumiesięcznej wyprawy przywieźli kilkadziesiąt tysięcy zwierząt morskich.
Zbiory powiększyły się także dzięki darowiznom i wymianie materiałów naukowych. W ten sposób uzyskano
w okresie powojennym zbiory ryb z Kanady, Izraela, Słowacji, Kamczatki, Wenezueli, Iraku, Pakistanu, Antarktyki oraz bezkręgowców z Morza Śródziemnego, Zatoki
Perskiej, Morza Czarnego, Gambii, pająków z Podola i
Roztocza. Zwierzęta padłe we wrocławskim ogrodzie zoologicznym trafiały także do zbiorów Muzeum.
Kolekcja muzealna wzrosła także dzięki zakupom,
zbioru błonkówek prof. Jana Noskiewicza (ok. 50 tys.
egzemplarzy, w tym typy opisowe), kolekcji pluskwią-
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ków wodnych prof. Aleksandra Wróblewskiego (kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy) oraz owadów zatopionych w
bursztynie.
Największą wartość naukową w zbiorach Muzeum
Przyrodniczego mają typy opisowe. Są to niepowtarzalne okazy, wybrane przez autorów opisujących nowe dla
nauki gatunki, stanowiące wzorce dla taksonu, któremu
autor nadał obowiązującą nazwę naukową. W kolekcji
są także typy opisowe pochodzące zarówno z XIX, jak i
XX stulecia.
W kolekcji zoologicznej jest ich około 1000. Ranga
naukowa muzeum przyrodniczego zależy m.in. od liczby
posiadanych typów opisowych. W Muzeum wrocławskim
jest 70 typów opisowych koralowców, 175 typów wieloszczetów, 43 typy ślimaków, ponad 700 typów owadów i
innych bezkręgowców oraz 4 typy ryb.
Zoologiczna kolekcja Muzeum liczy szacunkowo około 3 min okazów, w tym 1000 typów opisowych. Jest to
druga co do wielkości kolekcja w Polsce (ustępuje kolekcji PAN w Warszawie) i jedna z ważniejszych w Europie,
a z racji niepowtarzalności (np. typów opisowych) w niektórych dziedzinach można zaliczyć ją do najcenniejszych
w skali światowej.
Zielnik Muzeum Przyrodniczego liczy ponad 500 tysięcy arkuszy zielnikowych. Do najcenniejszych należą:
Zielnik Główny - Herbarium Generale, obejmujący ok.
300 tysięcy arkuszy z materiałami z różnych regionów
świata, Zielnik K. A. J. Lauterbacha - Herbarium Lauterbachi, obejmujący ok. 50 tysięcy arkuszy i zawierający ponad 400 typów opisowych, udostępniany jest tylko
do specjalnych badań; Zielnik Śląski - Herbarium Silesiacum, mający około 50 tysięcy arkuszy i zawierający
materiały zebrane przez florystów śląskich w okresie
ostatnich 180 lat (prace nadal są kontynuowane).
Dużą wartość ma także kilka mniejszych zielników,
m.in. zielnik dydaktyczny, zielnik M. Mohra oraz zielnik
Sylwiusza Boccone, najstarsza obecnie część zbiorów zielnikowych, pochodząca z roku 1674, obejmująca rośliny
regionu śródziemnomorskiego.
Prócz zbiorów typowo zielnikowych są także zbiory
nasion, szyszek, strąków i innych gatunków roślin krajowych i tropikalnych oraz bardzo cenny zbiór drewna w
postaci przekrojów i szlifów, utworzony przez prof. H. R.
Goepperta.
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Najcenniejsze w kolekcji botanicznej są, jak wspomniano, typy opisowe, których liczba szacuje się na ponad 1000, w tym są między innymi typy opisanych przez
K. Rostańskiego 12 gatunków wiesiołka.
Wystawy
Okazy prezentowane na wystawach preparowane są
inaczej niż do celów naukowych. Przykładowo zwierzęta
pokazywane na wystawie powinny mieć wygląd jak najbardziej zbliżony do naturalnego.
Pierwszą powojenną wystawę w Muzeum Zoologicznym otwarto w 1965r. i zatytułowano „Zwierzęta różnych środowisk".
W 1974r. otwarta została stała wystawa „Owady i
człowiek" prezentująca relacje zarówno pozytywne, jak i
negatywne między człowiekiem a owadami. Pokazano
też materiał ilustrujący problemy z zakresu entomologii
ogólnej, dotyczącej morfologii, ekologii i ewolucji.
W 1976 i 1977r. otwarto dwie okresowe wystawy pt.
„Plakat przyrodniczy" i „Piękno muszli". W latach 1977
- 1979 były cztery kolejne, okresowe wystawy „Motyle zbiór naukowy".
W 1979 r. nastąpiło otwarcie stałej wystawy „Układ
kostny kręgowców". Są tu zgromadzone szkielety kręgowców, najczęściej znanych tylko z ilustracji w podręcznikach jako przykłady świadczące o ewolucji.
Stała wystawa „Świat zwierząt" powstała w 1985.
W jednej sali zgromadzono ponad 1500 eksponatów dla
pokazania różnorodności świata zwierząt. Szczególnie
bogata jest część poświęcona ptakom, wśród których
można znaleźć przedstawicieli wszystkich rodzin żyjących na świecie.
„Świat roślin" to pierwsza i jedyna tego typu tak
obszerna ekspozycja w Polsce powstała w 1992 r. jest
przeglądem najważniejszych grup systematycznych z
wyszczególnieniem cech morfologicznych i problemów
związanych z ewolucją.
Zapraszamy
Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Władysława
Rydzewskiego można zwiedzać codziennie, z wyjątkiem
poniedziałków, od godz. 10.00 do 15.00, w czwartki i niedziele od godz. 10.00 do 18.00.

S T A Ł E WYSTAWY M U Z E U M PRZYRODNICZEGO

OWADY I CZŁOWIEK

(KD)
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ŚWIAT ZWIERZĄT

ŚWIAT ROŚLIN
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Ślimak z rodzaju Strombus

Gąbka szklana z rodzaju Farrea

Porcelanka Cypraea lynx

Sosna żółta Pinus ponderosa

Fragment ekspozycji paproci
Pteropsida

Krwawnik wiązkowy Achillea
filipendulina

Wężowidło Gorgonocephalus costatus

Szkielet koralowca z rodzaju Fungia

Najeżka Diodon hystrix
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Fragment kolekcji typów opisowych bezkręgowców

Zbiór naukowy bezkręgowców,
fragment kolekcji

Oryginalne etykiety typów opisowych

fot. J. Maciążek
L. Karnas
A. Haw alej

Budynek Muzeum Zoologicznego i Instytutu, stan z 1945r.

Budynek Instytutu Botanicznego przy ulicy Kanonii 6/8 - tu
mieszczą się zbiory botaniczne Muzeum Przyrodniczego
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Jedno pytanie

JAK PRZEBIEGAJĄ PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW
JUBILEUSZU 300-LECIA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO?
Odpowiada prof. ADAM CHMIELEWSKI, pełnomocnik
rektora ds. organizacyjnych
•
W ramach przygotowań do jubileuszu Uniwersytetu
podjęto już bardzo
wiele działań przygotowawczych i zapewne nie będę w stanie
opowiedzieć o wszystkim.
•
Przede wszystkim został powołany
Uniwersytecki Komitet Organizacyjny Jubileuszu, w którego
skład weszły 24 osoby powołane przez
Rektora. Z Komitetem ściśle współpracuje zespół koordynatorów reprezentujących poszczególne wydziały, których na moją prośbę powołali dziekani.
Owocem wspólnej pracy Komitetu i koordynatorów wydziałowych jest wstępny spis planowanych imprez i wydarzeń, które odbędą się pod znakiem jubileuszu. Imprezy te to przede wszystkim konferencje i sympozja
naukowe, a także publikacje o charakterze naukowym i
popularnym, wystawy, zjazdy, imprezy artystyczne, konkursy, ekspedycje naukowe, zawody sportowe oraz planowane programy telewizyjne, radiowe i teksty prasowe
poświęcone Uniwersytetowi. Dokument zawierający spis
tych imprez mam nadzieję przedstawić Senatowi podczas najbliższego posiedzenia.
• Powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, które ma już opracowany statut i sprawa jego rejestracji toczy się obecnie w sądzie.
Zajmuje się tym prof. Ludwik Turko i dr Bogdan Cybulski.
• Przeprowadzony został zamknięty konkurs na jubileuszowy znak graficzny Uniwersytetu. Autorką zwycięskiego projektu jest pani Elżbieta Lukierska. Mamy więc
już nowe logo uniwersyteckie i będę zabiegał o to, aby
towarzyszyło ono wszystkim imprezom naukowym i pozanaukowym odbywającym się na Uniwersytecie w najbliższych latach oraz aby znalazło się na oficjalnych pismach i dokumentach wszystkich jednostek Uniwersytetu.
• Zbliża się również moment wydania pierwszego numeru nowego, promocyjnego pisma uniwersyteckiego pod
nazwą „Uniwersytet Wrocławski". Został już zaaprobowany bardzo atrakcyjny projekt winiety dla tego pisma.
W najbliższych dniach Rektor powoła Radę Programową, która określi profil tego pisma. Redaktorem naczelnym został dr Igor Borkowski. Mimo braku Rady Programowej, pragniemy wydać pierwszy, pilotażowy numer
pisma w połowie czerwca, aby zdążyć z nim na organizowane przez Radę Miejską uroczystości milenijne Wrocławia, na które ma przybyć wielu przedstawicieli krajo-

