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PERSONALIA
Profesor Teresa Łoś-Nowak w Radzie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
• Profesor T E R E S A Ł O Ś - N O W A K , dyrektor Instytutu Politologii UWr.,
otrzymała 12 grudnia 2000 roku z
rąk Ministra Spraw Zagranicznych
RP, Władysława Bartoszewskiego
akt nominacyjny powołujący ją w
skład Rady Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych.
Zgodnie ze statutem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
w skład Rady wchodzą wybitni
znawcy stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej w liczbie 12 członków, przedstawiciel Prezydenta RP oraz po jednym przedstawicielu klubów parlamentarnych Sejmu RP, powołani przez
Ministra Spraw Zagranicznych.
Na pierwszym posiedzeniu Rady PISM dokonano wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Przewodniczącym
został prof. Jan Barcz, a wiceprzewodniczącą prof. Teresa Łoś-Nowak z naszej Uczelni.
Ten ważny w strukturze PISM organ podległy Premierowi jest ciałem opiniodawczym i doradczym Instytutu,
powoływanym i odwoływanym przez Ministra Spraw
Zagranicznych.
Profesor Aleksandra Kubicz Koordynatorem Środowiskowym Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2001
•
Profesor ALEKSANDRA KUBICZ Z
Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej UWr., została przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola powołana na funkcję
Środowiskowego Koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który pomimo zapowiadanej przerwy,
odbędzie się w roku 2001.
Zastępcą Koordynatora została
prof. Kazimiera Wilk, chemik z Politechniki Wrocławskiej.
Mgr inż. Waldemar Rak zastępcą dyrektora administracyjnego ds. inwestycyjnych
• Mgr inż. WALDEMAR R A K został
trzecim zastępcą dyrektora administracyjnego UWr. ds. inwestycyjnych. Dotychczasowi zastępcy dyrektora, mgr. Marka Kornatowskiego to: kwestor, mgr Ryszard Żukowski, zajmujący się stroną finansową Uczelni i mgr inż. Tadeusz Hankiewicz, zastępca ds. technicznych.

WROCŁAWSKA MIĘDZYUCZELNIANA
FUNDACJA

„PRO

HOMINE"

Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „PRO HOMINE" na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona przez wrocławskie wyższe uczelnie:
Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Aka-

demię Rolniczą, Akademię Medyczną, Akademię Ekonomiczną, Akademię Wychowania Fizycznego oraz organizacje związkowe NSZZ „Solidarność": Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej, Akademii Ekonomicznej,
Akademii Sztuk Pięknych, jak również przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego Akademii Rolniczej.
Organami Fundacji są:
• Zgromadzenie Fundatorów - w skład którego wchodzą
urzędujący rektorzy i przewodniczący związków zawodowych wyżej wymienionych uczelni;
• Rada Fundacji - w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych uczelni;
• Komisja Rewizyjna - wybrana przez Radę Fundacji;
• Zarząd Fundacji - wybrany przez Radę Fundacji.
Aktualny skład wszystkich organów Fundacji ..PRO
HOMINE"
• prof. A N D R Z E J M U L A K - rektor Politechniki Wrocławskiej
• prof. ROMUALD G E L L E S - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
• prof. TADEUSZ SZULC - rektor Akademii Rolniczej
• prof. LESZEK PARADOWSKI - rektor Akademii Medycznej
• prof. MARIAN N O G A - rektor Akademii Ekonomicznej
• prof. ZDZISŁAW ZAGROBELNY - rektor Akademii Wychowania Fizycznego
• prof. ZBIGNIEW HORBOWY - rektor Akademii Sztuk Pięknych
• dr inż. RYSZARD WROCZYŃSKI - NSZZ „Solidarność" Politechniki Wrocławskiej
• dr A N D R Z E J DĄBROWSKI - NSZZ „Solidarność" Uniwersytetu Wrocławskiego
• dr WŁODZIMIERZ K I T A - NSZZ „Solidarność" Akademii
Rolniczej
• prof. J U L I U S Z JAKUBASZKO - NSZZ „Solidarność" Akademii Medycznej
• mgr KRYSTYNA SZEWCZYK - NSZZ „Solidarność" Akademii Ekonomicznej
•
KRZYSZTOF ROZPONDEK - NSZZ „Solidarność" Akademii
Sztuk Pięknych
• mgr KRZYSZTOF GWARA - Z N P Akademii Rolniczej
Rada Fundacji
• prof. H E N R Y K HAWRYLAK - przewodniczący Rady Fundacji z Politechniki Wrocławskiej
• mgr inż. CECYLIA BIEGAŃSKA - Politechnika Wrocławska
• prof. JANUSZ DROŻDŻYŃSKI - Uniwersytet Wrocławski
• mgr WALDEMAR F R I T Z - Akademia Rolnicza
• dr STEFAN KWIATKOWSKI - Akademia Medyczna
• prof. J U L I U S Z SIEDLECKI - Akademia Ekonomiczna
• dr RYSZARD JEZIERSKI - Akademia Wychowania Fizycznego
• prof. JERZY ZYNDWALEWICZ - Akademia Sztuk Pięknych
Komisja Rewizyjna
• prof. WALENTY OSTASIEWICZ - Akademia Ekonomiczna
• doc.dr J E R Z Y WILIMOWSKI - Politechnika Wrocławska
• mgr J A N I N A SZYMAŃSKA - Akademia Medyczna
Zarząd Fundacji
• prof. O T T O N DĄBROWSKI - prezes Zarządu
• dr inż. Z E N O N OKRASZEWSKI - wiceprezes Zarządu
• mgr TYCJANA DELINESZEW - sekretarz zarządu
• mgr JERZY ANDRZEJEWSKI - członek Zarządu
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dr inż. MARIAN KOWALCZYK - członek Zarządu
mgr A N D R Z E J KOŚCIÓWSKO - członek Zarządu
mgr RENATA JAGOSZEWSKA - członek Zarządu
DANIELA BEDNAREK - członek Zarządu
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Dzięki Fundacji „PRO HOMINE" został wybudowany
Ośrodek Seniora Uczelni Wrocławskich przy ul. Olszewskiego 23, otwarty uroczyście 15 listopada br.

AKTUALNOŚCI
Nagrody w konkursie „Kultura, nauka, media" ' 2000
• W pierwszej edycji konkursu Najważniejsze wydarzenie roku „Kultura, nauka, media", zorganizowanego
przez towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz, rozdano w
Ratuszu nagrody w trzech kategoriach: kultura, nauka,
media.
W kategorii „Nauka i edukacja" statuetkę i dyplom odebrała pomysłodawczyni i animatorka wrocławskiego Festiwalu Nauki, prof. Aleksandra Kubicz. Wyróżnienie
otrzymał Zdzisław Kolan, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. Dyplom uznania odebrał prof. Józef
Dudek, twórca elitarnego salonu dyskusyjnego.
W kategorii „Kultura" laureatami zostali twórcy wystawy milenijnej "Wrocław - moje miasto". Nagrodę odebrał w Ratuszu prof. Michał Jędrzejewski. Kapituła
Nagrody wyróżniła dyrektora Ośrodka Badań nad Twórczością Jerzego Grotowskiego, Stanisława Krotowskiego
i przyznała dyplom twórczyni i dyrektorce galerii na Odwachu. Dyplomem wyróżniono red. Ewę Straburzyńską
z wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, autorkę serialu dokumentalnego "Nieparzyści" przedstawiającego
losy osób poszukujących miłości.
Za osiągnięcia w dziedzinie „Media" nagrodzona została
dziennikarka "Gazety Dolnośląskiej", red. Beata Maciejewska, za cykl - Oddajcie co nasze, w którym żądała od
muzealników warszawskich oddania wywiezionych po
wojnie z Wrocławia zabytków. W tej kategorii wyróżniono dziennikarzy Polskiego Radia Wrocław, Marka Obszarnego i Dariusza Literę za pobicie we wrześniu rekordu świata w prowadzeniu programu radiowego na
żywo.
Specjalne wyróżnienie Kapituła przyznała Encyklopedii
Wrocławia. Nagrodę odebrał prezes Wydawnictwa Dolnośląskiego, Andrzej Adamus. Redaktorem Encyklopedii Wrocławia jest prof. Jan Harasimowicz, historyk sztuki
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wśród członków Kapituły Nagrody z Uniwersytetu Wrocławskiego byli: prof. Romuald Gelles, rektor UWr., prof.
Janusz Degler i prof. Jan Miodek.
• Pióro Fredry 2000 dla Wydawnictwa Dolnośląskiego i wyróżnienie dla prof. Jana Harasimowicza
Nagrodę Główną i tytuł Książki Roku na Wrocławskich
Promocjach Dobrej Książki zdobyła dwujęzyczna (polska i niemiecka) edycja Legendy o Św. Jadwidze wydana
przez Wydawnictwo Dolnośląskie za wyjątkowy kunszt
edytorski dzieła i znakomity przekład XV-wiecznego tekstu na współczesny język niemiecki i język polski. 900stronnicowy reprint Legendy o Św. Jadwidze jest oprawiony w skórę, kosztuje 2 tys. zł, a waży ponad 5 kg.
Można zamówić jeden z 1000 numerowanych tomów w
wydawnictwie.
Pióra Fredry otrzymały:
• Dzieje europejskiej filozofii klasycznej Stefana Świeżawskiego
• Encyklopedia Wrocławia Wydawnictwa Dolnośląskie-

go
• Meditationes. Droga Krzyżowa na Mariankach Adama
Bonieckiego i Anny Grochalskiej wydana przez Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
• Pejzaże kultury - seria wydawnicza SW Czytelnik
• Wacław Niżyński - Dziennik - Wydawnictwo ISKRY
Redakcję naukową nad nagrodzoną Encyklopedią Wrocławia sprawował prof. Jan Harasimowicz, uniwersytecki historyk sztuki.
Encyklopedia Wrocławia - to prawie tysiąc stron zawierających siedem tysięcy haseł i trzy tysiące ilustracji.
Nakład - ponad pięć i pół tysiąca egzemplarzy, cena - do
210 zł. Hasła opracowywane były przez ponad dwa lata.
Pracowało nad nimi 440 autorów, głównie wrocławscy
naukowcy i dziennikarze.
Doroczne nagrody „Klio" dla uniwersyteckich historyków
• Prof. Krzysztof Kawalec otrzymał główną nagrodę w
kategorii autorskiej, za książkę Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 wydaną przez Wydawnictwo Ossolineum.
Dr Grzegorz Hryciuk został nagrodzony w kategorii monografii naukowej za książkę Polacy we Lwowie 19391944. Zycie codzienne. Wydawnictwa „Książka i Wiedza.
Nagrody „Klio" Stowarzyszenia Wydawców Książki Historycznej zostały wręczone podczas IX Targów Książki
Historycznej w Warszawie.
Informator o unikatowej aparaturze naukowej
• Na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.adm.uni.wroc.pl dostępny jest pod
hasłem „warto sprawdzić" wykaz unikatowej aparatury
naukowej znajdującej się w Uniwersytecie Wrocławskim.
Wykaz tej aparatury, sporządzony po raz pierwszy, powstał w wyniku inicjatywy KRUWiO, podjętej przez Kolegium Prorektorów ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą Uczelni Wrocławia i Opola i jego przewodniczącego, prof. Józefa J. Ziółkowskiego. Będzie bardzo użyteczny, zawiera bowiem nazwę aparatu (typ, parametry,
rok produkcji), zastosowanie, adres umiejscowienia urządzenia i oraz imię i nazwisko osoby nadzorującej aparaturę, która informuje o możliwościach skorzystania z niej.
Pozostałe uczelnie prześlą w najbliższym czasie wersję
elektroniczną swoich informatorów i na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego będzie dostępny informator środowiskowy o unikatowej aparaturze naukowej. W wersji książkowej informator Uniwersytetu dostępny jest w Dziale Badań Naukowych UWr.
Ostatni, 637 numer paryskiej "Kultury"
• W wywiadzie zamieszczonym w "Korespondencie Paryskim" Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej "Kultury" powiedział: „Z moją śmiercią "Kultura" przestanie wychodzić. Każde pismo jest odzwierciedleniem poglądów człowieka, który je redaguje. Można kontynuować dziennik