wych władz państwowych i gości zagranicznych. Nad
kształtem nowego pisma pracuje również zespół przedstawicieli poszczególnych wydziałów.
• Pierwszą konferencję prasową, podczas której powiadomimy prasę i publiczność pozauniwersytecką o naszych
planach jubileuszowych, planujemy na 8 czerwca br. Konferencję tę połączymy z otwarciem odnowionej Wieży
Matematycznej i wystawy opowiadającej o dziejach Uniwersytetu. Planujemy serię takich konferencji we Wrocławiu, a także w Warszawie. Jubileusz będziemy promować również podczas planowanej przez władze miejskie wystawy osiągnięć Wrocławia, która ma trwać przed
dwa miesiące letnie w Hali Ludowej i budynkach byłej
Wytwórni Filmów Fabularnych. Chcemy promować nasz
Uniwersytet i jego jubileusz nie tylko w mieście, regionie i kraju, ale i za granicą, mamy bowiem nadzieję dotrzeć do wielu absolwentów rozproszonych po całym świecie. W tym celu przygotowane zostały materiały, które
zostaną opublikowane w formie dodatku promocyjnego
w anglojęzycznej gazecie „The Warsaw Voice". Gazeta ta
ukazuje się w nakładzie stu tysięcy egzemplarzy i dociera do bardzo wielu ludzi w całym świecie.
• Do popularyzacji idei jubileuszu chcemy wykorzystać
również internet. Już niebawem zostanie sporządzony
obszerny materiał informacyjny, który zostanie zamieszczony na uniwersyteckiej stronie internetowej.
• Jednakże muszę przyznać, że mamy pewne problemy z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie daje
ten sposób upowszechniania informacji. Okazało się bowiem, że moja idea, aby do każdego listu przechodzącego przez uniwersyteckie serwery dołączać automatycznie komunikat (w formie linku) o treści „1702-2002 Trzysta lat Uniwersytetu Wrocławskiego" (również w języku
angielskim) oraz link do uniwersyteckiej strony internetowej, nie daje się z powodów technicznych w pełni zrealizować. Na razie jest to możliwe jedynie wówczas, gdy
listy są wysyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mam jednak nadzieję, że uda się to zrobić również w przypadku wszystkich innych listów elektronicznych na wszystkich serwerach. Być może nasi informatycy pomogą rozwiązać ten problem.
• Już teraz wiele imprez na Uniwersytecie odbywa się
pod znakiem jubileuszu. Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Młodym Artystom, pan Rafał Wróblewski prowadzi cykl
koncertów młodych muzyków — orkiestr i solistów — które
odbywają się w Oratorium Marianum. Koncerty te stoją
na bardzo wysokim poziomie i są bardzo dobrze zorganizowane. Pod hasłem jubileuszu odbyło się również kilka imprez sportowych organizowanych przez AZS.
25 maja odbędzie się w Oratorium Marianum konferencja pt. Przyszłość Uniwersytetu, organizowana przez Uniwersytet wspólnie z redakcją krakowskiego pisma „Znak"
i wrocławskie duszpasterstwo akademickie dominikanów. Ona również będzie sposobnością do opowiedzenia
o jubileuszu Uniwersytetu. We wrześniu na Uniwersytecie odbędzie się konferencja organizowana przez Volkswagen Motor Polska, podczas której także będziemy mówić
o jubileuszu.
• Mam gorącą nadzieję, że Senat zechce zaaprobować
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kierunek, jaki przyjmują dotychczasowe działania. Co
ważniejsze, gorąco Uczę także na przyjęcie projektu uchwały w sprawie hasła obchodów 300-lecia Uniwersytetu.
Proponuję, aby nasz jubileusz przebiegał pod hasłem
intelektualnej jedności Europy i aby nasz jubileusz był
sposobnością do zamanifestowania poparcia społeczności uniwersyteckiej dla idei pełnego zjednoczenia naszego kontynentu.
• Oba te elementy są bardzo ważne, ponieważ brak
aprobaty Senatu dla wstępnego programu obchodów i
dla wiodącego hasła jubileuszowego nie pozwala nam
na rozpoczęcie rozmów z władzami państwowymi w celu
zaproszenia wielu gości zagranicznych do uczestnictwa
w kulminacyjnych imprezach jubileuszowych, a także na
uruchomienie działań mających na celu gromadzenie pieniędzy na pokrycie kosztów obchodów jubileuszowych. Jak
dotąd bowiem żadnych Jubileuszowych" pieniędzy nie
ma. Trzeba je dopiero zdobyć.
Dziękuję bardzo
Zapytała Kazimiera

Dąbrowska

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW
JUBILEUSZU 300-LECIA
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Okruchy dziejów
•
12 października 1659r. - to początek działalności Kolegium jezuickiego we Wrocławiu w
zamku przekazanym czasowo jezuitom przez
cesarza Leopolda I.
•
29 kwietnia 167lr. - jezuici otrzymali dokumentem Leopolda zamek na własność. Ze
względu na cesarza przyjęli dzień 15 listopada, kiedy przypada św. Leopolda, za dzień założenia swojej szkoły. Już wówczas myślano o
uniwersytecie i do jego
potrzeb dostosowywano zamek i jego pomieszczenia.
•
W 1694r. ks. Fryderyk
Wolff
von
Lüdinghausen po objęciu stanowiska rektora
Kolegium jezuickiego
podjął starania o przekształcenie go w Uniwersytet. W petycji
stwierdził, że Kolegium
ma profesorów sztuk
wyzwolonych, filozofii
teoretycznej i praktycznej, teologii moralnej i
spekulatywnej, co stanowi dobrą podstawę
Krata na I piętrze oddzielająca

utworzenia dwóch wy-

Uniwersytet od kolegium
działów: filozoficznego
i teologicznego. Przez krótki czas uczył w Kolegium Polak Adam Kochański, znakomity wówczas matematyk i
astronom, korespondujący z Leibritzem, w 1678r. badający we Wrocławiu komety.
•
21 października 1702r. została podpisana przez ce-

sarza Leopolda I Aurea bulla Fundationis Uniuersitatis Vratislaviensis.
•
15 listopada 1702r. odbyła się inauguracja
Uniwersytetu Leopoldyńskiego, której przygotowaniami kierował ks. Fryderyk Wolff, generalny prefekt Kolegium, wybrany następnie na
kanclerza uczelni
JUBILEUSZOWE KONFERENCJE NAUKOWE

Każdy z ośmiu Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizuje w roku jubileuszowym Uniwersytetu jedną lub dwie (lub więcej) specjalistyczne międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone problematyce uprawianych w jego ramach dyscyplin badawczych.
Wszystkie inne imprezy naukowe wydziałowe, odbywające się w latach akademickich 2000/2001, 2001/2002 i
2003/2004, również powinny przebiegać pod znakiem jubileuszu.

Medale wybite z okazji założenia uniwersytetu w 1702 roku
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY,

koordynator - prof. ELŻBIETA DZIKOWSKA
• Konflikty pamięci-pamięć konfliktów, Instytut Filologii Germańskiej, prof. Elżbieta Dzikowska;
• Intellectuelle Barockforschung - Marian Szyrocki in
Memoriam; Instytut Filologii Germańskiej, konferencja
międzywydziałowa; współorganizator Internationale
Andreas Gryphius Gesellschaft; prof. Mirosława Czar-
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necka;
• Interdisziplinäres
Kolloquium
stik. Quellen zur Kulturgeschichte

der Breslauer
GermaniSchlesiens, I n s t y t u t Fi-

lologii Germańskiej, prof. Marek Hałub;
•
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich
(dwie edycje
konferencji międzynarodowej,
2000 i 2002), I n s t y t u t Fi-

lologii Słowiańskiej;
•

w literaturach

słowiańskich

(listopad 2001), Instytut Filologii Słowiańskiej;
• 70-lecie pracy naukowej Profesora dr Norberta Morcińca - twórcy polskiej niderlandy styki, K a t e d r a Filologii

Niderlandzkiej;
•
Międzynarodowa konferencja hispanistów, Instytut
Filologii Romańskiej;
•

Międzynarodowa konferencja Anglistyka

wrocławska

wczoraj i dziś 1945-2002, Instytut Filologii Angielskiej
(koszt sesji - 15000 zł;
•

300 lat Filologii

Klasycznej

we Wrocławiu,

Instytut

Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej (wrzesień 2002);
• Cykl otwartych wykładów popularnonaukowych Spotkania w Nehringu, rok akademicki 2001-2002, Instytut
Filologii Polskiej;
•

Uniwersytet

Wrocławski

i książka.

300 lat

tradycji,

Instytut Bibliotekoznawstwa, prof. Krzysztof Migoń;
W Y D Z I A Ł N A U K HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH;

koordynator - nie wyznaczony
•

Ich małe ojczyzny. Kultura

i świadomość

etniczna Po-

laków na Wschodzie; Katedra Etnologii, prof. Adam Paluch
•

Znaczenie

Śląska

w formowaniu

się społeczności pra-

dziejowych i wczesnohistorycznych, Katedra Archeologii;
• V Międzynarodowa Konferencja Sukces w Zarządza-

niu; Szklarska Poręba, Instytut Psychologii, październik 2002, prof. Stanisław A. Witkowski, prof. Jerzy Mączyński;
• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencj a Niech
się stanie człowiek. Między Tanatosem

i Erosem,

Instytut

Psychologii i Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą, maj
2002, prof. Andrzej Saciuk;
•
Sympozjum Tradycja, współczesność i przyszłość w
badaniach wrocławskich psychologów, Instytut Psycholo-

gii, maj 2002, prof. Maria Straś-Romanowska;
•

• IX Wrocławskie Międzynarodowe Sympozjum z ekspertyzy dokumentów i pisma, prof. Zdzisław Kegel, Katedra Kryminalistyki, 2002;
• X Jubileuszowe Sympozjum (Kongres) z ekspertyzy
dokumentów, prof. Zdzisław Kegel, Katedra Kryminalistyki, 2003;
•

Wielkie tematy kultury

300-lecie Uniwersytetu

Wrocławskiego;

I n s t y t u t Hi-
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Konferencja Problemy

zwalczania

przestępczości,

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, prof. Leszek
Bogunia wraz z Katedrą Kryminalistyki, prof. Zdzisław
Kegel;
•

Konferencja Stan współczesnej

dogmatyki

prawa

kar-

nego i jej użyteczność dla praktyki, prof. Tomasz Kaczmarek, Katedra Prawa Karnego Materialnego, 2002/2003;
•
Międzynarodowa konferencja na temat stosowania
prawa Unii Europejskiej w Polsce, prof. Krzysztof Wojtowicz, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, 2002;
•
Cykl wykładów na temat historii wydziałów prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego, Lwowskiego i Wileńskiego, prof. Alfred Konieczny, Instytut Historii Państwa i
Prawa;
W Y D Z I A Ł N A U K PRZYRODNICZYCH;

koordynator - dr hab. BEATA POKRYSZKO
• Międzynarodowe Sympozjum Struktura i funkcja białek, peptydów i kwasów nukleinowych; 2002; prof. Antoni
Polanowski, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej;
• Sympozjum im W. Mejbaum-Katzenellenbogen Liposomowe nośniki leków, 2002; prof. Arkadiusz Kozubek,
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej;
•

Międzynarodowa konferencja Statistical

physics in

biology; 2003; dr hab. Stanisław Cebrat, Instytut Mikrobiologii;
•

Konferencja międzynarodowa Środowisko przyrodni-

cze i gospodarka

Dolnego Śląska

u progu trzeciego tysiąc-

lecia; wrzesień 2000; prof. Jan Łoboda, Instytut Geograficzny;
• VI konferencja międzynarodowa Przemiany regionalnych struktur

funkcjonalno-przestrzennych',

październik

2000; prof. Jan Łoboda, Instytut Geograficzny;
•
Konferencja międzynarodowa Uwarunkowania
woju turystyki zagranicznej

roz-

w Europie Środkowej i Wscho-

dniej; październik 2000; prof. Jerzy Wyrzykowski, Instytut Geograficzny;

storyczny, prof. Teresa Kulak, prof. Wojciech Wrzesiński;

•

•

efekt restrukturyzacji gospodarki; maj 2000; prof. Jerzy
Wyrzykowski Instytut Geograficzny;
• Warsztaty krajowe X Szkoła Kartograficzna - główne
problemy współczesnej kartografii; złożoność, modelowanie, technologia; 2000; (wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego); prof. Władysław Pawlak, Instytut Geograficzny;

Mediewiści

wrocławscy od XVI wieku do czasów współ-

czesnych, Zakład Nauk Pomocniczych Historii;
• Sesja naukowa na temat kształcenia nauczycieli na
Uniwersytecie Wrocławskim, Zakład Dydaktyki Historii, dr. Karol Sanojca i dr Małgorzata Pawlak;
• Warsztaty dla nauczycieli na temat roli Uniwersytetu Wrocławskiego w jego 300-letniej historii, Zakład Dydaktyki Historii , dr hab. Grażyna Pańko;

•

Konferencja ogólnopolska Przemiany

krajobrazu

Seminarium międzynarodowe Klimat

jako

XX wieku w

KOWSKI

Europie; październik 2001; prof. Jerzy Pyka, Instytut Geograficzny;
• X polsko-ukraińska konferencja terenowa Stratygra-

•

fia i korelacja

W Y D Z I A Ł PRAWA I ADMINISTRACJI;

koordynatorzy - prof. KONRAD

NOWACKI,

dr. ANDRZEJ

BOR-

Konferencja międzywydziałowa Dzieje Uniwersytetu

Wrocławskiego, prof. Alfred Konieczny, Instytut Historii
Państwa i Prawa, 2002
• Międzynarodowa konferencja na temat problematyki
prawa porównawczego, prof. Konrad Nowacki, Instytut
Nauk Administracyjnych, 2002/2003;
• C y k l wykładów, Mommsen i historyk prawa
prawa rzymskiego i prywatnego we Wrocławiu,

i badacz
prof. Al-

fred Konieczny, Instytut Historii Państwa i Prawa, 2002;
• Konferencja międzynarodowa Dobro wspólne jako kategoria prawnoustrojowa,
2002;

lessów i utworów

glacjalnych

Ukrainy

i

Polski; wrzesień 2001; dr Janusz Kida, dr Zdzisław Jary,
Instytut Geograficzny;
•

VII konferencja międzynarodowa Przemiany regio-

nalnych

struktur

funkcjonalno-przestrzennych;

paździer-

nik 2002; prof. Jan Łoboda, Instytut Geograficzny;
•

J e d n o d n i o w a sesja Zapis paleontologiczny

jako wska-

źnik paleośrodowisk; (termin nie ustalony); dr Waldemar
Sroka, Instytut Nauk Geologicznych;
• X ogólnopolskie sympozjum naukowe Współczesne problemy hydrogeologii; 17-19 września 2001; prof. Tatiana
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Bocheńska, Instytut Nauk Geologicznych;
• Warsztaty międzynarodowe Europejska szkoła fizyki
minerałów; wrzesień 2002; prof. Michał Sachanbiński
Muzeum Mineralogii, Zakład Gemmologii, Instytut Nauk
Geologicznych;
• Terenowa konferencja międzynarodowa Tektonika ofiolitu Ślęży; 2-4 października 2000; prof. Michał Mierzejewski, Zakład Geologii Strukturalnej, Instytut Nauk Geologicznych;
• Seminarium międzynarodowe Paleobotanika w historii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2003; prof. Ânna Sadowska; (wraz z Ogrodem Botanicznym i Sekcję Paleobotaniczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego), Instytut
Nauk Geologicznych;
• XXV Krajowa Konferencja Embriologiczna; 2002; (wraz
z Instytutem Zoologicznym); prof. Maria Ogielska Instytut Botaniki;
• Międzynarodowe Sympozjum Anatomów Drewna; 2003;
prof. Beata Zagórska-Marek, Instytut Botaniki;
•
Międzynarodowa konferencja Rośliny wrzosowate;
2001; prof. Tomasz Nowak, Ogród Botaniczny;
• Kongres Taksonomii Polskiej; 2003; Muzeum Przyrodnicze (wraz z Polskim Towarzystwem Taksonomicznym,
Instytutem Zoologicznym oraz Polskim Towarzystwem
Parazytologicznym; prof. Elżbieta Lonc i dr Dariusz Tarnawski);
• Seminarium międzynarodowe Regulacja glukoneogenezy; 2002; prof. Andrzej Dżugąj, Instytut Zoologiczny
(wraz z Instytutem Mikrobiologii i Uniwersytetem w
Lipsku);
• Jubileuszowy Zjazd Ornitologów Śląska; 2003; prof.
Andrzej Dyrcz, Zakład Ekologii Ptaków, Instytut Zoologiczny;
• 7th Conference of the Association of University Departments of Environmental Sciences in Europe Environmental University Co-Operation, Wydziałowe Studium
Ochrony Środowiska, prof.Elżbieta Lonc, kwiecień 2003;
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII;

koordynator - dr Zbigniew Strycharski
• 20th International Seminar on Surface Physics, Kudowa Zdrój, 19-24.06.2000r.; prof. Maria Stęślicka, Instytut Fizyki Doświadczalnej;
•
32nd Seminar On Positron Annihilation,
1822.09.2000r.; prof. Marian Szuszkiewicz, Instytut Fizyki
Doświadczalnej ;
• 27 Międzynarodowa Szkoła Fizyki Ferroelektryków,
2002; prof. Zbigniew Czapla, Instytut Fizyki Doświadczalnej;
• XXXVII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej, New
Developments in the Theories of Fundamental Interactions,
6-15.02.2001r.; Karpacz, prof. Ziemowit Popowicz, Instytut Fizyki Teoretycznej;
• XV Max Born Symposium; Schrödinger Operations,
Random Potentials and Singular Perturbations, 2001, prof.
Witold Karwowski, Instytut Fizyki Teoretycznej;
• XXXVIII Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej, Teoria
półgrup w fizyce i matematyce, luty 2002, dr Ryszard
Olkiewicz, Instytut Fizyki Teoretycznej;
• XVI Max Born Symposium; seminarium poświęcone
historii fizyki, ze szczególnym wyróżnieniem roli, jaką
odegrał Max Born w rozwoju fizyki, prof. Jerzy Lukierski
(Instytut Fizyki Teoretycznej) i Helmut Rechenberg (Max
Planck Institut fur Physik und Astrophysik, Monachium)
z udziałem Instytutu Fizyki Doświadczalnej;
WYDZIAŁ N A U K SPOŁECZNYCH;

koordynator - prof. JERZY

JUCHNOWSKI
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• Międzynarodowa konferencja pt. Zastosowania Logiki
w Filozofii i w Podstawach Matematyki, Katedra Logiki i
Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego;
• Konferencja Świat-Europa-Śląsk na przełomie wieków, Instytut Politologii oraz Instytut Studiów Międzynarodowych, październik-listopad 2000;
• Konferencja Medialny obraz polityki zagranicznej w
okresie transformacji ustrojowej, Instytut Politologii, październik-listopad 2002;
• Międzynarodowa konferencja Wrocławska filozofia,
Instytut Filozofii, 2002-2003;
• Cykl wykładów pracowników naukowych Instytutu
Filozofii, Instytut Filozofii i Koło Naukowe Historyków
Filozofii, 2000-2002;
• Konferencja naukowa pt. Jedność intelektualna Europy?, Koło Naukowe Historyków Filozofii;
• Konferencja Wielcy filozofowie we Wrocławiu',
• Bal Filozofa, Koło Naukowe Historyków Filozofii;
WYDZIAŁ CHEMII;

koordynator - prof. KAZIMIERZ ORZECHOWSKI
• VI Regional Seminar ofthe Ph. D. Students in Organometallic and Organophosphorous Chemistry, 9-15 kwiecień 2000r., Karpacz, prof. Piotr Sobota;
• Wpływ otoczenia na właściwości i reaktywność układów organicznych, 12-17 czerwca 2000r., Przesieka, prof.
Aleksander Koli;
• IV Polskie Sympozjum Proekologiczne Pestycydy, 1216 czerwca 2000r., Lądek Zdrój, prof. Danuta Konopińska;
• Chemia metatezowej polimeryzacji cykloolefin i realcji
pokrewnych: aktualny stan wiedzy i perspektywy w nowym tysiącleciu, 3-15 września 2000r., Polanica Zdrój,
prof. Teresa Szymańska-Buzer;
• Third International Conference on Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry, 17-22 września 2000r.,
prof. Florian Pruchnik, Wydział Chemii i Politechnika
Wrocławska;
• VI Sympozjum Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej: Molekularne mechanizmy toksyczności metali,
wrzesień 2000r., Wydział Chemii i Akademia Medyczna
we Wrocławiu, 19-21 październik 2000r., prof. Henryk
Kozłowski;
• XII Zimowa Szkoła Chemii Koedynacyjnej, 4-8 grudnia 2000r., Karpacz, prof. Jerzy Mroziński;
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI;

koordynator - prof. TADEUSZ JANUSZKIEWICZ
• Konferencja Trends in Mathematics, Instytut Matematyczny, prof. Ludomir Newelski, prof. Tadeusz Januszkiewicz;
Osoby odpowiedzialne za realizację: dyrektorzy instytutów, władze dziekańskie Wydziałów oraz wyznaczeni
koordynatorzy wydziałowi ds. jubileuszu; uniwersytecki
koordynator imprez wydziałowych - prof. Elżbieta Lonc.
PUBLIKACJE JUBILEUSZOWE

•
Beta Lejman, Wydawnictwo jubileuszowe z okazji
300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (wg załączonego
projektu);
• Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
sprzed 1945 roku, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Leonard Smółka;
• Katalog prac doktorskich i habilitacyjnych za lata
1991-2000 (kontynuacja katalogów za lata 1945-1985 i
1986-1990; Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr
Leonard Smółka;
• Informator i folder o Archiwum Uniwersytetu Wro-
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oławskiego, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr
Leonard Smółka;
• Protokoły Senatu i Rad Wydziałów oraz innych archiwalnych z okresu wspólnoty (do 1951), Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Leonard Smółka;
• Księga biograficzna profesorów Unuiwersytetu Wrocławskiego;
PUBLIKACJE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