4

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

informacyjny ale pismo, które ma ambicje literacko-polityczne, to jest kwestia poglądów jednego człowieka. Po
mojej śmierci, pozostanie "Kultura" jako ośrodek badawczy. Posiadamy duże archiwa, które mają pewne znaczenie. Częściowo są publikowane przez Czytelnika w serii
Archiwum Kultury. Mamy także bibliotekę czasopism z
całej Europy Środkowej. Biblioteka nasza obejmuje nie
tylko pozycje z literatury emigracyjnej środkowo-europejskiej, ale również największe pozycje literatury światowej: francuskiej, amerykańskiej, rosyjskiej. W MaisonsLaffitte zostanie stworzony ośrodek badawczy i będzie
on otwarty dla wszystkich badaczy, którzy będą szukali
informacji, nie tylko tej dotyczącej nas."
Jerzy Giedroyc, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, zmarł w czwartek, 14 września 2000 roku, w
Maisons-Laffitte. Ostatni 637 numer Kultury ukazał się
w październiku br.
Zgodnie z wolą Redaktora Jerzego Giedroycia nie będzie
638 numeru miesięcznika. Będą ukazywać się Zeszyty
Historyczne i funkcjonować będzie w Maisons-Laffitte
Instytut Literacki kierowany przez Zofię Hertzową i Henryka Giedroycia. Apelują oni do społeczeństwa o wsparcie pozwalające stworzyć fundusz zapewniający dalsze
istnienie Instytutu Literackiego.
Festiwal Filmów Europejskich
• 32 europejskie filmy w ciągu ośmiu dni zobaczyć można było we wrocławskim Kinie Warszawa.
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W dniach 1-8 grudnia w cyklu Panorama Kina Europejskiego pokazanych zostało 16 filmów zaproponowanych
przez kinematografie Unii Europejskiej, a w konkursie
filmów zagranicznych 8 najlepszych obrazów z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Publiczność pokazów festiwalowych zobaczyła również 9 filmów polskich nagrodzonych w tym roku na Festiwalu Filmów Fabularnych
w Gdyni.
Za najlepsze filmy V Wrocławskiego Festiwalu Filmowego „Najnowsze kino europejskie" uznane zostały Zycie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową w
reżyserii Krzysztofa Zannusiego startującego w konkursie filmów polskich, a z filmów europejskich niemiecka
Słoneczna aleja Leandera Hausmana. Film Patrzę na
ciebie Marysiu Łukasza Barczyka jury uznało za największą indywidualność festiwalu, a jako największą niespodziankę wytypowano Półserio w reżyserii Tbmasza Koneckiego. W opinii dziennikarskiego jury najlepszym filmem okazała się Istota Andrzeja Czarneckeigo.
W jury Festiwalu zasiadał prorektor UWr., prof. Rościsław Żerelik.
Festiwal zakończył się w Teatrze Polskim koncertem
galowym muzyki filmowej, na którym ogłoszono laureatów przeglądu filmowego.
Organizatorami Festiwalu byli: Fundacja Kultury Akademickiej „Universitas", Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej i państwowa instytucja filmowa „ODRAFilm".

NOMINACJE • HABILITACJE
• Tytuł naukowy profesora otrzymały
prof. dr hab. EWA DAMEK Z Instytutu Matematycznego
prof.dr hab. TERESA ŁOŚ-NOWAK Z Instytutu Politologii
• Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali
21 stycznia 2000 r.
dr ROBERT OLKIEWICZ Z Instytutu Fizyki Teoretycznej
dr habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyki
matematycznej, na podstawie pracy
Klasyczne i kwantowe półgrupy dynamiczne w opisie ewolucji układów fizycznych.
25 lutego 2000 r.
dr L E C H JAKÓBCZYK Z Instytutu Fizyki Teoretycznej
dr habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, fizyki
matematycznej, na podstawie pracy
Problemy rekonstrukcji struktur kwantowych z euklidesowych funkcji korelacyjnych.
•

Stopień naukowy doktora otrzymali
26 września 2000 r.
mgr PATRYCJA PONIATOWSKA Z Instytutu Filologii Angielskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
literatury angielskiej i niderlandzkiej, na podstawie pracy
Female characters of the Dutch and English Comic Drama of the First half of the Seventeenth Century.
Promotor: prof.dr hab. Stefan Kiedroń
23 października 2000 r.
mgr HANNA DUSZKA-JAKIMKO, doktorantka Katedry Teorii
i Filozofii Prawa

dr nauk prawnych w zakresie teorii i filozofii prawa, na
podstawie pracy
Normy jurysdykcyjne w systemie prawa.
Promotor: prof.dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
9 listopada 2000 r.
mgr KRYSTYNA K E R N , doktorantka Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii nieorganicznej, katalizy homogenicznej, na podstawie pracy
Identyfikacja związków przejściowych w reakcjach katalizowanych kompleksami karbonylowymi wolframu.
Promotor: prof.dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
14 listopada 2000 r.
mgr ROBERT KLEMENTOWSKI, doktorant Instytutu Filologii
Polskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
historii literatury polskiej, na podstawie pracy
Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80.
Promotor: prof.dr hab. Andrzej Zawada
mgr BOŻENA KOREDCZUK Z Instytutu Bibliotekoznawstwa
dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, na podstawie pracy
„Dictionnaire Raisonné de Bibliologie" 1802-1804 Gabriela
Etienne'a Peignota. Studium Bibliologiczne.
Promotor: prof.dr hab. Anna Zbikowska-Migoń
16 listopada 2000 r.
mgr KRZYSZTOF KRAJEWSKI z Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii organicznej, chemii peptydów, na podstawie pracy
Mimetyki peptydów z cis-pseudoamidowym wiązaniem.
Promotor: prof.dr hab. Ignacy Z. Siemion
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mgr ALINA TOMKIEWICZ, doktorantka Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii nieorganicznej, magnetochemii, na podstawie pracy
Mono- i heterometaliczne magnetyki molekularne renu (IV).
Promotor: prof.dr hab. Jerzy Mroziński
21 listopada 2000 r.
mgr SŁAWOMIR BERSKI Z Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii fizycznej
i teoretycznej, chemii kwantowej, na podstawie pracy
Badania oddziaływań molekularnych za pomocą topologicznej analizy funkcji lokalizacji elektronów.
Promotor: prof.dr hab. Zdzisław Latajka
23 listopada 2000 r.
mgr WŁADYSŁAW WRZESZCZ Z Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii fizycznej
i teoretycznej, spektroskopii molekularnej, na podstawie pracy
Dyspersja w podczerwieni wybranych zasad azotowych.
Promotor: prof.dr hab. Jerzy P. Hawranek
mgr J Ó Z E F ZIENKIEWICZ Z Wydziału Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii fizycznej
i teoretycznej, fizyko-chemii ciekłych kryształów, na podstawie pracy
Ciekłokrystaliczne właściwości 4-alkilo- 4 '-alkiloksyazobenzenów.
Promotor: prof.dr hab. Zbigniew Galewski
29 listopada 2000 r.
mgr AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, doktorantka Instytutu
Historii Sztuki
dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, na
podstawie pracy
Kościół Pokoju w Świdnicy. Architektura, wyposażenie i wystrój z lat
1652-1741.
Promotor: prof.dr hab. Jan Harasimowicz
• Jubileusz prof. J. Łobody
Prof. J A N ŁOBODA, dyrektor Instytutu Geograficznego, twórca cyklicznych konferencji na temat "Przekształcenia regionalnych struktur
funkcjonalno-przestrzennych",
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uczony, wychowawca i organizator, członek wielu towarzystw naukowych, obchodzi w roku bieżącym 60. urodziny i 35-lecie pracy naukowej. Z tej okazji Instytut
zorganizował 23-24 X 2000r. V Międzynarodową Konferencję Naukową "Polskie Regiony w Procesie Integracji
Europejskiej".
• Dodatkowe stypendia Ministra Edukacji Narodowej 2000/2001
Dodatkowe stypendia ministra Edukacji Narodowej na
rok akademicki 2000/2001 otrzymali z Uniwersytetu Wrocławskiego:
• KRZYSZTOF BALAWEJDER - I V r. politologi
• AGNIESZKA KOTLIŃSKA - V r. filologii klasycznej
• PAWEŁ SIKORA - V r. filozofii
• ADRIANNA WOŹNIAK - IV r. filozofii
Miesięczna kwota stypendium wynosi 650 zł. Studenci
będą otrzymywali stypendia przez 10 miesięcy z naliczeniem od 1 października.
• Stypendia Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego
• KATARZYNA PALUCH - informatyka
• MARCIN PETRYKOWSKI - matematyka
• KATARZYNA MIKURDA - astronomia
• MICHAŁ KOZIEJKO - fizyka
• AGNIESZKA KURDZIEL - biologia
• WOJCIECH PAJĄK - geografia
• FAUSTYNA KUBIŚ - psychologia
• AGNIESZKA PIWKO - archeologia
• IZABELA BURA - chemia
• PAWEŁ RODZIEWICZ - chemia
• KRZYSZTOF BALAWAJDER - nauki społeczne
• AGNIESZKA HENSOLDT - nauki społeczne
• EWA JANKOWSKA - bibliotekoznawstwo
• WIOLETTA PISZCZ - filologia romańska
• MARTA KĄCKA - filologia angielska
• DOROTA PRZYBYLSKA - administracja
• AGNIESZKA FRĄCKOWIAK - prawo
Miesięczna kwota stypendium wynosi 500 zł
•
Sprostowanie - Przepraszam Panią Stanisławę Mazurek
za błędne podanie nazwiska w "Przeglądzie Uniwersyteckim"
nr 11/2000.
Kazimiera
Dąbrowska

KRONIKA
Obradowało KRUWiO
•
28 listopada 2000 r. w Akademii Rolniczej na kolejnym posiedzeniu zebrało się Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Rektorzy wysłuchali relację przedstawicieli Porozumienia Studentów Uczelni Wrocławskich
z prowadzonej przez nich pod patronatem MEN akcji
„Idź na studia", zainicjowanej przez Parlament Studentów RP. Studenci z zawiązanego środowiskowego samorządu spotykają się z maturzystami, informując ich o
egzaminach wstępnych na studia, sprawach socjalnych,
możliwościach zakwaterowania w domach studenckich
oraz o życiu kulturalnym studentów. Docierają przede
wszystkim do środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, przekonując starostów do fundowania stypendiów
dla uzdolnionej młodzieży. W Internecie zamieszczają
serwis informacyjny na temat wrocławskiego środowiska akademickiego i z życia studentów. We współpracy z
miesięcznikiem „Perspektywy", który sprawuje patronat
medialny nad akcją informacyjną dla maturzystów, za-