• Germanica Wratislawiensia, numer specjalny poświęcony historii germanistyki wrocławskiej (Instytut Filologii Germańskiej);
• Wojciech Kunicki, Dzieje germanistyki wrocławskiej
do 1945 roku;
• Jan Cygan, Historia anglistyki we Wrocławiu, wraz z
materiałami z sesji naukowej Anglistyka
wrocławska
wczoraj i dziś; 15 aa, koszt 16000 zł, Instytut Filologii
Angielskiej;
PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

• Krzysztof Popiński, Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921, obj. 21 ark. wyd.;
• Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom V, red. Teresa Kulak i Wojciech Wrzesiński;
• Jan Harasimowicz, Budynki Uniwersyteckie we Wrocławiu na przestrzeni trzy stulecia)
• Carsten Raabe, Akademia Leopoldyńska, Stuttgart
1995, przekład na język polski (skrót);
• Henryk Dziurla, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1975
(wznowienie ze zmianami);
• Henryk Dziurla, Aula Leopoldyńska, Wrocław 1975
(wznowienie broszury);
•
Popularne opracowanie poświęcone Akademii Leopoldyńskiej i dokonaniom jej uczonych, obj. 1-2 ark. wyd.
• Tradycje akademickie Wrocławia, obj. 1-2 ark wyd.;
• Wrocławscy nobliści, zbiór biogramów, każdy o obj. 1
ark. wyd.
• Sławni uczeni wrocławscy, zbiór szkiców biograficznych, każdy o obj. 1 ark. wyd.
•
Jubileuszowa Księga Uniwersytetu Wrocławskiego
(na wzór Księgi Uniwersytetu pod red. prof. Floriana);
• Żyją wśród nas. O mniejszościach narodowych w Polsce. Szkice z historii kultury, Katedra Etnologii;
• Studia i szkice z dziajów wrocławskiego ośrodka etniograficznego, Katedra Entologii;
• Pradzieje Śląska, Katedra Archeologii;
• Maria Straś-Romanowska, Tradycja, współczesność i
przyszłość w badaniach wrocławskich psychologów,
• S. A. Witkowski, Psychologiczne wyznaczniki sukcesu
w zarządzaniu, t. VI;
PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

• Wydawnictwo albumowe, Uniwersytet Wrocławski na
starej widokówce, Instytut Państwa i Prawa;
• Księga jubileuszowa Instytutu Ekonomii, 2001/2002;
• Księga jubileuszowa Instytutu Nauk Administracyjnych, 2002-2003;
• Wydawnictwo prawoporównawcze, Problemy prawa
angielskiego i europejskiego a reformy w Europie Środkowej, Instytut Nauk Administracyjnych, 2002;
• Prawo prywatne w 300-letniej historii Uniwersytetu
Wrocławskiego; Księga pamiątkowa dla Profesora Alfreda
Kleina, Instytut Prawa Cywilnego, 2002-2003;
PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH

•
Publikacja na temat Muzeum Geologicznego; prof.
Andrzej Grodzicki, Instytut Nauk Geologicznych;
• Historia badań stratygraficznych w Instytucie Nauk
Geologicznych-, Zakład Geologii Stratygraficznej, Insty-
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tut Nauk Geologicznych;
• Paleobotanika w historii Uniwersytetu Wrocławskiego,
2003, prof. Anna Sadowska, Instytut Nauk Geologicznych wraz z Ogrodem Botanicznym i Sekcję Paleobotaniczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
• Monografia i przewodnik Skarby ogrodniczej kultury
dolnośląskiej. Arboretum Wojsławice; 2001; prof. Tomasz
Nowak, Ogród Botaniczny;
• Index plantarum. Rośliny uprawiane w Polsce; 2002;
prof. Tomasz Nowak Ogród Botaniczny;
• Słownik nazw łacińskich i polskich roślin uprawianych w Polsce; 2002; prof. Tomasz Nowak, Ogród Botaniczny;
• Przewodnik Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; 2003, prof. Tbmasz Nowak Ogród Botaniczny;
• Paleobotanika w historii Uniwersytetu Wrocławskiego,
2003, prof. Anna Sadowska, Ogród Botaniczny wraz z
Instytutem Nauk Geologicznych i Sekcję Paleobotaniczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
• Angielska wersja książki o historii Muzeum Przyrodniczego: Museum of Natural History, Wroclaw University - Its History and People, 2000, dr hab. Beata M. Pokryszko, Muzeum Przyrodnicze;
• Zoologia Wrocławska; 2001; dr Leokadia Kiełb, Instytut Zoologiczny, Muzeum Przyrodnicze;
• Biogramy przyrodników Sławni przyrodnicy wrocławscy;
• Elżbieta Lonc, A. Orzechowski, Historia parazytologii
wrocławskiej, 2003.
PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

• Księga Pamiątkowa Profesora Stanisława Dąbrowskiego, Instytut Politologii;
• Karol Bal, Ryszard Różanowski, Leksykon filozofów
wrocławskich, Instytut Filozofii, obj. 10 aa;
• Red. Karol Bal, Filozofia wrocławska, obj. 12-15 aa,
Instytut Filozofii;
• Publikacja materiałów i informacji jubileuszowych w
czasopismie „Zbliżenia".
Odpowiedzialni: prof. Teresa Kulak, prof. Jan Harasimowicz, mgr Ryszard Młynarski, dr Leonard Smółka
UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA LUB ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO

• Uroczystości związane z rozpoczęciem budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej;
•
Uroczystości związane z rozpoczęciem budowy budynku D Wydziału Prawa i Administracji;
• Uroczystości związane z rozpoczęciem przebudowy i
modernizacji budynków A i B Wydziału Prawa i Administracji;
• Uroczystości związane z rozpoczęciem modernizacji i
rozbudowy sieci komputerowej Wydziału Prawa i Administracji;
• Uroczystości związane z rozpoczęciem budowy nowego gmachu Instytutu Informatyki;
• Uroczystość nadania imienia doc. Anny Nikliborcowej sali nr 22 Instytutu Filologii Romańskiej, Instytut
Filologii Romańskiej;
• Uroczystości związane z nadaniem placowi koło Hotelu Zaułek imienia Christiana Wolffa lub wmurowanie
tablicy upamiętniającej miejsce narodzin Christiana
Wolffa (Instytut Filozofii);
• Uroczytości związane z rozpoczęciem prac nad wyposażeniem nowego, znajdującego się w realizacji komple-
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ksu sal wykładowych (Wydział Chemii);
• Uroczystości związane z nadaniem imienia Sali 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego kompleksowi sal wykładowych Wydziału Chemii i Wydziału Prawa i Administracji;
• Uroczystości związane z renowacją czterech obecnie
istniejących wystaw, Muzeum Przyrodnicze;
• Uroczystości związane z wyposażeniem audiowizualnym dużej sali wykładowej, Instytut Zoologiczny;
• Uroczystości związane z remontem skrzydła budynku przy ulicy Przybyszewskiego, Instytut Zoologiczny;
• Uroczystości związane z opracowaniem księgozbioru
J. L. C. Gravenhorsta, Instytut Zoologiczny;
• Uroczystości związane z budową Planetarium Wrocławskiego oraz Ogródka Astronomicznego;
• Uroczystości związane z utworzeniem Archiwum 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Leonard Smółka (według załączonego projektu);
WYSTAWY

• Wystawa 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, odpowiedzialny mgr Ryszard Młynarski, Wieża Matematyczna, cały Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000-2004;
• Organizowanie ekspozycji materiałów archiwalnych
połączonych z prelekcjami, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Leonard Smółka;
• Śląsk w pradziejach i w średniowieczu, Katedra Archeologii;
• Wystawa aktów prawnych dotyczących założenia Uniwersytetu Wrocławskiego, połączona z wykładem okolicznościowym; Instytut Historii Państwa i Prawa, 20012002;
• Uniwersytet Wrocławski na starej widokówce, Instytut
Historii Państwa i Prawa, 2002;
• Wystawa dorobku naukowego pracowników Instytutu
Mikrobiologii; nie podano tytułu; Biblioteka Instytutu
Mikrobiologii; mgr Barbara Bastek, Instytut Mikrobiologii;
• Badania polarne Uniwersytetu Wrocławskiego; wiosna 2002; dr Jerzy Pereyma, Instytut Geograficzny
• Dzieje wrocławskiej geografii (wystawa + wykład plenarny); jesień 2002; Dyrekcja Instytutu Geograficznego;
• Wystawa okolicznościowa; nie podano tytułu; prof.
Andrzej Grodzicki, Instytut Nauk Geologicznych
• 190 lat Muzeum Mineralogicznego UWr.; prof. Michał
Sachanbiński Instytut Nauk Geologicznych
• Krajowa Wystawa Ogrodnicza - Dolny Śląsk; 2001;
prof. Tomasz Nowak, Ogród Botaniczny;
• Historia i dorobek Muzeum Przyrodniczego; 2001; dr
hab. Tadeusz Stawarczyk, Muzeum Przyrodnicze;
• Wyprawy zoologów wrocławskich; 2002; prof. Antoni
Ogorzałek, dr J a n Kusznierz, Instytut Zoologiczny;
• Wystawa starej aparatury naukowej: Obserwatorium
Meteorologiczne, Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze;
ZJAZDY I IMPREZY ZAMIEJSCOWE

• Wyjazdowe posiedzenie Rady Głównej i Szkolnictwa
Wyższego we Wrocławiu;
• Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego; Biuro d/s Promocji i Absolwentów, prof. Ludwik Turko; dr
Bogdan Cybulski;
• Zjazd katedr i zakładów doktryn politycznych u prawnych; Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, 2002;
• Dyplom 2000 - sesja naukowa magistrantów; 2000;
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Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej;
• Zjazd Kół Naukowych Biochemików i Biotechnologów; 2002; Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej;
• Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 2001,
Wydział Fizyki i Astronomii;
• Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Astronomów
do Afryki w celu obserwacji całkowitego zaćmienia słońca w czerwcu 2001 roku;
JUBILEUSZOWE IMPREZY SPORTOWE

• Lekkoatletyka: Bieg Uliczny o Puchar J. M. Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego, 8 kwietnia 2000r., kampus Wydziału Nauk Społecznych;
• Jeździectwo: Zawody w Skokach przez Przeszkody o
Puchar J. M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Golędzinów, Klub Jeździecki Arat, 15 kwietnia 2000r.;
• Siatkówka: XX Mistrzostwa Polski Uniwersytetów w
Siatkówce Kobiet o Puchar J. M. Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław, 11-14 maja 2000r.;
• Koszykówka: XXI Międzynarodowy Turniej w Koszykówce Kobiet o Puchar J. M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg Dolny-Legnica, 19-22 października
2000r.;
• Koszykówka: XXII Międzynarodowy Turniej w Koszykówce Kobiet o Puchar J. M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 200lr.;
• Koszykówka: XXIII Międzynarodowy Turniej w Koszykówce Kobiet o Puchar J. M. Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego 2002r.;
• Mecz piłki nożnej: pracownicy naukowi kontra studenci Instytutu Filozofii, Koło Naukowe Historyków Filozofii;
• Wrocławski Międzyuczelniany Turniej Szachowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Wocławskiego (Beanalia, Studencka jesień), październik 2000;
• Spartakiada Domów Studenckich, Samorząd Studencki;
Odpowiedzialni: Prorektor ds. nauki i współpracy z
zagranicą prof. Józef J. Ziółkowski i AZS.
IMPREZY ARTYSTYCZNE

• Koncert muzyki chóralnej a capella, październik-listopad 2000, Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium";
• Koncert Przełomu Wieków, 31.12.2000/1.1.2001, Chór
Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium";
• Uroczysty Koncerst w dniu Jubileuszu Uniwersytetu
Wrocławskiego, Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium";
• Koncert muzyki religijnej z cyklu Spotkania u Oblatów, Popowice, Kościół M.B. Królowej Pokoju (lub Oratorium Marianum), maj 2000, Żeński Chór Akademicki
Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Koncert muzyki kompozytorów polskich do poezji poetów polskich, Oratorium Marianum, listopad 2000, Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Cykl koncertów muzycznych;
• Wesoły Turniej Tańca, 1 kwiecień 2000, Studencki
Klub Taneczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Turniej Tańca Tbwarzystkiego o Puchar JM Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego, październik 2000, Studencki Klub Taneczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Szanty w Tawernie, Samorząd Studencki (impreza
cykliczna);
• Wystawy prac studentów ASP we Wrocławiu, Samorząd Studencki, (cykliczna impreza całoroczna);
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• Przegląd Filmu Dokumentalnego, maj 2000r., Samorząd Studencki;
• Maj z muzyką dawną, maj 2000r., Samorząd Studencki;
• Przegląd Studenckiego Filmu Animowanego, Samorząd Studencki;
KONKURSY

• Konkurs na wspomnienia o Uniwersytecie Wrocławskim, odp. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską
z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego;
• Konkurs na najlepszą pracę naukową z okazji 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego;
•
Konkurs na najlepszą publikację dziennikarską z
okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego;
IMPREZY SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

• Juwenalia, marzec 2000r.;
• Campus akademicki, sierpień-wrzesień 2000;
• Dni Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, marzec 2001;
JUBILEUSZOWE WYDAWNICTWA PROMOCYJNE UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO

• pismo Uniwersytetu Wrocławskiego (odpowiedzialny
Dr Igor Borkowski)
•
znaczek Poczty Polskiej z widokiem Uniwersytetu
Wrocławskiego
• stempel jubileuszowy Poczty Polskiej
• seria kartek pocztowych ze zdjęciami Uniwersytetu
(pojedynczych i w zestawach); kartki pocztowe z pieczęciami i insygniami Uniwersytetu;
• monety okolicznościowe Mennicy Polskiej
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• Cykl programów telewizyjnych, radiowych i artykułów prasowych pod tytułem .Dziedzictwo intelektualne Dolnego Śląska;
• Cykl programów telewizyjnych, radiowych i artykułów pod tytułem Wybitni uczeni Uniwersytetu Wrocławskiego (wywiady z aktywnymi uczonymi Uniwersytetu
Wrocławskiego);
• Cykl programów telewizyjnych, radiowych i artykułów o charakterze archiwalnym pod tytułem: Wrocławscy
nobliści.
Odpowiedzialni: prof. Aleksander Woźny; dr Igor Borkowski; prof. Beata Ociepka.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

• Zwracanie się do lokalnych firm i przedsiębiorstw w
regionie o wsparcie finansowe realizowanych inwestycji
na Uniwersytecie
• Zwracanie się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o
środki niezbędne na inwestycje Uniwersytetu
• Zwracanie się do Komitetu Badań Naukowych o środki niezbędne na inwestycje Uniwersytetu
• Zwrócenie się do fundacji niemieckich, austriackich,
francuskich i brytyjskich o wsparcie finansowe dla działań edukacyjnych i inwestycji Uniwersytetu
• Podjęcie starań o utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w Kłodzku we współpracy ze stroną austriacką
(Uniwersytet Wiedeński; Instytut Badań nad Człowiekiem, Wiedeń) i czeską (Uniwersytet im Karola, Praga);
• Upamiętnianie sponsorów tablicami pamiątkowymi,
nadawanie budynkom lub ich częściom imienia sponsorów, jeżeli ich powstanie lub remont został całkowicie
lub w znacznej części ufundowany przez danego sponsora.
Odpowiedzialny: prof. Ludwik Turko

JUBILEUSZOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE

• papeteria Uniwersytetu Wrocławskiego
• ozdobne teczki aktowe z jubileuszowym znakiem graficznym Uniwersytetu Wrocławskiego
• odznaka Uniwersytetu Wrocławskiego
• koszulka bawełniana z logo Uniwersytetu Wrocławskiego
• koszulka bawełniana ze znakiem graficznym Uniwersytetu Wrocławskiego
• porcelana ze znakiem graficznym Uniwersytetu Wrocławskiego (kubki, filiżanki, dzbanki);
• krawat ze znakiem Uniwersytetu Wrocławskiego
• bluza sportowa Uniwersytetu Wrocławskiego
• kalendarz ścienny Uniwersytetu Wrocławskiego
• kalendarz kieszonkowy Uniwersytetu Wrocławskiego
• torby reklamowe ze znakiem Uniwersytetu Wrocławskiego
• spinki ze znakiem Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzycznych obchodów jubileuszowych ciąg dalszy
28 kwietnia w Oratorium Marianum Uniwersytetu
Wrocławskiego koncertowała Szkolna Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Solistą tego wieczoru był flecista Seweryn Zapłatyński. Licznie zgromadzeni melomani wysłuchali Symfonii nr 1 Es-dur W.A. Mozarta, koncertu na flet i orkiestrę G-dur op. 29 C. Stamitza, „Colasa Breuąnona" T. Bairda, „Trzy utwory w
dawnym stylu" H.M. Góreckiego i W. Kilara - Orawy.
Orkiestrą dyrygował Robert Kurdybacha. W imieniu JM
Rektora, pod patronatem którego odbywał się koncert,
podziękował wykonawcom w ciepłych słowach pełnomocnik rektora, prof. Adam Chmielewski.
(KD)

JUBILEUSZOWE AKCJE MEDIALNE, AUDYCJE TELEWIZYJNE, RADIOWE I ARTYKUŁY PRASOWE w MEDIACH LOKALNYCH I OGÓLNOKRAJOWYCH

• Oprawa medialna wszystkich imprez jubileuszowych;
• Wywiady z Rektorem poświęcone Jubileuszowi w czasopismach i gazetach lokalnych i centralnych;
• Konferencja prasowa Rektora na Uniwersytecie Wrocławskim (Oratorium Marianum), z udziałem przedstawicieli władz miejskich, poświęcona obchodom jubileuszowym, w powiązaniu z uroczystym otwarciem Wieży Matematycznej - termin początek czerwca 2000r.
• Konferencja prasowa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w Kancelarii Prezydenta RP;
• Cykl programów telewizyjnych, radiowych i artykułów prasowych pod tytułem: Świat Wrocławskiej Nauki;

Seweryn Zapłatyński z orkiestrą kameralną

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI DAWNIEJ I DZIŚ

Uniwersytet na widoku Wrocławia z lotu ptaka, fragment litografii A. Eltznera z 1870r.

Gmach uniwersytecki w widoku od północnego zachodu

fot. Archiwum,

Gmach uniwersytecki w widoku od południowego wschodu

KONFERENCJE NAUKOWE ROKU 2000
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
Lp.

Tematy imprez
36 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej. Nietradycyjne

1. zastosowania fizyki statystycznej.

Organizator
Współorganizator

Terminy

Miejsce

Przewidywany
udział uczestników
(w tym
zagranicznych)

Inst. Fiz. Teoret.

Luty

Lądek Zdrój

95/44

Inst. Fil. Klas. i Kult.
Antycznej

Luty

Wrocław

50

Inst. Pedagogiki

Kwiecień

Wrocław

40/1

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Kwiecień

Polanica Zdrój

15/6

Wydział Chemii

Kwiecień

Karpacz

80/40

2.

Działalność naukowa prof. Jerzego Łanowskiego.

3.

Tendencje w modernizacji systemów edukacyjnych w
Europie.

4.

Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-55 na
przykładzie Polski, NRD, Czechosłowacji i Węgier.

5.

VI Regionalne Seminarium doktorantów chemii
metaloorganicznej i fosforoorganicznej.

6.

X Szkoła Kartograficzna. Złożoność, modelowanie i
technologia komputerowa jako główne problemy współczesnej
kartografii.

Inst. Geograficzny

Kwiecień

Wrocław

120

7.

Cykl seminarium sekcji polskiej Stałej Wspólnej
Polsko-Czeskiej i Polsko Słowackiej Komisji Nauk
Humanistycznych przy MEN RP i Ministerstwie Szkolnictwa
Republiki Czeskiej.

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Kwiecień
Czerwiec
Wrzesień
Listopad

Polanica Zdrój
Wrocław
Cieszyn Kłodzko

40/12
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Przydatność negatywnych mierników zdrowia w antropologii,
medycynie oraz naukach społecznych.
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Inst. Zoologiczny

Maj

Wrocław

9.

V sesja Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Maj

Kraków

10.

Przemiany krajobrazu jako efekt restrukturyzacji gospodarki.

Inst. Geograficzny

Maj

Wrocław

40

11.

Dzieje i kultura Żydów na Śląsku.

Inst. Fil. Polskiej

Maj

Wrocław

50/30

12.

Europejski Gestalt w terapii i edukacji.

Inst. Pedagogiki

Maj

Wrocław

60/1

Zjawiska sejsmotektoniczne w zapisie geologicznym.

Inst. Nauk
Geologicznych

Maj

Wojcieszów

25/4

Inst. Pedagogiki

Maj

Wrocław

100/30

Inst. Socjologii

Maj

Wrocław

20

Kat. Logiki i Met. Nauk

Maj

Karpacz

50/6

Inst. Prawa Cywilnego

Maj
Czerwiec

Szklarska
Poręba

70

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

II kwartał

Wrocław

50/20

Inst. Biochemii i Biol.
Molek.

Czerwiec

Szklarska
Poręba

95/50

Kat. Teorii i Fil. Prawa

Czerwiec

Karpacz

40

13.
14.