mierzają wydać wrocławski informator akademicki. Porozumienie Studentów Uczelni Wrocławskich jest jedynym w kraju samorządem środowiskowym, któremu udała się pełna konsolidacja, również z kolegami z uczelni
niepaństwowych. Rektorzy wyrazili zadowolenie z uaktywnienia się środowiska studenckiego i zaproponowali
przedstawicielom PSUW cykliczne spotkania z Kolegium
Rektorów. Obecna na obradach prof. Aleksandra Kubicz,
środowiskowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, zaproponowała studentom współpracę w promowaniu nauki i udział w Festiwalu. Dr Zenon Tagowski, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim,
zaprosił przedstawicieli PSUW do współpracy w zakresie promocji studiów i tworzenia stypendiów w regionie.
Prof. Andrzej Mulak, rektor PWr., zasugerował nawiązanie przez Parlament Studentów RP kontaktu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a studentom wrocławskim współpracę z Komisją Integracji
Partnerstwa i Standardów Akademickich KRASP, któ-
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rej przewodniczy, w celu zaznajomienia się z Maturą
2002. Prof. Ludwik Turko zaproponował stworzenie dolnośląskiego portalu informacyjnego w Internecie w układzie kierunków studiów. Prof. Tadeusz Szulc, rektor AR,
wyraził zadowolenie z akcji informacyjnej na temat studiowania wśród młodzieży wiejskiej, proponując pomoc
w sfinansowaniu wyjazdów w teren lub kontakty z pracownikami punktów zamiejscowych uczelni. Wojewoda
Witold Krochmal zaoferował studentom pomoc w umożliwieniu kontaktu ze starostami. Studenci podkreślali
pozytywną rolę mediów, które propagują po spotkaniach
przedstawione informacje i obiecali poszerzenie grupy
inicjatywnej w akcji „Idź na studia" o studentów spoza
samorządów studenckich.
Prof. Aleksandra Kubicz omówiła przygotowany biznesplan Dolnośląskiego Festiwalu Nauki planowanego w
roku 2001, w którym zaproponowała powołanie samodzielnego Biura Festiwalu przy Uniwersytecie Wrocławskim, finansowanego przez uczelnie uczestniczące w Festiwalu, zastępcę koordynatora środowiskowego, pełnomocnika ds. sesji wyjazdowych i rzecznika prasowego
Festiwalu. Rektorzy zatwierdzili przedstawiony biznesplan, a w nim zasady wynagradzania głównych organizatorów Festiwalu Nauki. Kolegium Rektorów powołało
Biuro Festiwalu przy Uniwersytecie Wrocławskim i powierzyło prof. Aleksandrze Kubicz funkcję środowiskowego koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w
roku 2001.
Mgr Ryszard Żukowski, kwestor UWr., przewodniczący
Kolegium Kwestorów, złożył relację z dotychczasowych
posiedzeń tego gremium. Powołane 11 kwietnia br. Kolegium Kwestorów rozpatrzyło wiele kwestii, m.in. problem
obciążania pracowników składką ZUS od umów- zleceń,
technikę liczenia ZUS od składek bibliotekarzy, problem
płacenia podatku od Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Rozpatrywano sprawę zakupu kas fiskalnych przez uczelnie. Jedynie eliminacja obrotu gotówkowego i działalności pomocniczej zwolniłaby uczelnie z ich zakupu. Kwestorzy ustosunkowali się do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Dyskutowano ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych. W opinii kwestorów
Kolegium stało się czynnikiem integrującym, umożliwiając
rozwiązywanie trudnych problemów finansowych i dyskutowanie aktów prawnych nie przystosowanych do uczelni jako jednostki budżetowej.
Rektorzy wyrazili się krytycznie o mediach, które nagłaśniają sprawy środowiska akademickiego bez uprzedniego dogłębnego ich zbadania. Prof. Ryszard Andrzejak
przedstawił problem protestu pielęgniarek w szpitalach
klinicznych. Akademia Medyczna przejęła szpitale z długami i obecnie występuje problem ich spłaty. Kolegium
Rektorów poparło Akademię Medyczną, przesyłając do
przewodniczącego KRASP swoje stanowisko, w którym
uważa, że zadłużenie szpitali klinicznych spowodowane
jest błędami systemowymi popełnionymi w działalności
Ministerstwa Zdrowia i ewidentnym niedoszacowaniem
procedur i świadczonych usług medycznych przez Dolnośląską Regionalną Kasę Chorych. Z tego powodu Kolegium Rektorów zgłosiło zdecydowany postulat oddłużenia szpitali klinicznych przez Skarb Państwa. Kolegium
Rektorów wyraziło również swój pogląd, że dotychczasowy organ założycielski wobec szpitali klinicznych czyli
Ministerstwo Zdrowia nie powinno uchylać się od wyjaśnień i negocjacji ze strajkującymi pielęgniarkami i położnymi. Obecna sytuacja wrocławskich szpitali klinicznych dowodzi w sposób jednoznaczny, że nadzór nad nimi
powinien być sprawowany przez władze uczelni i że szpi-
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tale powinny być nieodłączną częścią Akademii Medycznej.
Szachowe rozgrywki studentów
• 29 listopada 2000 r. w Klubie Uniwersyteckim odbył
się „II Drużynowy Kwartet Szachowy o Akademickiego
Mistrza Wrocławia" Patronował mu i zaszczycił swoją
obecnością prorektor UWr. prof. Rościsław Żerelik. W turnieju wystartowały cztery dziesięcioosobowe drużyny z
Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej i połączona drużyna studentów z Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej i Akademii Wychowania Fizycznego. Turniej rozgrywany był
systemem kołowym, bowiem każda z drużyn spotkała
się z przybyłymi przeciwnikami. Wysoki poziom sportowy zagrzewał do rywalizacji. Największe szanse na zwycięstwo miała Politechnika (Ranking 2158), ale już w
pierwszym meczu pogrzebała je, przegrywając z Uniwersytetem 2,5 do 7,5. W równoległym meczu AE rozgromiła łączoną drużynę pozostałych wrocławskich Akademii,
wynikiem 10:0. Politechnika zagrała podobnie, a AE przegrała z UWr. 3,5:6,5. W wyniku tych rozgrywek pierwsze
miejsce przypadło Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspaniałomyślnie oddał 1 punkt drużynie połączonych szachistów AM, AR i AWF. Losy drugiego miejsca
ważyły się do ostatniej chwili, ale ostatecznie mecz pomiędzy AE i PWr. zakończył się zwycięstwem drużyny
politechnicznej. (3,5:6,5). Turniej obserwował międzynarodowy Mistrz Szachowy Jacek Bednarski Dopingowali
szachistów Adam Roczek, wiceprezes AZS-u środowiskowego i Bartosz Konopka, przewodniczący Samorządu
Studentów UWr. W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzenie liczby drużyn, zamierzają więc zaprosić uczestników z uczelni dolnośląskich oraz gości z Europy.
Spotkanie emerytów i rencistów z władzami Uniwersytetu
•
1-3 grudnia 2000 r. w Uniwersytecie Wrocławskim
odbyło się spotkanie władz uczelni z pracownikami Uniwersytetu przebywaj ącymi na emeryturze i rencie. Prorektor prof. Józef J. Ziółkowski spotkał się z emerytowanymi pracownikami naukowymi, zaś prorektorzy prof.
Marek Bojarski, prof. Rościsław Żerelik i dyrektor administracyjny, mgr Marek Kornatowski uczestniczyli w
spotkaniu z byłymi pracownikami administracji. 1300
byłych pracowników Uczelni objętych jest opieką i zainteresowaniem Działu Socjalnego. W mijającym roku zorganizowano im 6 bezpłatnych wycieczek. 888 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało
bezzwrotne zapomogi, upominki w postaci bonów towarowych na Wielkanoc wręczono 1322 osobom, a na Boże
Narodzenie - 1253. Takie upominki otrzymały również
dzieci emerytów i rencistów. Te młodsze obdarowano także paczkami mikołajkowymi. Tegoroczna uroczystość jubileuszowa 75-lecia urodzin zgromadziła 48 osób, które
zostały obdarowane pieniężnym upominkiem. Takiż prezent otrzymało również siedmioro sędziwych emerytów
urodzonych w latach 1906-1912. Szczególną opieką otoczonych jest piętnaście osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i samotnych. Otrzymują oni od uczelni
zapomogę na artykuły żywnościowe, zorganizowane mają
dostarczenie opału i porządkowanie mieszkań. O byłych
pracownikach Uniwersytet nie zapomina. Dlatego osoby,
którym potrzebna jest pomoc finansowa prosimy o zgłaszanie się do Działu Socjalnego w gmachu głównym UWr.
teł. 3752-629, 3752-482.
Biblioteka Rumuńska we Wrocławiu
•
6 grudnia 2000 r. w Sali Malinowej w gmachu Bi-
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blioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy została uroczyście otwarta Biblioteka Rumuńska. W jej otwarciu
uczestniczyli ambasador Rumunii Irena Comaroschi i
rektor UWr. prof. Romuald Gelles. Biblioteka powstała
z inicjatywy Ambasady Rumunii w Polsce, Konsulatu
Honorowego Rumunii we Wrocławiu oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego. Z jej zbiorów będzie można skorzystać w
Bibliotece Uniwersyteckiej w marcu, po skatalogowaniu
i zinwentaryzowaniu księgozbioru z zakresu literatury
rumuńskiej, nauki, języka i historii Rumunii. Dostępne
będą także czasopisma i bieżąca prasa rumuńska. Książki będą przekazywać nieodpłatnie wydawcy rumuńscy.
Dotychczas dotarło do biblioteki kilkaset woluminów.
Wśród nich cenne książki w oryginale i rumuńskie przekłady dzieł polskich. Niektóre z nich można obejrzeć na
otwartej w Sali Malinowej Biblioteki Uniwersyteckiej
wystawie Literatura rumuńska - klasyka i współczesność.
Ciekawostką tej wystawy jest książka Ioana Adama Glume wydana w 1923 roku w Bukareszcie, podarowana
Bibliotece Uniwersyteckiej przez prof. Stanisława Kulczyńskiego, pierwszego po wojnie rektora Uniwersytetu.
Konferencja Prorektorów Uniwersytetów Polskich
•
9-10 grudnia 2000 r. zebrała się na pierwszym spotkaniu w Leżnie k/Gdańska i następnie w stacji badawczej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu Konferencja Prorektorów Uniwersytetów Polskich reprezentujących pion
nauki i współpracy z zagranicą. Na wniosek Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich prorektorzy utworzyli Komisję Współpracy Międzynarodowej KRUP, czyli
międzyuniwersytecką komisję ds. współpracy z zagranicą, jako ciała doradczego KRUP, w kwestii ustalania strategii współpracy międzynarodowej. Przewodniczyć jej
będzie prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof.Andrzej
Ceynowa, a jego zastępcą będzie prof. Maria Nowakowska, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, której podporządkowano Biuro Komisji usytuowane w UJ. Biuro
zamierza zajmować się analizą zgromadzonych informacji
o współpracy międzynarodowej i syntetyzować je dla
potrzeb KRUP. Prorektorzy omówili problemy bibliotek
uniwersyteckich, a wśród nich trudności z egzekwowa-

7

niem od wydawnictw egzemplarzy obowiązkowych. Przedstawiciel UŚ1. poinformował o darmowym (do końca stycznia) próbnym dostępie do bazy humanistycznej cytowań
na serwerze Uniwersytetu Śląskiego pod adresem e-mail:
bgoin@lib.bgus.edu.pl Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego powołała jednostkę naukometryczną, która zajmie się
badaniem cytowań. W listopadzie 2001 r. planuje zorganizować konferencję-szkolenie nt. statystyczno-porównawczych metod oceny działalności naukowej. Prorektorzy
zaproponowali zatrudnianie w bibliotekach zakładowych
studentów, np. bibliotekoznawstwa, w zamian za stypendia zakładowe. Obniży to znacznie koszty osobowe
tych jednostek. Na kolejnym spotkaniu prorektorzy będą
dyskutować strategię badań uniwersyteckich z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.
Uniwersytet Wrocławski reprezentował na zebraniu prof.
Jacek Gliński.
Giełda Studenckich Kół N a u k o w y c h
•
12 grudnia 2000 r. odbyła się w Oratorium Marianum Studencka Giełda Kół Naukowych. Swoje dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowało 35 kół, przedstawiając zebrane materiały i zbiory. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem prorektora, prof. Rościsława Żerelika
uznała, że najbardziej efektownie w prezentacji wypadły Koła Naukowe: Etnologów, Entomologów, Systematyków Roślin, Iberystyki i Archeologów. Etnolodzy przebrani w pakistańskie stroje prezentowali zdjęcia z wyprawy do Pakistanu i Bukowiny Rumuńskiej. Entomolodzy zachwycili zwiedzających kolekcją motyli i owadów
a także odręcznymi szkicami tych zbiorów. Włoskie szyszki, i nie tylko, kolekcja mchów i kwiatostanów przyciągała do stolika systematyków roślin. Iberyści zaprezentowali hiszpańską porcelanę w postaci wyszukanych figurek i wazoników. Natomiast najbardziej zadziwili archeolodzy, ustawiając stanowisko z epoki kamienia łupanego, czy li...kolegę w zgrzebnym stroju łupiącego kamienie. Zachęcamy studentów z pozostałych 32 uniwersyteckich kół naukowych do rywalizacji w kolejnej giełdzie kół naukowych.

Z OBRAD SENATU UWr.
28 listopada 2000
Obradom przewodniczył JM Rektor, prof. Romuald Gelles, który na wstępie wręczył mianowania na stanowisko profesora.
* * *

W części roboczej Senat przyjął w n i o s e k dotyczący
• mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
• dr hab. TERESY WISZNIOWSKIEJ W Instytucie Zoologicznym
• dr. hab. ANTONIEGO KELLERA W Zakładzie Chemii Nieorganicznej
Senat
• przyjął opinię prof.Andrzej a Garlickiego z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Mariana Zgórniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął uchwałę o nadaniu
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romanowi Wapińskiemu, historykowi z Uniwersytetu Gdańskiego
•
nadał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dr.