Problemy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii w świetle
najnowszych teorii.

15.

Socjologiczne aspekty transformacji i integracji europejskiej.

16.

Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki.

17.

Spółka jako przedsiębiorca.

18.

Sąsiedztwo polsko-czeskie w podręcznikach i praktyce szkolnej
na pograniczu.

19.

Seminarium biologii molekularnej im. prof.
Mejbaum-Katzenellenbogen.

20.

Instrumentalizacja prawa

21.

EX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma.

22.
23.

Seminarium z prawa telekomunikacyjnego.
IV Polskie Sympozjum: Proekologiczne pestycydy.

30/12

Kat. Kryminalistyki

Czerwiec

Wrocław

Kat. Prawa Międzyn i
Europejskiego

150/40

Czerwiec

Wrocław

50

Wydział Chemii

Czerwiec

Lądek Zdrój

100/5

24.

Wpływ otoczenia na właściwości i reaktywność układów
organicznych.

Wydział Chemii

Czerwiec

Przesieka

120/110

25.

20 Międzynarodowe Seminarium Fizyki Powierzchni.

Inst. Fizyki
Doświadczalnej

Czerwiec

Kudowa Zdrój

135/30

26.

Seminarium polsko - czesko-niemieckiego Zespołu Bibliografii
historii Śląska.

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Czerwiec

Wrocław

18/4

27.

Z dziejów Łużyc i stosunków łużycko -polsko czesko-niemieckich.

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Czerwiec

Jelenia Góra

35/6

28.

Zdroje Ziemi Kłodzkiej- historia, przyroda, kultura,
przyszłość.

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Czerwiec

Lądek Zdrój

50/10

Inst. Matematyczny

Czerwiec

Będlewo

80

Kat. Kulturoznawstwa

Czerwiec

Wrocław

150/4

Inst. Prawa Cywil.

Czerwiec

Wrocław

60

Inst. Historyczny

Czerwiec

Wrocław

50/5

Inst. Matematyczny

Czerwiec

Poraj
k/Częstochowy

60

Inst. Fil. Polskiej

Czerwiec

Karpacz

50/5

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Sierpień
Wrzesień

Wrocław

35/10

Inst. Botaniki

Wrzesień

Bory
Dolnośląskie

40/5

Inst. Geograficzny

Wrzesień

Szklarska
Poręba

300/20

Inst. Nauk Geolog.

Wrzesień

Międzylesie

20/8
50

29.

Równania różniczkowe cząstkowe.

30.

Stan wiedzy teoretycznej i empirycznej o kulturze polskiej.

31.

Umowy o zatrudnienie.

32.

Z dziejów Archidiecezji Wrocławskiej.

33.

Międzynarodowa konferencja z probabilistyki.

34.

Międzykulturowość a język i kultura.

35.
36.
37.
38.

Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środ. i
Wsch. (XIX-XX).
Lichenologia polska u progu XXIw.
Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u
progu trzeciego tysiąclecia.
Powstanie i rozwój Rowu Górnej Nysy

39.

Stanowisko geologiczne i tektonika ofiolitu Ślęży oraz jego
mineralizacja.

Inst. Nauk Geolog.

Wrzesień

Przełęcz
Tąpadło

40.

Zasoby mineralne Krawędzi Płyty Wsch.-Europ, i ich rola w
ekonomicznej transformacji regionu.

Inst. Nauk Geolog.

Wrzesień

Wrocław

35/25

Inst. Fiz. Doświad.

Wrzesień

Jarnołtówek

80/40

Wydział Chemii

Wrzesień

Polanica Zdrój

95/75

41.
42.

32 Seminarium Anihilacji Pozytonów
Chemia metatezowej polimeryzacji cykloolefin i reakcji
pokrewnych: aktualny stan wiedzy i perspektywy w nowym
tysiącleciu.
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XXV Międzynarodowa Szkoła Fizyki Ferroelektryków.

Inst. Fiz. Dośw.

Wrzesień

Kraków

100

44.

Molekularne mechanizmy toksyczności metali.

Wydział Chemii

Wrzesień

Wrocław

120/70

45.

Chemia nieorganiczna i metaloorganiczna.

Wydział Chemii

Wrzesień

Polanica Zdrój

130/35

24 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
Numer 5/2000

24

46.
47.

48.

Nowe Symetrie i Układy Całkowalne II.
Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji w latach
1948-1989.
Wojskowość w dziejach społeczeństw i państw.

Inst. Fiz. Teoret.

Wrzesień

Karpacz

40/25

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Wrzesień

Hradec Kralove

12

Inst. Hist. Państwa i
Prawa

Wrzesień

Kraków

30

Inst. N a u k Adminst.

Wrzesień

Wrocław

30/15

49.

Pojęcia podstawowe i metody badawcze w nauce prawa
administracyjnego i w nauce administracji we współczesnych
państwach Europy.

50.

Szanse edukacyjne młodych w świetle założeń i realizacji
reformy oświaty w Polsce.

Inst. Pedagogiki

Wrzesień

Szklarska
Poręba

60

51.

Od Rzymowskiego do Rapackiego. Meandry polskiej polityki
zagranicznej w latach 1945-1968.

Inst. Historyczny

Wrzesień

Wrocław

35/5

52.

Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i
Wschodniej w XIX i XX.

Inst. Pedagogiki

Wrzesień

Polanica Zdrój

50/10

53.

Niemiecko-polska gramatyka kontrastywna i komunikatywna.

Inst. Fil. Germańsk.

Wrzesień

Karpacz

25/5

54.

Szkoła Letnia Języka Angielskiego.

Inst. Fil. Ang.

Wrzesień

Karpacz

35/4

55.

Timaios. Platon, Platonizm. Chrześcijaństwo.

Inst. Filozofii

Wrzesień

Karpacz

30

Inst. Filozofii

Wrzesień

Karpacz

30/14

Inst. Informatyki

Wrzesień

Katowice

500

Centrum Badań
Śląskoznawczych i
Bohemistycznych

Wrzesień
lub
październik

Kłodzko
Nachod

50/10

Karkonosze

60/10

Wrocław

40

Szklarska
Poręba

70/4

Wrocław

60/50

Wrocław

220/3

Morawa

30/16

Wrocław

20/6

Wrocław
Karpacz

50/6

56.
57.
58.

Dzisiejsze badania nad Shopenhauerem oraz interpretacje.
Dialog niemiecko-polski.
Informatyka w szkole, XVI
Sesja polsko-czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Kłodzkiej.

59.

Przemiany regionalnych s t r u k t u r
funkcjonalno-przestrzennych.

Inst. Geograficzny

60.

Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie
Śr. i Wsch. Zmiany w modelu turystyki w ostatnim
dziesięcioleciu.

Inst. Geograficzny

61.

Sukces w zarządzaniu.

Inst. Psychologii

62.

170 lat niderlandystyki na Śląsku (1830-2000)

Kat. Fil. Niderl.

63.

XIII Forum Pedagogów

Inst. Pedagogiki

Październik

Październik

Październik
Październik
Październik

64.

Wesele jako rytuał i occasio. Formy multimedialne i
interkonfesionalne w baroku.

Inst. Fil. Germańsk.

65.

Polskie pogranicza - ze szczególnym uwzględnieniem
pogranicza polsko-niemieckiego.

Inst. Socjologii

66.

Międzynarodowy podział pracy w procesach integracji
gospodarczej.

Inst. Nauk Ekonom.

Październik
Listopad

67.

Polszczyzna po roku 1989.

68.

Etyka i dydaktyka w geologii.

Październik
Październik

Inst. Fil. Polskiej

Listopad

Wrocław

50

Inst. Nauk Geolog.

Listopad

Wrocław

40

69.

Wychowanie a współczesne koncepcje postpedagogiczne.

Inst. Pedagogiki

Listopad

Wrocław

30/2

70.

Młodzież a przemoc w Europie.

Inst. Pedagogiki

Listopad

Wrocław

40/1

71.

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich.

Inst. Fil. Słowiańskiej

Listopad

Wrocław

70/25

Inst. Fil. Romańskiej

Listopad

Wrocław

15/5

72.

Przekład jako środek komunikacji międzynarodowej: przekład
literatury dla młodzieży wobec Odmienności.

73.

Europejska tożsamość Śląska.

Inst. Historyczny

Listopad

Wrocław

120/20

74.

XII Zimowa Szkoła Chemii Koordynacyjnej

Wydział Chemii

Grudzień

Karpacz

100/30

Inst. Historyczny

Grudzień

Wrocław

15/5

75.

Demografia świata antycznego. Wojna i ludność.

ZPRASY
Najtrudniejsze pojęcia to dobro i cnota

Ludzie - sita
Rozmowa z filozofem, etykiem - prof. Adamem Chmielewskim z Uniwersytetu Wrocławskiego

• Co to jest honor?
- Zaczynamy rozumieć czym jest honor, gdy ktoś postę-

puje wbrew honorowi, gdy nie spełnia oczekiwań w nim
pokładanych. Od dżentelmena angielskiego - uosobienia
postawy honorowej - oczekiwało się nie tyle honorowego
postępowania, ile świadomości, że nie zawsze postępuje
honorowo. Sprzeniewierzanie się swojemu powołaniu,
oczekiwaniom społecznym odbieramy jako brak honoru.
Honor więc to zdolność do szlachetnego postępowania,
określanego odpowiednio do naszego miejsca w świecie

Numer 5/2000

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

społecznym.
• A patriotyzm? Kolejne pojęcie, które zanika?
- O patriotyzmie toczy się teraz wielka filozoficzna dyskusja. Jedni mówią, że społeczeństwo winno być otwarte
i że wolni, autonomiczni ludzie mają niezbywalne prawo
swobodnie stanowić o sobie. Ojczyzna, wspólnota, tradycja, z których się wywodzimy, okazują się nam niepotrzebne, nie mają prawa żądać od nas, byśmy pracowali
na ich rzecz bez oglądania się o nagrodę, czy nawet poświęcili dla nich życie. Inni, zwani kominitarianami,
twierdzą, że w rozmaitości opcji moralnych, które wybieramy muszą być pewne granice. Wszyscy bowiem jesteśmy kształtowani przez wspólnoty, w których żyjemy.
Przez to, że używamy języka, który im zawdzięczamy,
słuchamy w dzieciństwie bajek zawierających pierwsze
lekcje moralne, czytamy opowieści, które ukształtowały
naszą wspólnotę, stajemy się tym, kim jesteśmy; stąd
płynie nasz obowiązek wobec naszej wspólnoty. Nasze,
Polaków, myślenie, kim jesteśmy, ukształtowali wielcy
poeci: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński a nawet
Sienkiewicz. Oni uczyli pokolenia Polaków, czym jest
patriotyzm. (...)
•
Jeśli myśliciele mają kłopot z definiowaniem
wartości, zwykły człowiek musi się pogubić. Wybrałam na początek te dwa pojęcia, bo pamiętam sondaż wśród nastolatków, z którego wynikało, że pojęcia honor i patriotyzm, niewiele im mówią.
- Bardzo trudno jest zdefiniować pojęcia moralne w sposób pozytywny. Jednym z najtrudniejszych w filozofii pojęć
jest dobro i cnota. Poza ogólnymi, nieatrakcyjnymi definicjami, trudno podać precyzyjne ich wyjaśnienie. Wiemy jednak zazwyczaj, gdy ktoś postępuje niedobrze, niecnotliwie. Ta negatywna wiedza - czy raczej poczucie jest naszą wskazówką moralną.
• Czy żyjemy w czasach, gdy dotychczas uznawane wartości muszą zaniknąć?
- Nie! Zawsze żyjemy podług jakichś wartości. One nieustannie ulegają przekształceniom, lecz pewien ich rdzeń
zmienia się wolniej i trwa: wiele wartości fundamentalnych - miłość, potrzeba stabilności, zaufania - opiera się
tym przemianom. Prawdą jest jednak, że u nas teraz
owe przemiany moralne sięgają głębiej i są gwałtowniejsze. Tradycyjne kryteria sukcesu, powodzenia, czy przyzwoitości moralnej są wypierane. Coraz częściej człowieka ocenia się według miernika, jakim są pieniądze, według umiejętności ich zarabiania. Dla młodych ludzi ideałem rzadziej jest - jak mnie kiedyś uczono - myśliciel,
filozof, mędrzec. Chcą być managerami, maklerami, politykami, dziennikarzami. Widać to po zainteresowaniu
dla studiów ekonomicznych, politologicznych czy dziennikarskich. Bo politycy, bankierzy, dziennikarze decydują o naszym życiu, są ważni i widoczni. Skoro są tak
widoczni, to znaczy - odnieśli sukces. Wszyscy zabiegamy o sukces, a raczej o uznanie w sensie heglowskim:
chcemy by uważano nas za ważnych, by się z nami liczono, chcemy być "kimś", a bycie "kimś" jest możliwe tylko
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poprzez bycie kimś w oczach innego. Nie tak dawno owo
uznanie przypadało ludziom aktywnym w innych sferach:
w kulturze, poezji, refleksji itd.
• Ale czy to dobrze, że tak się zmieniamy?
- Kiedy w starożytnych Atenach zaczęli rządzić demokraci-plebejusze, uważano, że to koniec świata. Koniec
najlepszego świata. Kończyła się jednak tylko jedna epoka. Był to koniec świata dla pewnego sposobu myślenia
i dla dominacji pewnych grup społecznych. Nasz świat
przeżywa podobny "kres"...
• ... po którym zaczyna liczyć się to, co mamy, nie
- jacy jesteśmy?
- I rządzą nami ludzie zachłanni. Zachłanność, grzech
pleonexii, to jeden z ważnych problemów etyki. Platon
mówi, że człowiek, który cierpi na tego rodzaju schorzenie, jest jak sito, którego nie można napełnić. Doznawszy jednej przyjemności, już szuka kolejnej... Platon mówi,
że takie życie nie ma sensu, sita nie da się napełnić!
• Odrzuciliśmy na skutek przemian pewien sprawdzony system, tradycyjny sposób istnienia, stąjemy
się sitami...
- Problem polega na tym, że jesteśmy głodni: przez wiele
lat brakowało nam tego, czym się cieszył świat zachodni. Ale warto dokładnie popatrzeć na Zachód. Tamte
społeczeństwa nie rozpadły się na skutek wieloletniego
zanurzenia w rozbuchanej konsumpcji, społeczność nadal
istnieje, nadal ludzie troszczą się o własne rodziny, o
państwo, bardziej niż my pamiętają o przyzwoitości...
Myślę, że kiedy i my się nasycimy, a to musi jeszcze
trochę potrwać, to owa zachłanność się zmniejszy, te "sita"
się trochę przetkają. Wtedy dynamika przemian moralnych ustabilizuje się. (...)
• Jakie wartości dla Pana są najważniejsze w życiu?
- Rzetelność w pracy, choć sam ciągle za wiele srok za
ogon trzymam - chyba też cierpię na grzech pleonexii?
Odpowiedzialność, której oczekuję też od innych. Dodałbym jeszcze coś, co może nie jest wartością, a raczej
pewną dyspozycją: wrażliwość na problemy innych ludzi
- coś, co się przekłada na solidarność, sympatię, miłość,
przyjaźń.
• Czy jest sposób, żeby swoich wartości gdzieś po
drodze nie pogubić?
- Odkryciem filozofii moralnej XX wieku było, że narzędziem usensownienia naszego życia jest język, w którym
o sobie opowiadamy. Nieustannie snujemy opowieść, w
której jesteśmy głównymi bohaterami. Jeśli, zaplątani,
zagubimy cel, pointę naszej narracji, to nie będziemy
wiedzieć, ku jakiemu zakończeniu ona zdąża. Wtedy życie traci sens. Sposobem zachowania wartości - osobistych i zbiorowych - jest troska o umiejętność rozumienia siebie samych.
Pełny tekst wywiadu można przeczytać
w "Gazecie Wrocławskiej" z 21IV 2000r.

Z KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Dofinansowywanie 5. PR UE
• Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami KBN rozpoczęło
dofinansowanie różnych działań związanych z uczestnictwem Polski w 5 Programie Ramowym Badań, Rozwoju
Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Przezna-

czyło 826 600 zł na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespołów naukovfych w projektach 5 PR.
6. PR UE
• W styczniu Komisja Europejska przyjęła dokument
„Towards a European Research Area", który ma stano-
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wić wkład w tworzenie lepszych warunków dla badań w
Europie. Dokument zawiera analizy i propozycje działań, które wywrą istotny wpływ na politykę naukowotechniczną Unii Europejskiej oraz na określenie mechanizmów realizacji 6. Programu Ramowego UE (tekst dokumentu dostępny jest na stronie http://www.kbn.gov.pl/
międzyn/era/era.html).
Zmiana ustawy o utworzeniu KBN
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu KBN
po pierwszym czytaniu (http://www/kbn.gov.pl/pub/kbn/
docs/projekt/0303.html) został skierowany w Sejmie do
podkomisji, której przewodniczy prof. Aleksander Łuczak.
Jeszcze przed wakacjami projektem zajmie się Senat.
Ostatnie posiedzenie KBN III kadencji
•
20 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie KBN
trzeciej kadencji. Rozpatrzono m.in. wnioski o ustanowienie projektów celowych zamawianych zgłoszonych do
XXII konkursu. Z 12 wniosków 7 oceniono pozytywnie, a
KBN zaakceptował trzy, wśród nich - Stan i kierunki
zmian w kształceniu zawodowym w województwie dolnośląskim - na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Pierwsze posiedzenie zespołów w celu wyboru przewodniczących odbędzie się 31 maja, zaś inauguracyjne posiedzenie Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji zaplanowano na 1 czerwca 2000r.
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Konkurs
•
na dofinansowanie przez Komitet Badań Naukowych (KBN) i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych.
• Celem programu jest rozwijanie współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie
młodej kadry naukowej, realizującej wspólne projekty
badawcze.
•
Program jest skierowany do polskich i niemieckich
zespołów naukowców zamierzających realizować wspólne projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych.
• Zgłoszenia na formularzach, dostępnych w internecie
na stronach KBN (http://www.kbn.gov.pl/kryteria/
opis.html), należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2000
roku do Komitetu Badań Naukowych, Departament
Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej. Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzu DAAD w Niemczech. Składane wnioski (zgłoszenia) powinny być podpisane przez obu współpracujących partnerów.
•
Dofinansowanie zakwalifikowanych projektów rozpocznie się od 1 stycznia 2001 roku. Maksymalny okres
wspierania projektu będzie wynosił 2 lata. Szczegółowe
informacje znajdują się w internecie na stronach KBN:
http:/www/kbn.gov.pl/miedzyn/2/daad.html.

5. Program Ramowy c.d.

JAK ZDOBYĆ GRANT Z UNII EUROPEJSKIEJ?
W lutowym numerze "Przeglądu Uniwersyteckiego"
informowaliśmy Państwa o możliwościach składania projektów do 5 Programu Ramowego. Program ten jest kontynuacją polityki Unii Europejskiej mającej na celu
wspieranie badań europejskich oraz współpracę z przedsiębiorstwami - bezpośrednim odbiorcą wyników projektów badawczych. 5. Program Ramowy dotyczy rozwoju gospodarczego, poszerzania perspektyw nauki i technologii, a także wkładu poszczególnych projektów w realizowanie społecznych celów Wspólnoty Europejskiej.
Skala poszczególnych projektów typu R& TD (Research
and Technology Development) jest duża, projekty otrzymują dofinansowanie od 300 tys. do 2 min euro. Podstawą do ich tworzenia jest współpraca wielu partnerów i
europejski zasięg korzystania z rezultatów dwu lub trzyletnich projektów. Udział polskich uczelni w 5PR jest
zróżnicowany, przeważnie ograniczony do roli podwykonawcy - wykonującego konkretne badania na zlecenie
instytucji koordynującej. Inicjowaniem projektów zajmują
się uczelnie lub zespoły badawcze wdrażające nowe technologie na równi z jednostkami przemysłowymi, zainteresowanymi w wykorzystaniu nowych materiałów lub innowacyjnych technologii do produkcji.
Cele i priorytety programów tematycznych i horyzontalnych - uzupełniających, należących do 5PR, ściśle określają zasady uczestnictwa pracowników naukowych w
programie. Dlatego bardzo istotny jest dostęp do szczegółowych informacji i dostosowanie się do programu pracy
(cele, tematyka, kalendarz konkursów etc.) Jest to możliwe głównie za pomocą internetu, lub dzięki pośrednictwu punktów lokalnych (Biuro Grantów UWr.) regionalnych lub krajowych.
Tworzenie nowych projektów R&TD jest zadaniem