Leonardowi Ramirezowi Alvarezowi z Hidalgenskiego
Centrum Wyższych Studiów w Meksyku
•
zatwierdził ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji
na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2001/2002
•
zatwierdził następujące zmiany w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego:
1) wprowadzenie § 12a w brzmieniu:
„§ 12a
W Uniwersytecie działa Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Zadania i organizację Centrum określa regulamin
nadany przez rektora".
2) dopisanie do § 60 ust. 1 eksternistycznego trybu studiów; po wprowadzeniu przedmiotowego zapisu § 60 ust.
1 otrzymuje brzmienie:
„§ 60
1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone jest systemem studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych, podyplomowych i doktoranc-
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kich".
• utworzył na Wydziale Filologicznym, przy Instytucie
Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej, Filologii Romańskiej i Filologii Polskiej eksternistyczne studia licencjackie odpowiednio: filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii romańskiej i filologii polskiej.
•
utworzył na Wydziale Fizyki i Astronomii studia
licencjackie fizyki w systemie wieczorowym
• zaaprobował na Wydziale Matematyki i Informatyki
zmianę nazwy Studium Podyplomowego Edukacji Matematycznej z Elementami Technologii Informacyjnej na
Podyplomowe Studium Edukacji Matematycznej z Technologią Informacyjną
• przekształcił na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Pracownię Poradnictwa w Instytucie Pedagogiki w Zakład Poradoznawstwa
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•
połączył na Wydziale Nauk Przyrodniczych Zakład
Geologii Strukturalnej i Zakład Kartografii Geologicznej
w Instytucie Nauk Geologicznych w jeden Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej
Senat wysłuchał informacji na temat
• prowadzonych i planowanych remontów w Uniwersytecie Wrocławskim
•
prac Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i
Stopni Naukowych
• prof. KRZYSZTOFA MIGONIA i prof. WOJCIECHA WRZESIŃSKIEGO - W zakresie nauk humanistycznych
• prof. MIKOŁAJA JERZYKIEWICZA, prof. J A N A ŁOBODY i prof.
IGNACEGO SIEMIONA - w zakresie nauk ścisłych
• prof. TADEUSZA WILUSZA - w zakresie nauk przyrodniczych

Z PRAC CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU
NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH
SEKCJA I - N A U K HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Prof. KRZYSZTOF M I G O Ń poinformował, że w ciągu poprzedniej kadencji CK rozpatrzyła 4391 spraw, z tego negatywnie załatwiono 342. CK zajmuje się kwestiami rozwoju i poziomu kadry naukowej. Sprawuje nadzór nad
doktorantami i prawidłowym przebiegiem przewodów
habilitacyjnych i awansowych na tytuł profesora. Szczególne zaniepokojenie CK budzą problemy proceduralne.
Rady Wydziałów nie przestrzegają przepisów ustawowych i regulacji zawartych w rozporządzeniach. Nie są
dotrzymywane terminy, dobór recenzentów budzi wątpliwości, komisja dopatruje się uchybień w przeprowadzaniu przewodu habilitacyjnego czy doktorskiego. Tematy wykładów habilitacyjnych nie mogą być związane
bezpośrednio z zakresem przedłożonej rozprawy habilitacyjnej. Wykład, który powinien być wygłoszony, a nie
odczytany, jest oceniany pod względem wyboru tematu,
merytorycznej jakości i formy.
Prof. W O J C I E C H WRZESIŃSKI zauważył zmniejszenie liczby
prac poddawanych ocenie przez CK z większych ośrodków uniwersyteckich, rośnie zaś liczba habilitacji i wniosków o tytuł profesora z uczelni mniejszych. Spadek liczby prac habilitacyjnych z wydziałów humanistycznych
jest zauważalny i niepokojący, w szczególności dotyczy
to wydziałów prawa. Profesor zwrócił uwagę na konieczność właściwego doboru recenzentów.
S E K C J A I I - N A U K EKONOMICZNYCH

Prof. J A N ŁOBODA poinformował, że w tej sekcji na dziewięciu spotkaniach rozpatrzono 52 wnioski o tytuł profesorami oceniono pozytywnie, 3 - negatywnie, zaś 28
jest w trakcie rozstrzygnięć ze względu na negatywną
superrecenzję lub uchybienia w wymogach proceduralnych. Z wniosków habilitacyjnych rozpatrzono 130, z tego
39 pozytywnie, 6 negatywnie, a 64 są rozpatrywane ponownie. Profesor przypomniał, że od podjęcia uchwały w
sprawie awansu naukowego przez Radę Wydziału do
skierowania jej do CK może upłynąć tylko jeden miesiąc. W CK sprawa jest rozpatrywana przez sześć miesięcy, w przypadku negatywnej decyzji przysługuje trzymiesięczny okres na odwołanie się i ponownie CK w ciągu czterech miesięcy zajmuje stanowisko, które nie musi
być ostateczne, jeśli zainteresowany dopatruje się uchy-

bień prawnych i kieruje wniosek do instytucji prawnych.
Profesor zwrócił uwagę na potrzebę dokładnego określania dyscypliny naukowej, której wniosek dotyczy. Dziedzina zawiera szereg dyscyplin i w szczególności w naukach medycznych rzadko pokrywa się z dyscypliną naukową. Jest to istotne z tego względu, że wraz ze stopniem naukowym nadaje się określone uprawnienia. Wiele
wątpliwości budzą sformułowania „znaczny dorobek naukowy", „znaczny wkład w dyscyplinę", „wybitne osiągnięcia naukowe" etc. Ocenia się wówczas rangę publikacji, pozycję kandydata (członek wydawnictw lub organizacji międzynarodowych). Niepokoją także wyniki głosowań, gdy po wyczerpującej dyskusji większość członków Rady Wydziału wstrzymuje się od głosowania. Krytycznie odbierany jest wybór na recenzenta pracy współautora książki, który wcześniej recenzował pracę do wydania. Negatywnie oceniane są tendencyjne dobory recenzentów. Niedopuszczalne jest także uzupełnianie
wniosku w trakcie oceny przez CK.
SEKCJA I I I - N A U K BIOLOGICZNYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Prof. TADEUSZ W I L U S Z podkreślił, że sekcja ta jest zdominowana przez nauki rolnicze, zatem wyniki badań publikowane są w języku polskim, w większości w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym. Zdarzają się prace z
zoologii czy botaniki publikowane w pismach lokalnych,
których nie bierze się pod uwagę w ocenie wniosku. Duży
nacisk w tej sekcji kładzie się na obowiązek promowania doktorów przy występowaniu z wnioskiem o tytuł
profesora. Istnieje możliwość nadania tytułu profesora
kandydatowi z zagranicy z dużym dorobkiem naukowym
i wypromowaną kadrą naukową, lecz bez habilitacji.
Wnioski takie akceptowane są jednak z trudem. Ze względu na różnorodność kryteriów ocen prac w tej sekcji, decydujące znaczenie ma ocena recenzenta.
SEKCJA V - N A U K MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH,
CHEMICZNYCH I N A U K O ZIEMI

Prof. MIKOŁAJ JERZYKIEWICZ ograniczył się w swoim wystąpieniu do podania numeru telefonu prawnika w Centralnej Komisji, który udziela wyjaśnień w sprawach wątpliwych związanych z nadawaniem tytułu i stopni naukowych. Nr telefonu biura prawnego CK w Warszawie:
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(022) 656-65-46.
Prof. IGNACY SIEMION zwrócił uwagę na problemy z doborem kryteriów oceny wniosków, ze względu na obszerny
zakres działania sekcji. Nowością są wnioski o tytuł profesora napływające do CK od naukowców pracujących za
granicą. Krytycznie oceniany jest dobór recenzenta rozprawy doktorskiej do recenzowania rozprawy habilitacyjnej, a także współautora pracy jako jej recenzenta.
Recenzent z zagranicy, nie znający kryteriów oceny stosowanych w Polsce, oceniany jest także niezbyt wysoko.
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Niezbędne jest precyzyjne określenie zawartości rozprawy habilitacyjnej, czy jest to wydawnictwo książkowe
czy seria publikacji. Maszynopis nie spełnia kryterium
publikacji. Jeśli praca habilitacyjna składa się z serii
publikacji, z wieloma współautorami, wówczas ocenia
się dokładnie samodzielność badawczą kandydata. Takiej oceny powinna dokonać Rada Wydziały kierująca
wniosek. Prace wykonane za granicą budzą wątpliwości.
Najwyżej oceniane są prace wykonane w kraju, lecz opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach
i seria prac wykonana przez jednego autora.
(K.D.)

JUBILEUSZ PROFESORA KAZIMIERZA URBANIKA
1 grudnia 2000 r. w
Instytucie Matematycznym
UWr., na sesji
naukowej zorganizowanej
przez uniwersyteckich matematyków, jeden
z najwybitniejszych polskich
powojennych
matematyków
profesor Kazimierz Urbanik
świętował 70lecie urodzin i
półwiecze pracy naukowej. Profesor otrzymał dyplom
członka honorowego Polskiego Ibwarzystwa Matematycznego. Wygłosił też wykład pt. Strzyżenie widma miar stabilnych a rozkłady graniczne Fellera.
Profesor Kazimierz Urbanik jest laureatem Nagrody
Prezesa Rady Ministrów (1998) za wybitny dorobek naukowy. Największe osiągnięcia, które zdobyły mu uznanie międzynarodowe, uzyskał w dziedzinie rachunku
prawdopodobieństwa. Jest autorem ponad 200 prac z
rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej,
mechaniki kwantowej i innych. Profesor potrafi łączyć
zagadnienia teoretyczne z zastosowaniami matematyki. Profesor Urbanik należy do trzeciego pokolenia wrocławskich matematyków, kontynuatorów polskiej szkoły
matematycznej. Jego mistrzami byli profesorowie Steinhaus i Marczewski.
W wieku 34 lat prof. K. Urbanik otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Najmłodszym członkiem PAN został
mając 35 lat. Od dwudziestu lat jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Probability and

Mathematical Statistics. Był jednym z organizatorów
Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w Warszawie.
Dzielił się swoimi badaniami ze studentami nie tylko w Polsce. Wykładał w Berkeley i Moskwie, w Cambridge i Pekinie, w Getyndze i Paryżu, Nowym Orleanie
i Cleveland.
Za osiągnięcia naukowe Akademia Francuska przyznała mu Złote Palmy Akademickie, a rząd belgijski Krzyż Wielki Orderu Leopolda II. Jest laureatem Nagrody Nowojorskiej Fundacji im. Jurzykowskiego. W kraju
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Wacława Sierpińskiego
przez Uniwersytet Warszawski, Medalem Stefana Banacha przyznanym przez Prezydium PAN, Medalem Władysława Orlicza przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej uhonorowany Złotymi Medalami im. Purkyniego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoraty honorowe nadał mu
Uniwersytet Łódzki i Politechnika Wrocławska,
Mając zaledwie 31 lat został prorektorem do spraw
młodzieżowych, w latach 1975-1981 był rektorem Uniwersytetu. W latach 1967-1996 pełnił funkcję dyrektora
Instytutu Matematycznego, z przerwą na kadencję rektorską. Był przewodniczącym oddziału wrocławskiego
PAN i członkiem Prezydium PAN oraz prezesem PAN.
Jako człowiek, w opinii m.in. swojego mistrza prof.
Marczewskiego, prof. Kazimierz Urbanik „ma talent ujmowania ludzi i wielką umiejętność współżycia, współpracy i kierowania zespołami ludzi mu podlegających,
Jest powszechnie lubiany, dzięki swemu opanowaniu i
pogodzie usposobienia. Budzi podziw jego refleks. Potrafi szybko znaleźć właściwe rozwiązanie i konsekwentnie je realizować".
Jak twierdzi sam profesor Kazimierz Urbanik: logika pomaga w życiu codziennym, a matematyka jest źródłem optymizmu.
K.D.

KONFERENCJA „ŚWIAT, EUROPA, DOLNY ŚLĄSK.
WYZWANIA MILLENNIJNE"
W dniach 28 - 30 listopada 2000 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „The World - Europę - Lower
Silesia. Millennium Challenges". Inicjatorami konferencji byli JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.
Romuald Gelles oraz Prezydent Wrocławia Bogdan Zdro-

jewski. Konferencja zorganizowana przez Instytut Politologii oraz Instytut Studiów Międzynarodowych została wpleciona w nurt uroczystości związanych z 300-leciem powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 1000leciem powstania grodu nad Odrą. Gośćmi honorowymi
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konferencji byli JM. Rektor, prof. Romuald. Gelles, Wiceprezydent Wrocławia, dr hab. Andrzej Łoś, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego, prof. J a n Waszkiewicz i
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Leon Kieres.
Patronat honorowy nad konferencją objęli m. in. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Marszałek Sejmu RP
Maciej Płażyński, Minister Spraw Zagranicznych, Władysław Bartoszewski oraz b. Minister Spraw Zagranicznych, Bronisław Geremek. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w konferencji Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu
RP przekazali uczestnikom konferencji wyrazy szacunku i uznania za jej przygotowanie, podkreślając rangę,
rozmach i znaczenie spotkania wybitnych uczonych z
kraju i z zagranicy w ważnym, bo przełomowym momencie historii, na przełomie wieków.
W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele
nauki polskiej oraz specjaliści z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Łącznie na nasze
zaproszenie odpowiedziało ponad 80 uczonych z Polski i
zagranicy. Wykład otwierający sesję wygłosił prof. R.
Galar, prowokując do przemyśleń nad zdolnością adaptacyjną regionu dolnośląskiego do wyzwań XXI w.
Pomyślana jako forum wymiany poglądów i opinii
dotyczących prognoz rozwojowych świata, ładu pokojowego, leaderów i mocarstw pretendujących do odgrywania takich ról w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym, kształtu Europy i modeli integracji na kontynencie europejskim oraz perspektyw rozwojowych Dolnego Śląska wywoływała polemiki odnośnie
zagrożeń cywilizacyjnych związanych z globalizacją gospodarki, rynku, bezpieczeństwa, a nade wszystko kultury i narodowej tożsamości. To kilkudniowe spotkanie
oraz towarzyszące mu dyskusje pobudzały do refleksji
nad czekającą świat rzeczywistością, wyzwaniami i zagrożeniami epoki globalnych procesów i coraz silniejszych
tendencji w poszukiwaniu tożsamości społeczności lokal-
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nych. Spory i kontrowersje wywołały wystąpienia Konstantego M. Dołgowa z Akademii Dyplomatycznej Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ( Russia.
The Self Identification of Russia and its Role in the
Politics in the Twenty First Century), Thomasa Lane z
Bradford University ( The Emerging Security Relationship: the EU, the US and Russia at the beginning of a
New Century czy T. Łoś - Nowak (Global Security versus
Humanitarian Intervention: A Necessity or Duty of International Society or Policy Tool of the Superpowers?).
Czy śmiałe prognozy okażą się ważącymi w polityce światowej? Sądzimy, że tak.
Na podkreślenie zasługuje szczególne zainteresowanie sesją poświęconą Dolnemu Śląskowi, jego historii i
przyszłości, problemom tożsamości kulturowej, etniczności i wielokulturowości jego mieszkańców, zagrożeniom
związanym z integracją europejską ale i szansom gospodarczym, wynikającym ze szczególnego położenia naszego regionu na mapie Europy regionów. Uwagę uczestników tego panelu zwracały wystąpienia W. Wątroby z
Wrocławskiej AE (Facing Challenges of Globalization.
Wrocław as a Global Metropolis ? oraz kontrowersyjny i
bardzo dyskusyjny referat prof. L. Koćwina z którym
korespondował niestety nieobecny na konferencji dr Karl
Cordell z W. Brytanii ( The Re-appearance of the Germans of Upper-Silesia: Evidence of a Global Trend or
Just Another Bubble?
Można z przekonaniem powiedzieć, że była to bardzo
udana i bardzo potrzebna konferencja. Takie oceny jej
organizatorzy spotykali na każdym niemal kroku, a w
szczególności w podsumowaniu trzeciego dnia obrad.
Zainteresowanym i sceptykom przekażemy nagrania z
każdego panelu, gdyż całość konferencji została zarejestrowana na krążkach CD. Warto nadmienić stałą obecność naszych studentów, przysłuchujących się obradom.
Teresa Łoś-Nowak

Z PRZEMÓWIEŃ INAUGURUJĄCYCH KONFERENCJĘ
- Hasło obchodów jubileuszowych Uniwersytetu Wrocławskiego, które brzmi; „Jedność intelektualna Europy" jest w pełni uzasadnione, a tematyka rozpoczynającej się konferencji również to potwierdza - powiedział
rektor Uniwersytetu, prof. Romuald Gelles otwierając konferencję. - Jej pomysł powstał podczas ubiegłorocznego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Jej
inicjator wiceprezydent Andrzej Łoś widział jej ukierunkowanie w przyszłość, w przeciwieństwie do obradujących historyków, omawiających czasy przeszłe.
Wstępne projekty umożliwiające debatę międzynarodowemu gronu uczonych nad przyszłością świata, Europy
i w tym kontekście naszego regionu, stały się rzeczywistością. Konferencję tę zaliczyć można, ze względu na
tematykę, do najważniejszych debat naukowych na
Uniwersytecie w mijającym milenijnym roku.
- Nowoczesne struktury regionalne, które mają zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed Dolnym Śląskiem, są budowane. Te wyzwania będą dyskutowane
podczas rozpoczynającej się konferencji - stwierdził
marszałek województwa dolnośląskiego, prof. J a n
Waszkiewicz. - Wyzwania te są częścią aktualnej debaty politycznej w naszym regionie. Wprowadziliśmy bo-

wiem tę kategorię wyzwań do strategii regionalnej, idąc
w ślad za nowoczesną tendencją w tej dziedzinie. Wasza refleksja jest zbieżna z tym, co w naszej praktyce
politycznej staramy się jako samorząd
województwa
wprowadzać. Ta konferencja wypada w ważnym dla
nas momencie, dlatego, że dokument strategiczny powinien być głosowany przez Sejmik w ciągu najbliższego
miesiąca. Opinie z konferencji mogą więc wpłynąć na
kształt tego dokumentu, czy na jego sformułowania.
Obiecuję, że jako samorząd dolnośląski będziemy nad
wnioskami z dyskusji dalej pracować i z• nich korzystać.
- Chciałbym wyrazić radość, że konferencja ta odbywa
się w ostatnich tygodniach, roku 2000, roku, który kończy pierwszą dekadę demokracji w Polsce i na Dolnym
Śląsku, roku, który kończy stulecie i pierwsze tysiąclecie miasta Wrocławia - oświadczył wiceprezydent Andrzej Łoś. - W naszym haśle obchodów milenijnych zapisaliśmy, że tysiąc lat to dopiero początek. Chciałbym,
aby to hasło było punktem wyjścia do rozważań także
i na tej konferencji.
(KD.)
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NOWI PROFESOROWIE UWr.
Prof.dr hab.
E W A DAMEK

Instytut Matematyczny
Urodziła się w 1958 roku we
Wrocławiu. Studia wyższe odbyła w latach 1977-1982 na
Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała w 1987 roku na podstawie rozprawy Lewoniezmiennicze operatory eliptyczne zdegenerowane na półprostych rozszerzeniach grup jednorodnych, napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Hulanickiego.
W 1994 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej Brzegi
i całki Poissona dla podeliptycznych operatorów niezmienniczych na działanie nilpotentnych i rozwiązalnych grup
Liego.
Prof. E. Damek pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim od 1982 roku, obecnie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego (od 1997 roku).
Profesor Damek jest autorką lub współautorką ponad 20 obszernych prac naukowych, opublikowanych w
czasopismach matematycznych o zasięgu międzynarodowym, w tym tak prestiżowych, jak: „Bulletin of the
American Mathematical Society", „Geometrie and Functional Analysis", „Rewista Matematica Iberoamericana",
„Journal of Functional Analysis", „Annali delia Scuola
Normale Superiore di Pisa", „Mathematische Zeitschrift".
Zainteresowania naukowe prof. E. Damek skupiają
się nad analizą harmoniczną na przestrzeniach jednorodnych nad rozwiązalnymi grupami Liego (postaci S=AN
takimi jakie występują w rozkładzie Iwasawy). Aktywność naukowa profesor uzyskała przychylność Komitetu
Badań Naukowych, który od 1991 roku nieprzerwanie
finansuje jej badania. W zeszłym roku została laureatką prestiżowego konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na subsydium dla uczonych.
Prof. Ewa Damek jest znana międzynarodowemu środowisku specjalistów z zakresu analizy harmonicznej,
nie tylko jako autorka wysoko cenionych prac, ale także
jako aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych i jako profesor wizytujący w uniwersytetach w USA, Szwecji, Francji i Włoszech. Wyróżniła
się także jako organizatorka udanych „Letnich Szkół dla
Studentów" w Tucznie, przyciągających również młodzież
z zagranicy. W opinii recenzentów dorobku naukowego
prof. Damek należy do grona wyróżniających się polskich
matematyków.
Profesor Damek kieruje od roku 1991 kilkoma projektami badawczymi KBN, a od 1999 roku zespołem
badawczym subsydiowanym przez Fundację na Rzecz
Nauki Polskiej. Przez cztery lata kierowała Studium
Doktoranckim w Instytucie Matematycznym UWr., a od
1998 roku realizacją programu „Tempus", finansującego

restrukturyzację studiów matematycznych i informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.
Profesor była wielokrotnie nagradzana, m.in. Nagrodą Wydziału III PAN (1995), Ministra Edukacji Narodowej (1989,1996) i Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. dr hab.
T E R E S A Ł O Ś - NOWAK

Instytut Politologii

Urodziła się 16 stycznia 1945
roku w Zawadach. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 19631968.
Stopień naukowy doktora
nauk politycznych uzyskała w
1975 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Stanowisko
Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach
pokoju i bezpieczeństwa w latach 1945 - 1955, napisanej
pod kierunkiem naukowym prof. Czesława Mojsiewicza.
Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 1989
roku w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk
Społecznych na podstawie monografii Polskie inicjatywy
w sprawie broni nuklearnej 1957-1964.
Z Uniwersytetem Wrocławskim jest związana od
1968 roku. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego
została powołana w 1993 roku.
Profesor opublikowała ponad 80 pozycji, w tym 4
monografie. Zainteresowania naukowo-badawcze T. ŁośNowak koncentrują się wokół problematyki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, zagadnień rozbrojenia i ładu światowego, a w ostatnich dziesięciu latach
teorii stosunków międzynarodowych. W opinii recenzentów dorobek naukowy Profesor cechuje nowatorstwo i stanowi istotny wkład do teorii stosunków międzynarodowych i polskiej politologii. Publikacje mają zasięg ogólnopolski i międzynarodowy. W grudniu 2000 roku została złożona do druku do Wydawnictwa - Zakamycze - encyklopedia Stosunki Międzynarodowe, przygotowywana
pod redakcją naukową prof. T. Łoś-Nowak.
Profesor aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, wygłaszając odczyty i referaty. Jest również organizatorem konferencji,
na które uzyskiwała granty m.in. z Fundacji Volkswagena, NATO, Jeana Moneta, Internationale Center w Tubingen.
Przebywała na stypendiach w Moskwie (1976), S.
Petersburgu (1992), Tybindze (1994), Bredford (1996)
oraz Brukseli (1997). W 1993 roku otrzymała grant naukowy w Centrum Badań nad Pokojem w Kopenhadze
(COPRI) rozpoczynając współpracę naukową z Centrum,
która trwa nadal.
Prof. T. Łoś-Nowak wypromowała około 200 magistrów i sprawuje opiekę naukową nad 9 doktorantami. Z
jej inicjatywy utworzony został Zakład Stosunków Mię-
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dzynarodowych, na kierunku studiów politologia powołano specjalizację stosunki międzynarodowe, a od 1995
roku zorganizowała i kieruje Podyplomowym Studium
Dziennikarstwa i Rzecznictwa Prasowego. Była także
inicjatorką powołania Podyplomowego Studium Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego. Sprawuje opiekę naukową nad Kołem Młodych Politologów.
W 1995 roku została zaproszona przez Ministra
Spraw Zagranicznych RP do dwuletniej pracy w Komitecie Obchodów 50-lecia ONZ oraz do Grupy Ekspertów
MSZ ds. Rady Bezpieczeństwa. Wchodzi w skład kolegiów redakcyjnych „Przeglądu Politologicznego", "Athe-

Numer 12/2000

neum" oraz „Studiów Międzynarodowych", od maja 1996
roku jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.
Jest twórcą i prezesem Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej istniejącego przy Instytucie Politologii. W latach
1997-1999 Profesor pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Politologii UWr., obecnie jest dyrektorem tegoż Instytutu.
Prof. Teresa Łoś-Nowak jest mężatką, ma dwie córki. Starsza, Karolina jest studentką Akademii Muzycznej w Wiedniu, młodsza Aleksandra studiuje politologię
na Uniwersytecie Wrocławskim.