trudnym, kryteria oceny jakości naukowej/technologicznej projektu, stopień innowacyjności są bardzo wysokie,
dlatego należy rozważyć uczestnictwo w projektach mniej
skomplikowanych (np. III pr. horyzontalny Wzrost Ludzkiego Potencjału Badawczego). Program ten przewiduje
finansowanie w 100 % takich działań jak tworzenie i
utrzymywanie wyspecjalizowanych sieci tematycznych
wspomagających działanie programów, organizowanie
warsztatów i seminariów, konferencji międzynarodowych,
wsparcie dostępu do infrastruktury badawczej. Aby zwiększyć szansę udziału w 5PR można także dołączyć się do
istniejących sieci badawczych (lista w sieci CORDIS http:/
/www.cordis.lu) lub bazować na wcześniejszych kontaktach i dotychczasowej współpracy z zagranicą. W chwili
obecnej rozpatrywana jest możliwość tworzenia projektu w ramach 5PR przy współpracy z Uniwersytetem Blaise Pascal w Clermont-Ferrand. Osoby chętne do współpracy mogą bezpośrednio kontaktować się z Prof. Gilles
Petel, kierownikiem "Biura Europejskiego" Gilles.Petel@lettres.univ-bpclermont.fr lub Jean Buffier: Jean.Buffier@lettres.univ-bpclermont.fr
http://www.univ-bpclermont.fr/
Młodzi pracownicy naukowi, doktoranci w ramach
5PR mogą korzystać ze stypendiów Marie Curie (http://
www.cordis.lu/improving).
Informacje o formach współpracy, które można dofinansować z budżetu Unii Europejskiej są dostępne na
głównej stronie WWW Uniwersytetu Wrocławskiego
(www.adm.uni.wroc.pl) Strona ta tworzona jest przez prof.
Jacka Glińskiego z Wydziału Chemii, eksperta współpracującego na stałe z Komisją UE i Beatę Lubicką z
Biura Grantów UWr. Informacje i połączenia które możecie tam Państwo znaleźć dotyczą ogólnych wiadomości
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o 5PR, bieżących konkursów, umieszczane są tam również szczegółowe zapytania o partnerów poszukiwanych
do współpracy w projektach 5PR, z podziałem na wydziały do których są skierowane. W każdej takiej ofercie
znajdą Państwo: tytuł, temat, opis projektu, bardzo szczegółowy zakres działań i przewidywanych badań, charakterystykę poszukiwanego partnera oraz etap na jakim
znajduje się dany projekt.
Biuro Grantów Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych 5PR. 17 maja odbyło się drugie takie spotkanie
przeznaczone dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa i Administracji. Kolejne spotkania odbędą się po ustaleniu terminów z osobami odpowiedzialnymi za program na wydziałach.
Biuro Grantów działające na naszej uczelni rozpoczęło współpracę z działającym od 1995 Wrocławskim
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Centrum Transferu Technologii należącym do Politechniki Wrocławskiej. Od lipca tego roku WCTT realizuje
projekt Innovation Relay Center, finansowany przez UE.
Zgłaszając się do WCTT bezpośrednio lub przez Biuro
Grantów możecie Państwo informować się o międzynarodowym transferze technologii, przeprowadzić audit technologiczny, uczestniczyć w spotkaniach pomiędzy dostawcami i biorcami technologii. WCTT jest również Regionalnym Punktem Kontaktowym 5PR)
Adres: wctt@itma.pwr.wroc.pl (http://www.wctt.wroc.pl)
Informacje o 5PR:
http://www.cordis.lu (strona europejska)
http://kbn.icm.edu.pl (strona polska KBN)
http://www.npk.gov.pl (strona polska Narodowego Punktu Kontaktowego - Instytut Podstawowych Problemów
Techniki)

Zachęcamy i zapraszamy

NABÓR NA TEGOROCZNE STUDIA DOKTORANCKIE
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
OGŁASZA REKRUTACJĘ
na 4 letnie stacjonarne studia doktoranckie
w zakresie:

na kierunku nauk a polityce, filozofii i socjologii
- dołączyć wstępny projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez promo
tora i zaświadczenie o znajomości języka obcego
m kierunku biologia molekularna, biologia rozwoju i biologia środowiskowa
dołączyć wstępny projekt realizacji rozprawy
- obowiązuje egzamin z języka angielskiego

I) blbllologli, językoznawstwa i literaturoznawstwa

na kierunku geografia
- dołączyć wstępny projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez promotora i zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie JE"

Z) nauk o polityce, filozofii I socjologii
3) śląskoznawstwa
4) nauk prawnych

na kierunku geologia
-dołączyć wstępny projekt realizacji rozprawy zaakceptowany przez pro

5) biologii molekularnej
6) biologii rozwoju

motora oraz oświadczenie kierownika zakładu, w którym ma być reali-

7) biologii środowiskowej
8) geografii

zowana praca, o zapewnieniu zaplecza materialnego do pracy oraz

9) geologii

wymaganego obciążenia dydaktycznego

10) astronomii

na kierunku matematyka

I I ) fizyki

-dołączyć wykaz stopni z przedmiotów matematycznych zaliczonych

12) matematyki

w czasie studiów oraz krótki opis swoich zainteresowań naukowych (pół

13) chemii

strony)
- na rozmowę kwalifikacyjną dostarczyć indeks

14) Informatyki

na kierunku chemia
obowiązuje egzamin z języka angielskiego

oraz na 4-letnie zaoczne studia doktoranckie geologii
Na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, mają średnią
/e studiów nie mniejszą niż 4,0 albo posiadają co najmniej dwuletni staż
pracy zawodowej lub roczny staż pracy naukowej z dziedziny odpowiada
jącej kierunkowi studiów.
Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty niezbędne przy przyjęciu na studia doktoranckie: podanie zawierające informację o planowanym temacie rozprawy doktorskiej, odpis
dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy, opinia
opiekuna naukowego, zaświadczenie o średniej ze studiów (minimum 4,0)
lub opinia z zakładu pracy, 3 2djęcia legitymacyjne, dowód uiszczenia
opłaty administracyjnej w wysokości 50 zl (wptat można dokonywać
w kasach Uniwersytetu Wrocławskiego lub na konto BZ IV O/Wrocław
1 1201779-26-131 1010).

na kierunku bibliología, językoznawstwo i literaturoznawstwo
promotora

wstępny projekt

pracy

doktorskiej zaakceptowany

dołączyć krótki opis zainteresowań naukowych (pól strony)
- na rozmowę kwalifikacyjną dostarczyć indeks i maszynopis pracy magisterskiej oraz inne prace o tematyce informatycznej
Dokumenty będą przyjmowane do:
- 5 czerwca 2000 r. na Informatykę i Matematykę
- 16 czerwca 2000 r na Biologię Molekularną, Biologię Rozwoju i Biologię
Środowiskową (I termin)
- 26 czerwca 2000 r. na Geografię, Śłąskoznawstwo. Fizykę i Nauki
Prawne
- 5 lipca 2000 r. na Chemię
- t września 2000 t. na Geologię i Astronomię
- 8 września 2000 r. na Bibliologię. Językoznawstwo i Literaturoznawstwo,
Nauki o Polityce. Filozofię i Socjologię, Biologię Molekularną. Biologię
Rozwoju i Biologię Środowiskową (II termin)
Zgłoszenia przyjmuje i dalszych informacji udziela (Dział Badań Naukowych
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, pok. 1)0.
tel. 3402-24!, 3402-265,

Dodatkowo:
- dołączyć

na kierunku informatyka

przez

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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Docent dr
EDWARD ZUBIK

12 IX 1907 - 4 V 2000

Absolwent Uniwersytetu J a n a Kazimierza we Lwowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
Współorganizator i dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii
Zwierząt Instytutu Zoologicznego. Członek wielu towarzystw naukowych. Uczestnik podziemnego ruchu oporu
w czasach okupacji. Żołnierz Powstania Warszawskiego,
członek VI Oddziału Komendy Głównej AK, pionier Wrocławia, jeden z pierwszych organizatorów życia naukowego na Dolnym Śląsku po wojnie. Odznaczony m.in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
t Docent dr
EDWARD ANTONI ZUBIK

Odszedł od nas człowiek niezmiernie zasłużony i życzliwy. Syn Piotra i Joanny Dąbrowieckiej. Urodzony 12
września 1907 roku w Bóbrce. Tu ukończył szkołę powszechną. Był absolwentem IV Gimnazjum we Lwowie.
Maturę zdał w 1926 roku, a studia podjął na Uniwersytecie J a n a Kazimierza we Lwowie. Z dyplomem magistra nr 320 ukończył w roku 1931 biologię.
W latach 1929-1936 był asystentem, a potem starszym asystentem przy Katedrze Biologii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie. Specjalizował
się w zakresie mikrobiologii i brał udział w badaniach
nad tyfusem plamistym. W latach 1937-1939 pracował
w firmie C. Cegielski w dziale mikroskopów, a w latach
1939-1944 w fabrykach Klar i Mir w Warszawie jako
kierownik techniczny. Brał udział w powstaniu warszawskim jako sanitariusz i został ranny. W roku 1944 we
wrześniu został wywieziony z rodziną do Wrocławia, gdzie
przeżył oblężenie.
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Od 12 maja był członkiem grupy naukowej zabezpieczającej mienie Uniwersytetu i Politechniki. W lutym
1947 roku został delegatem Ministra Oświaty do zabezpieczania księgozbiorów porzuconych i opuszczonych
na terenie województwa wrocławskiego, części opolskiego i Ziemi Lubuskiej. W tym charakterze pracował do
lipca 1951 roku, zabezpieczając ponad 1,5 min bezcennych dzieł naukowych.
W 1948 roku był kierownikiem Biura Organizacyjnego I Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu. W 1955
roku był organizatorem i twórcą koncepcji tzw. sesji arrasowej. W wyniku podjętej akcji kolekcja arrasów powróciła z Kanady do Polski. W latach 1957-1960 radca
Ministra Zdrowia i dyrektor departamentu. Był założycielem Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu w 1945 roku. W tym też roku
został zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim w charakterze adiunkta w Katedrze Fizjologii Zwierząt, której
był organizatorem.
Doktorat („Próba określenia płci przy pomocy reakcji
barwnych") uzyskał 12 września 1951 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1952 roku był zastępcą profesora i kierownikiem Katedry, a następnie Zakładu Fizjologii zwierząt. W 1955 roku otrzymał tytuł naukowy
docenta. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych w latach 1960-1964. Pod jego kierunkiem wykonano ponad
100 prac magisterskich i 11 doktoratów. Funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt pełnił do czasu
przejścia na emeryturę w 1977 roku.
Był członkiem ministerialnej doradczej komisji ds.
aparatury naukowej i importu aparatury unikatowej.
Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Złotą Odznaką :"Zasłużony dla
Dolnego Śląska".
Zmarł 4 maja 2000 roku we Wrocławiu. Odszedł człowiek niezmiernie zasłużony, doskonały organizator. Cechowała go życzliwość, którą okazywał ludziom i ich sprawom oraz wielkie poczucie humoru.
Prof. Teresa Oberc-Dziedzic
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