1702 - 2002
OBCHODY JUBILEUSZU 300-LECIA UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO
Kronika obchodów Jubileuszu 300-lecia Uczelni
• 29 stycznia 1997 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wyraził zgodę na objęcie honorowego patronatu nad uroczystościami 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rektor UWr. prof. Roman Duda ogłosił, że
kontynuując najlepsze tradycje, Uniwersytet zamierza do czasu głównych uroczystości w roku 2002 unowocześnić się, silniej związać z potrzebami miasta, regionu i kraju oraz przypomnieć rolę w polskiej i europejskiej kulturze.
•
17 czerwca 1998 r. rektor UWr. prof. Roman Duda
oświadczył, że na jubileusz uczelni Uniwersytet zostanie zreformowany dydaktycznie i odmłodzony inwestycyjnie. Reforma dydaktyczna obejmie poszerzenie oferty
edukacyjnej, unowocześnienie programów i form kształcenia oraz zwiększenie wymiany studentów. Upowszechniony zostanie system kształcenia 3-stopniowego (licencjat-magister-doktor) z naciskiem na studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie, co oznacza ewolucję w
stronę modelu głównej uczelni regionu. Wprowadzony
zostanie Europejski System Punktów Kredytowych
(ECTS). Uniwersytet wkracza w programy akredytacyjne (w toku ocena wg programu Europejskiej Konferencji
Rektorów). UWr. uczestniczy w amerykańskim programie Universities w Salzburgu. Rektor UWr. podpisał
porozumienie o utworzeniu Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej.
Odmłodzenie inwestycyjne polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych remontów i inwestycji, które obejmą: remont gmachu głównego UWr., remont Wieży Matematycznej i dachu nad zachodnim skrzydłem gmachu.
W listopadzie 1997 oddano po renowacji Oratorium
Marianum. Do najważniejszych planowanych inwestycji
należą: budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, Herbarium dla zbiorów botanicznych i dwóch domów studenckich.
•
21 kwietnia 1999 r. na posiedzeniu Senatu UWr.
została podjęta uchwała w sprawie jubileuszu 300-lecia
istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego.

UCHWAŁA
SENATU U W R .
w SPRAWIE JUBILEUSZU

300-LECLA ISTNIENIA
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

z 21

KWIETNIA

1999R.

W roku 2002 minie 300 lat od chwili,
kiedy cesarz Austrii Leopold I dokonał
aktu, który zapoczątkował dzieje Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1945 roku Uniwersytet został przekształcony na polską
uczelnię państwową, która stała się jedną z największych w kraju.
Senat uznaje ciągłość całej 300-letniej historii Uniwersytetu Wrocławskiego, obejmującej okres austriacki, niemiecki i polski.
Kierując się troską o dobro szkolnictwa wyższego w
Polsce i jego związki z nauką w Europie i świecie,
Senat wyraża wolę znacznego zwiększenia możliwości prowadzenia przez Uniwersytet Wrocławski studiów i badań naukowych. Dla zapewnienia im poziomu na miarę wymogów współczesnego świata zachodzi konieczność znacznego powiększenia i unowocześnienia w latach 2000-2005 bazy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca się do władz państwowych i samorządowych oraz wszystkich przyjaciół, w kraju i za granicą
o wsparcie inicjatywy uczelni i udzielenie Uniwersytetowi Wrocławskiemu pomocy przy realizacji tych
zamierzeń.
• 4 maja 1999 r. rektor UWr., prof. Roman Duda wystosował do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego,
patrona honorowego jubileuszu UWr. oraz do posłów i
senatorów województwa dolnośląskiego, pismo wraz z
dołączoną uchwałą Senatu z 21 kwietnia 1999 r. w sprawie jubileuszu UWr.
Wrocław, 4 maja 1999r.
Prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski
Szanowny Panie Prezydencie
Nawiązując do wyrażonej zgody przez Pana Prezydenta
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na objęcie honorowego patronatu nad uroczystościami jubileuszowymi naszego Uniwersytetu, pozwalam
sobie nadmienić, iż Uniwersytet Wrocławski zbliża
się do rocznicy 300-lecia swego istnienia. Wprawdzie
pierwszy edykt fundacyjny wydał w 1505 r. Władysław Jagiellończyk, król Czech i Węgier, ale kontrakcja profesorów Uniwersytetu Krakowskiego u papieża
była skuteczna i dopiero w 1702 roku cesarz Austrii
Leopold I zadecydował o jego rzeczywistym powstaniu. Początkowo był prowadzony przez jezuitów, po
wojnach śląskich w połowie XVIII wieku dostał się w
ręce pruskie; połączony w 1811 roku z Viadriną we
Frankfurcie nad Odrą i zeświecczony, ale z dwoma
fakultetami teologicznymi, przez cały wiek XIX był
kuźnią kadr dla Śląska i Wielkopolski. Były okresy,
kiedy co trzeci student był Polakiem, a zdarzyło się i
tak, że Polak był rektorem (Władysław Nehring). Od
1945 roku Uniwersytet Wrocławski jest polski i znacznie się rozwinął, stając się jedną z największych i
najsilniejszych uczelni w kraju.
W obecnych granicach Polski jest więc Uniwersytet
Wrocławski drugim co do wieku uniwersytetem i dlatego uważamy, obchodom 300-lecia jego istnienia należy nadać rangę Święta Nauki Polskiej i objąć je patronatem państwowym. Nad przygotowaniem tych obchodów pracujemy już od pewnego czasu, a tutaj pozwolę sobie przedstawić pewien fragment tych przygotowań, związany z porządkowaniem otoczenia gmachu głównego - tzw. Campus Leopoldinum - które stanowi sporą część wrocławskiego Starego Miasta, a
także z niezbędnymi inwestycjami dla Uniwersytetu.
1. Gmach główny jest barokową budowlą z lat 17281741, najpiękniejszą w Polsce i jedną z najpiękniejszych budowli uniwersyteckich z tego okresu w Europie. W poważnym stopniu naruszony w czasie wojny,
a potem pospiesznie odbudowany - wymaga dziś wielu prac remontowo-budowlanych. Wysiłkiem własnym
i przy wsparciu sponsorów wykonuje się następujące
prace:
a/ przebudowa i wymiana zniszczonej więźby dachowej oraz pokrycie całego dachu blachą miedzianą (praca planowana na lata 1998-2000, blachę dał KGHM
Miedź Polska, środki w wysokości 4,5 min zł dała
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej);
b/ odbudowa Wieży Matematycznej (ruina od czasów
wojny, skromne wsparcie miasta, nakłady własne 3
min zł);
d odbudowa Wieży Matematycznej (ruina od czasów
wojny, i Oratorium Marianum, w wieku XIX jedna z
bardziej słynnych sal koncertowych; przy wsparciu
sponsorów, m.in. Uniwersytetu w Groningen, Banku
Śląskiego; oddana została w 1997 roku do użytku sala
główna, dotychczas brak zaplecza i toalet);
d/ remont Bramy Cesarskiej (bierze na siebie miasto);
e/ osuszenie gmachu i założenie instalacji (gmach podcieka, bo pobliskie elektrownie podniosły poziom wody
w rzece, nadto w roku 1997 była powódź; angażujemy
środki pomocowe po powodzi);
f/ remont elewacji (korzystąjąc z rusztowań stawianych przy remoncie dachu, prowadzimy prace projektowe; brak środków w wysokości 6 min zł);
g/ inne, jak: odbudowa sali pod filarem, przebudowa
sali Balzera, udostępnienie piwnic, urządzenie ekspozycji muzealnej, restauracja Auli Leopoldina - prowadzimy własnymi siłami i pozyskujemy sponsorów.
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2. Wydział Prawa i Administracji w przyszłości będzie się składał z 5 jednostek, połączonych łącznikami: budynek główny (dwa lata temu remont za środki
własne), nowy budynek przy ul. Kuźniczej (w dobrym
stanie technicznym), budynek przy ul. Więziennej (w
tym roku oddany do użytku; w 80% za środki własne
Wydziału), budynek po Klinice Stomatologii Zachowawczej (występujemy do władz miasta o jego przejęcie,
konieczne będą środki na remont i adaptację) oraz
budynek na miejscu obecnego parkingu przy ul. Uniwersyteckiej (przygotowuje się projekt; Wydział zaangażuje duże środki własne).
3. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Składa się z 5 jednostek, położonych blisko siebie, a mianowicie : budynek Instytutu Historycznego przy ul.
Szewskiej 49 (budowa sprzed 1431 roku, siedziba
Piastów legnicko-brzeskich, o wielkiej wartości zabytkowej, w bardzo złym stanie - konieczny remont, planowane koszty 12 min zł), budynek przy ul Szewskiej
48 (stan dobry), budynek przy ul. Szewskiej 50/51 (konieczny remont parteru za środki własne i sponsorów,
stan na ogół dobry), budynek przy ul. Szewskiej 36
(konieczny remont kapitalny, nakłady 4 min zł), działka budowlana przy ul. Kuźniczej (tzw. Kalogródek, planujemy na niej budowę biblioteki dla Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych oraz połączenie z budynkiem Instytutu Historycznego).
4. Wydział Filologiczny składa się z kilku budynków
w odległości kilkuset metrów od siebie, a mianowicie:
zabytkowy budynek Instytutu Filologii Polskiej przy
ul. Nankiera 15 (były klasztor Norbertanów z lat 16821695; za własne środki przeprowadzamy remont dachu i sanitariatów, brak środków na elewacje), budynek Instytutu Filologii Romańskiej przy pl. Nankiera
4 (stary, ale w dobrym stanie technicznym), budynek
Instytutu Filologii Angielskiej przy ul. Kuźniczej 22
(zły stan techniczny budynku, konieczne remonty).
Na terenie Leopoldinum znajdują się też inne obiekty uniwersyteckie, w tym świeżo pozyskany po szkole,
który po adaptacji (brak nam środków) otrzyma Instytut Geograficzny. Ponadto przygotowujemy się do
rozpoczęcia następujących niezbędnych inwestycji:
a/ gmach dla Biblioteki Uniwersyteckiej
b/ gmach dla Instytutu Informatyki
d gmach dla Herbarium
d/ dwa Domy Studenckie
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Roman Duda
Rektor
• Powyższe pismo wraz z uchwałą rektor UWr., prof.
Romuald Gelles przekazał 19 styczna 2000 r. osobiście
w Kancelarii Prezydenta RP, na ręce ministra Ryszarda
Kalisza Prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.
•
24 maja 1999 r. podczas uroczystego spotkania w
Sali Senatu UWr. JM Rektor, prof. Roman Duda, rektorelekt, prof. Romuald Gelles i prezes Uczelnianego Klubu
AZS, prof. Józef J. Ziółkowski podjęli historyczną decyzję dla całego akademickiego i sportowego środowiska
we Wrocławiu. Gremium to postanowiło, że Jubileuszowy XX Międzynarodowy Turniej o Puchar JM Rektora
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UWr. będzie pierwszą oficjalną imprezą, która rozpocznie obchody 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 26-29 sierpnia 1999 r. XX Turniej Koszykarek, który
odbył się w Brzegu Dolnym, Legnicy i Lubiążu, ściągnął
na Dolny Śląsk gwiazdy europejskiego i światowego formatu. Jest to impreza numer jeden w Polsce w tej dyscyplinie. Startowało osiem drużyn, w tym mistrzynie
Polski, Litwy i Węgier.
• 19 listopada 1999 r. poseł AWS na Sejm RP okręgu
dolnośląskiego, Jan Chmielewski zapoznał posłów z treścią uchwały Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie
jubileuszu trzechsetlecia istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego
• 1 stycznia 2000 r. prof. Adam Chmielewski z Instytutu Filozofii UWr. został powołany na pełnomocnika rektora ds. organizacyjnych, w celu koordynowania działań
związanych ze zbliżającym się jubileuszem 300-lecia
Uniwersytetu.
• 3 lutego 2000 r. dr Igor Borkowski, adiunkt w Studium Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej, został
powołany na redaktora naczelnego pisma promocyjnego
Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą „Uniwersytet
Wrocławski". Będzie ono adresowane w głównej mierze
do publiczności pozauniwersyteckiej. Informować będzie
o sprawach naszej uczelni, w szczególności związanych z
nadchodzącym jubileuszem 300-lecia Uniwersytetu.
•
11 lutego 2000 r. w Sali Senatu zebrała się grupa
inicjatywna Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Grupa inicjatywna (w której składzie
znalazł się m.in. absolwent Uniwersytetu, prezydent Wrocławia, Bogdan Zdrojewski) przyjęła uchwałę o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, wyłoniła Komitet Założycielski Stowarzyszenia oraz wyznaczyła prof. Ludwika Turko, dr
Bogdana Cybulskiego oraz mgr Danutę Mielcarek-Kłek
na przedstawicieli Komitetu Założycielskiego. Ich zadaniem będzie doprowadzenie do sądowej rejestracji powołanego Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia będzie
integracja absolwentów naszej Uczelni, wspieranie rozwoju Uniwersytetu, promowanie dorobku naukowego i
kulturalnego uniwersyteckiego środowiska akademickiego
oraz zacieśnianie więzów między Uniwersytetem i mieszkańcami, a także władzami Wrocławia i Dolnego Śląska. Z okazji jubileuszu Uniwersytetu, Stowarzyszenie
planuje zwołać zjazd absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
• 15 marca 2000 r. powołany został Komitet Obchodów
300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie:
Prof. Romuald Gelles - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
• Prof. Józef J. Ziółkowski - prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
• Prof. Marek Bojarski - prorektor ds. ogólnych
• Prof. Andrzej Witkowski - prorektor ds. nauczania
• Prof. Rościsław Żerelik - prorektor ds. studenckich
• Prof. Adam Chmielewski - pełnomocnik rektora ds.
organizacyjnych
• Prof. Aleksander Woźny - Wydział Filologiczny
• Dr hab. Elżbieta Dzikowska - Wydział Filologiczny
• Dr Igor Borkowski - Wydział Filologiczny
• Prof. Teresa Kulak - Wydział Nauk Historycznych i
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Pedagogicznych
• Prof. Jan Harasimowicz - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
• Prof. Marek Górny - Wydział Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
• Prof. Konrad Nowacki - Wydział Prawa i Administracji
• Prof. Ludwik Turko - Wydział Fizyki i Astronomii
• Dr Leszek Ryk - Wydział Fizyki i Astronomii (obecnie
Centrum Edukacji Nauczycielskiej)
• Prof. Elżbieta Lonc - Wydział Nauk Przyrodniczych
• Prof. Beata Ociepka - Wydział Nauk Społecznych
• Dr hab. Kazimierz Orzechowski - Wydział Chemii
• Dr Andrzej Ładomirski - Biblioteka Uniwersytecka
• Dr Leonard Smółka - Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego
• Mgr Ryszard Młynarski - Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
• Mgr Marek Kornatowski - dyrektor administracyjny
• Mgr Ryszard Żukowski - kwestor Uniwersytetu Wrocławskiego
• Bartosz Konopka - przewodniczący Samorządu Studenckiego
• Mgr Elżbieta Płoszczańska-Radoch - Biuro Promocji i
Absolwentów (sekretarz)
• 24 marca 2000 r. na pierwszym zebraniu Komitetu
Obchodów 300-lecia UWr. przedyskutowany został projekt imprez jubileuszowych, (opublikowany później w
„Przeglądzie Uniwersyteckim" nr 5/2000).
• 24 marca 2000 r. Paweł Mykietyn, laureat paszportu
„Polityki", kompozytor i klarnecista, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, podjął się skomponowania
oratorium na 300-lecie Uczelni. Jest on laureatem I
miejsca na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów
UNESCO w Paryżu w roku 1994 i IV Międzynarodowej
Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Amsterdamie w roku 1995.
• 24 marca 2000 r. odbył się w ramach obchodów jubileuszowych pierwszy koncert muzyki poważnej. W Oratorium Marianum zaprezentowali się młodzi wrocławscy muzycy, laureaci wielu konkursów: pianiści - Barbara Mróz, Tomasz Polak, Dariusz Urbanowicz, Anna Haisig, Kacper Tołoczko, skrzypek Andrzej Ładomirski i flecista Seweryn Zapłatyński. Koncert oprawił występ chóru UWr. „Gaudium" pod dyrekcją Alana Urbanka.
• 8 kwietnia 2000 r. AZS kontynuując imprezy jubileuszowe uczelni, zorganizował na terenie campusu Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Koszarowej Bieg Uliczny w ramach ligi międzyuczelnianej o Puchar JM Rektora UWr. Bieg miał formułę otwartą - kobiety rywalizowały na dystansie 2 km, a mężczyźni- 4 km. W biegu
wystartowało 60 uczestników.
• 15 kwietnia 2000 r. Klub Jeździecki „Arat" zorganizował w Golędzinowie k/Obornik Zawody w Skokach przez
Przeszkody o Puchar JM Rektora UWr. Wystartował w
nich zawodnik kadry narodowej. W zawodach uczestniczyło około 100 zawodników.
• 19 kwietnia 2000 r. w nr 4 „Przeglądu Uniwersyteckiego" rozpoczęto publikację programu obchodów jubileuszowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Opublikowane zostały plany uroczystości jubileuszo-
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wych 15 listopada 2002 roku.
Będzie to: wręczenie odznaczeń państwowych, doktoratów honorowych UWr. i medali UWr.
- Uroczysta sesja naukowa pt. „Jedność intelektualna
Europy" poświęcona idei politycznego zjednoczenia Europy z planowanym udziałem Prezydenta RP oraz prezydentów Austrii, Czech, Niemiec, Ukrainy i Węgier.
- Konferencja międzynarodowa poświęcona historii Uniwersytetu Wrocławskiego, miasta Wrocławia i regionu
dolnośląskiego.
- Koncert w Hali Ludowej.
Zaplanowano także imprezy jubileuszowe na Wydziałach,
• 28 kwietnia 2000 r. w ramach obchodów muzycznych
jubileuszu uczelni koncertowała w Oratorium Marianum
Szkolna Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.
• 7 maja 2000 r. rozstrzygnięto konkurs na jubileuszowe logo obchodów 300-lecia Uczelni. W konkursie zwyciężyła artysta plastyk Elżbieta Lukierska. Logo w kolorach czerwono-zółtym zawiera napis UWr. 1702-2002,
pośrodku widnieje dotychczasowe logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Zwycięskie logo firmować będzie odtąd
wszystkie zdarzenia jubileuszowe, konferencje, sympozja i druki firmowe Uniwersytetu. Będzie umieszczone
na chorągiewkach, które zawisną na wrocławskim Rynku. Ozdobi również pamiątki jubileuszowe.
• 11-14 maja 2000 r. odbyły się we Wrocławiu XX Mistrzostwa Polski Uniwersytetów w Siatkówce Kobiet i
Mężczyzn. Uczestniczyło w nich 25 drużyn. W Mistrzostwach wzięli udział m.in. reprezentanci Polski, zawodnicy zespołów I ligowych z Olsztyna i Szczecina oraz zawodniczki I ligowego zespołu z Opola. Siatkarki AZS Wrocław wywalczyły wicemistrzostwo Polski.
Patronat prasowy nad sportową częścią obchodów jubileuszowych, czyli nad imprezami sportowymi KU AZS
UWr. objęła redakcja „Słowa Polskiego". W dziale Sport
Akademicki prezentowane są osoby związane ze sportem uniwersyteckim oraz zamieszczane są relacje z odbywających się imprez sportowych.
• 17 maja 2000 r. w numerze 5 „Przeglądu Uniwersyteckiego" zostały opublikowany plan konferencji naukowych i wykładów; przewiduje się publikacje jubileuszowe, wystawy, zjazdy, imprezy zamiejscowe, imprezy artystyczne, konkursy, imprezy studenckie, jubileuszowe
wydawnictwa promocyjne UWr., jubileuszowe materiały
promocyjne, uroczystości związane z rozpoczęciem lub
zakończeniem inwestycji uniwersyteckich. Przygotowywane są także jubileuszowe akcje medialne w formie audycji telewizyjnych, radiowych i artykułów prasowych w mediach lokalnych i ogólnokrajowych.
Promocja jubileuszu Uczelni będzie realizowana również
przez:
• urządzenie na terenie miasta punktów sprzedaży materiałów informacyjnych i promocyjnych;
• stałe uaktualnianie strony interentowej Uniwersytetu;
• dołączenie do każdej wiadomości elektronicznej przechodzącej przez serwery uniwersyteckie linku o treści:
300-lat Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 oraz komunikatu (w formie linku) Three Hundred Years of the
University of Wrocław 1702-2002.
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• 18 maja 2000 r. uprawomocniło się orzeczenie sądu o
wpisaniu do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie ze statutem do Stowarzyszenia Absolwentów UWr. mogą należeć osoby mające dyplom z pieczęcią Uniwersytetu
Wrocławskiego, a więc wszyscy, którzy ukończyli studia
magisterskie lub licencjackie, uzyskali stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź otrzymali tytuł lub stanowisko profesora naszej uczelni.
• 18 maja 2000 r. rektor UWr., prof. Romuald Gelles,
zwrócił się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych
RP, Bronisława Geremka, w którym wyraził pragnienie,
aby patronat nad jubileuszem objęli prezydenci krajów
związanych z tradycją Uniwersytetu. Są to więc: oprócz
prezydenta RP, również prezydenci Austrii, Niemiec,
Czech i Ukrainy.
•
21 maja 2000 r. w numerze „The Warsaw Voice"
ukazał się specjalny suplement „The Wrocław Voice" promujący Uniwersytet Wrocławski i zbliżające się obchody
300-lecia uczelni.
• 22 maja 2000 r. pełnomocnik rektora ds. jubileuszu,
prof. Adam Chmielewski wystosował do Attache Kulturalnego Konsulatu Generalnego RFN list, w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów, z prośbą o odnowienie więzi
z absolwentami Uniwersytetu zamieszkującymi za granicą, szczególnie na terenie RFN i Republiki Austrii.
• 25 maja 2000 r. odbyła się w Oratorium Marianum
konferencja Przyszłość Uniwersytetu, organizowana przez
Uniwersytet wspólnie z redakcją krakowskiego pisma
„Znak" i wrocławskie duszpasterstwo akademickie o.
dominikanów.
• 3-4 czerwca 2000 r. odbyły się I ogólnopolskie zawody
we wspinaczce sportowej o puchar prezesa KU AZS UWr.
Podczas zawodów prorektorzy Andrzej Witkowski i Józef J.Ziółkowski dokonali uroczystego otwarcia jednej z
najlepszych ścian wspinaczkowych w Polsce w kompleksie sportowym UWr. przy ul. Przybyszewskiego. Wśród
uczestników była zawodniczka ścisłej światowej czołówki - Iwona Marcisz (Korona Kraków). W zawodach uczestniczyło 86 zawodników.
• 14 czerwca 2000 r. ukazał się pierwszy numer kolorowego, promocyjnego pisma „Uniwersytet Wrocławski". W
numerze m.in. wywiad z patronem honorowym obchodów jubileuszowych, Prezydentem RP, Aleksandrem Kwaśniewskim.
• 23 czerwca 2000 r. w Oratorium Marianum koncertowali pianiści z klasy fortepianu prof. Olgi Rusiny. Koncert poprzedziła prelekcja prof. Marii Zduniak z Wrocławskiej Akademii Muzycznej zatytułowana „Fryderyk
Chopin we Wrocławiu".
•
28 czerwca 2000 r. Senat UWr. podjął uchwałę w
sprawie jubileuszu trzystulecia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego
UCHWAŁA U W R .
W SPRAWIE JUBILEUSZU TRZYSTULECIA
POWSTANIA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIECTO

z 28
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W roku 2002 Uniwersytet Wrocławski obchodzić będzie trzechsetną rocznicę swojego powstania. Nadchodzący jubileusz stanowi dla społeczności akademickiej doniosłą sposobność przypomnienia dziedzictwa
kulturowego i intelektualnego krajów oraz narodów
Europy, które w ciągu minionych trzystu lat istnienia
naszej uczelni ukształtowały jej charakter, tradycje i
obyczajowość.
Świadomy rozmaitości tego dziedzictwa, Uniwersytet
Wrocławski realizuje swoją misję przez pracę swoich
uczonych w sferze dyscyplin akademickich, przez edukację i wychowanie młodzieży, wnosząc istotny wkład
w kulturę i naukę Europy oraz świata. Uczelnia nasza pragnie uczcić swój jubileusz, nawiązując do prześwietnej przeszłości, w tym do aktu fundacyjnego
Uniwersytetu, ogłoszonego przez króla Czech i Węgier
Władysława II Jagiellończyka, do tradycji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz do wcześniejszych dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, wywodzącego się z
powstałej w 1702 roku Akademii Leopoldyńskiej.
Wspólnota akademicka pragnie, by jubileusz ten stał
się sposobnością do zamanifestowania swego zaangażowania na rzecz ucieleśnionych w dziejach naszego Uniwersytetu humanistycznych ideałów otwartości, tolerancji, pokoju i porozumienia między narodami oraz do promocji idei pełnego powrotu odnowionej
Rzeczypospolitej Polskiej do Europy.
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego apeluje do środowisk naukowych, artystycznych, gospodarczych i politycznych Wrocławia, Polski i Europy o przyłączenie
się do jubileuszowego święta naszej uczelni i o czynne
wsparcie idei intelektualnej, kulturowej i politycznej
jedności Europy oraz jej upowszechnienie w świadomości społeczeństwa polskiego oraz społeczności międzynarodowej.
• 28 czerwca 2000 r. prof. A. Chmielewski zwrócił się
do Centralnego Zarządu Poczty Polskiej z prośbą o wykonanie okolicznościowego znaczka pocztowego lub serii
znaczków upamiętniających jubileusz trzystulecia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz do Mennicy Państwowej o
wykonanie okolicznościowej monety.
• 5 września 2000 r. Program I Telewizji Polskiej S.A.
podjął się roli patrona medialnego nad obchodami 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Numer 12/2000

• 19-22 października 2000 r. w Brzegu Dolnym i Legnicy odbył się XXI Międzynarodowy Turniej w Koszykówce
Kobiet o Puchar JM Rektora UWr. Udział wzięło 8 drużyn: wicemistrz Słowacji BK UMB Bańska Bystrzyca z
trzema uczestniczkami Igrzysk Olimpijskich w Sydney
(VII miejsce na igrzyskach), drużyna Superligi Rosji Gloria Moskwa z trzema aktualnymi mistrzyniami młodzieżowymi Europy, I ligowy zespół Rosji Zyrianoczka Syktywkar, 4 drużyny polskiej ekstraklasy oraz gospodynie
AZS Uniwersytet Wrocław.
• 19 października 2000 r. Rektor UWr., prof. Romuald
Gelles zwrócił się do wybranych osób z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie godności członka Komitetu Honorowego Jubileuszu Trzystulecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Komitet Honorowy Jubileuszu zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
• 20 października 2000 r. Rektor UWr. zwrócił się w
liście do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego o
rozważenie możliwości uświetnienia Święta Nauki Wrocławskiej w 2002 r. spotkaniem Prezydenta, jako głowy
naszego państwa, z przywódcami państw Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej
• 27 października 2000 r. w Auli Leopoldyńskiej odbył
się uroczysty koncert Polskiej Orkiestry Salonowej SOTTO VOCE pod dyrekcją Grzegorza Olkiewicza w ramach
obchodów 300-lecia Uniwersytetu.
• 15 listopada 2000 r. ukazał się drugi numer pisma
promocyjnego UWr. „Uniwersytet Wrocławski". Zawiera
on m.in. wywiad z laureatem Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola ks. Henrykiem kard.
Gulbinowiczem.
• 15 listopada 2000 r. w Kościele Uniwersyteckim zabrzmiało Requiem Gabriela Faure w uroczystym koncercie, w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Koncert ten zainaugurował cykl oratoryjny, objęty wspólnym tytułem „Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość". Requiem dedykowane było ludziom Uniwersytetu , którzy odeszli. W koncercie wystąpiły połączone chóry Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i chór
Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego, pod dyrekcją
Alana Urbanka. Partie solowe zaśpiewali Arnika Dobras - sopran i Bogdan Makal - baryton. Towarzyszyła
im Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum".
Zebrała KD

PROMOCJA JUBILEUSZU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W MIESIĘCZNIKU „WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK"

Uniwersytet Wrocławski
Dziedzictwo trzech kultur
Uniwersytet Wrocławski to jeden z
najpiękniej położonych uniwersytetów w Polsce. W tym roku rozpoczął
obchody swojego trzechsetlecia, których punkt kulminacyjny przypadnie na 2002 r. Zarówno Wrocław, jak
i Uniwersytet są spadkobiercami
dziedzictwa kulturowego wielu krajów i narodów Europy Środkowej,
kształtujących ich charakter, tradycje oraz obyczajowość. Europejski
Rektor Uniwersytetu
prof. R o m u a l d Gelles

charakter Uniwersytetu, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i
geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.
Historia
Pierwsze próby utworzenia Uniwersytetu Wrocławskiego zostały podjęte w XVI w. Król Czech i Węgier
Władysław II Jagiellończyk podpisał 20 lipca 1505 r.
akt założycielski o utworzeniu czterowydziałowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Jednak z powodu gwałtownych
protestów sąsiednich uniwersytetów inicjatywa ta nie
została zrealizowana. W 1702 r. - 200 lat później - cesarz austriacki Leopold I Habsburg założył jezuicką
Akademię Leopoldina z dwoma fakultetami - filozofii i
teologii katolickiej. Na początku XIX w. Uniwersytet-
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połączono z protestanckim Uniwersytetem Viadrina,
tworząc w ten sposób w 1811 r. „Universitas Literarum
Vratislaviensis".
Od samego początku swojego istnienia Uniwersytet
Wrocławski był miejscem, w którym otwartość i tolerancja odzwierciedlały charakter Wrocławia - kosmopolitycznej metropolii, gdzie Polacy, Czesi i Niemcy wspólnie
żyli, pracowali i tworzyli.
Po drugiej wojnie światowej na Uniwersytecie Wrocławskim spotkały się tradycje Akademii Leopoldyńskiej
oraz lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Uniwersytet stał się jedną z najważniejszych instytucji życia naukowego i kulturalnego w Polsce.
Jubileusz
W tym roku rozpoczęły się obchody 300-lecia istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego. Potrwają one do 2004
r. Głównym hasłem Jubileuszu jest „Jedność intelektualna Europy". Pod takim hasłem odbędzie się uroczysta
sesja naukowa, poświęcona promocji idei politycznego
zjednoczenia Europy. Zaplanowano również międzynarodową konferencję poświęconą historii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz roli Uniwersytetu w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. W programie Jubileuszu znajdują
się także liczne konferencje naukowe oraz imprezy kulturalne i sportowe. Przewidziano również wydanie okolicznościowych publikacji.
Uniwersytet dzisiaj
Co roku wzrasta liczba młodych ludzi wybierających
Wrocław na miejsce studiów. Obecnie na Uniwersytecie
studiuje prawie 42 tysiące studentów oraz blisko 1000
doktorantów. Uniwersytet Wrocławski oferuje im różnorodność atrakcyjnych kierunków studiów w przyjaznym i
otwartym środowisku akademickim. W ciągu kilku ostat-

nich lat otwarto m.in. studia dziennikarskie, ekonomiczne
oraz w zakresie stosunków międzynarodowych. Na Uniwersytecie zatrudnionych jest ponad 1650 nauczycieli
akademickich, w tym ponad 360 profesorów. Obecnie w
skład Uniwersytetu wchodzi osiem wydziałów - Chemii,
Filologiczny, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk
Społecznych oraz Prawa i Administracji. Od lat funkcjonuje system indywidualnego toku studiów, który umożliwia studentom rezygnację z pewnych przedmiotów na
rodzimym kierunku i studiowanie w pełnym wymiarze
samodzielnie wybranych przedmiotów na innych kierunkach. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom naukowym Uniwersytet od wielu lat utrzymuję swoją
pozycję i cieszy się renomą wśród uczelni krajowych i
zagranicznych. Potwierdzają to znaczne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, matematyki,
chemii i wielu innych.
Uniwersytet Wrocławski ściśle współpracuje z regio-
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nem, m.in. dzięki funkcjonującej przy uczelni Radzie
Regionalnej. Obecnie kontakty te będą szersze i bardziej
ożywione, co pomoże uczelni odgrywać jeszcze większą
rolę w życiu gospodarczym i społeczno-kulturalnym Dolnego Śląska.
Uczelnia utrzymuje ożywione kontakty z zagranicą.
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Współpracuje z uczelniami z całego świata, w szczególności z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania i Hiszpania oraz uczestniczy w programach europejskich TEMPUS i SOCRATES umożliwiających liczne wyjazdy naszych studentów
za granicę.

IMPREZY JUBILEUSZOWE

Wydział Filologiczny
• 23-25 listopada 2000 r. w Instytucie Słowianoznawstwa odbyła się konferencja naukowa „Wyraz i zdanie w
językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład)", pod
honorowym patronatem rektora UWr., prof. Romualda
Gellesa i marszałka Województwa Dolnośląskiego, prof.
Jana Waszkiewicza. Konferencja odbyła się w Auli Leopoldyńskiej, w Oratorium Marianum oraz w Instytucie
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W
ciągu 3 dni uczeni z Polski, Rosji, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Jugosławii, Macedonii i Szwajcarii wygłosili w dwóch sekcjach 80 referatów. Organizatorem konferencji byli: dr Jan Sokołowski i dr Iwona Łuczków z Zakładu Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii
Słowiańskiej.
• W Instytucie Filologii Germańskiej został przygotowany i złożony do druku okolicznościowy tom w serii „Germanica Wratislaviensia" pt. „Germanistik 2000 Wroclaw-Breslau" (Germanistyka 2000 Wrocław-Breslau). W
tomie znajduje się sześć obszernych artykułów omawiających historię, stan obecny oraz perspektywy rozwoju
germanistyki wrocławskiej. Publikacje uzupełnia obszerny wykaz konferencji naukowych zorganizowanych przez
Instytut Filologii Germańskiej oraz lista doktoratów i
habilitacji germanistycznych we Wrocławiu. Tom ukazał
się z datą 2000. Redaktorem tomu jest prof. Norbert
Honsza z Instytutu Filologii Germańskiej.

•
12-15 października 2000 r. Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rottedamu zorganizowała, w
ramach obchodów jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, sympozjum „170 lat niderlandystyki na Śląsku" (V Colloquium Neerlandicum). Honorowy patronat
nad sympozjum objął rektor UWr., prof. Romuald Gelles. Sympozjum odbyło się w Oratorium Marianum, w
Auli Leopoldyńskiej oraz w pomieszczeniach Katedry Filologii Niderlandzkiej. Uroczystą sesję jubileuszową
uświetnili swą obecnością m.in. Rafael van Hellemont,
ambasador Królestwa Belgii w Warszawie oraz dr Gerdien Verschoor, attache kulturalny Ambasady Królestwa
Niderlandów w Warszawie. W czasie sympozjum wygłoszono ponad 20 referatów. W programie uroczystości znalazły się m.in. zwiedzanie Auli Leopoldyńskiej oraz koncert w Oratorium Marianum „Muzyka mistrzów niderlandzkich i polskich".
W Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rottedamu wydano okolicznościowy tom pod tytułem „170
lat niderlandystyki na Śląsku - 170 Jaar Neerlandistiek
in Silezie 1830-2000" (autor Stefan Kiedroń). Publikacja ukazuje historię i dokonania wrocławskiego środowiska niderlandystycznego. (Stefan Kiedroń, 170 lat niderlandystyki na Śląsku -170 Jaar Neerlandistiek in Silezie
1830-2000, Wrocław 2000).
•
30 listopada 2000 r. w Instytucie Filologii Polskiej
odbyło się w ramach obchodów 300-lecia Uczelni spo-
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tkanie z cyklu „Polowanie na autorytety". Gościem studentów dziennikarstwa był Ryszard Kapuściński. W
imprezie zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa
Instytutu Filologii Polskiej, którym kieruje prof. Andrzej
Woźny, udział wzięło ok. 250 osób. Podczas spotkania
odbyła się polska prapremiera filmu Piotra Załuskiego
0 Ryszardzie Kapuścińskim.
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
• 4-6 maja 2000 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko z utrudnieniami rozwoju. Problemy interdysyplinarnej diagnozy i terapii w świetle
najnowszych teorii." Uczestniczyło w niej 105 osób, w
tym goście zagraniczni - 20 osób (USA, Francja, inne
kraje europejskie), goście krajowi - 70 osób i pracownicy
Instytutu - 15 osób.
•
15-16 grudnia 2000 r. odbyła się konferencja na temat „Europejska tożsamość Śląska na przestrzeni mijającego tysiąclecia" pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego, prof. Jana Waszkiewicza, rektora UWr. prof. Romualda Gellesa i dyrektora Instytutu
Historycznego UWr. prof. Wojciecha Wrzesińskiego.
Wydział Prawa i Administracji
• 14-16 czerwca 2000 r. zorganizowano przez Katedrę
Kryminalistyki Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, pod kierownictwem naukowym prof. Zdzisława
Kegla. W otwarciu uczestniczył rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Romuald Gelles.
•
23-25 czerwca 2000 r. został zorganizowany wyjazd
studyjny pracowników Wydziału do Wiednia i Grazu,
gdzie odbyła się wspólna konferencja (Uniwersytet w
Graz) oraz wizyta w Parlamencie Wiedeńskim (sprawozdanie w „Przeglądzie Uniwersyteckim" nr 8/2000).
•
12 maja 2000 r. wręczony został przez Litewską
Akademię Prawa doktorat honorowy dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji, prof. Zdzisławowi Keglowi. W Wilnie w uroczystości nadania doktoratu uczestniczył rektor UWr., prof. Romuald Gelles i delegacja pracowników Wydziału. Równocześnie z nadaniem doktoratu honoris causa prof. Z. Keglowi obdarzono tą godnością
Vytautasa Landzbergisa, przewodniczącego Sejmu Litwy
1 byłego prezydenta Litwy.
•
Wydawnictwo jubileuszowe. Książka pt. Problemy
prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska-Węgry), pod red. Konrada Nowackiego, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
Wydział Fizyki i Astronomii
•
19-24 czerwca 2000 r. w Kudowie Zdroju odbyła się
konferencja „20-th International Seminar on Surface Physics" zorganizowana przez Instytut Fizyki Doświadczalnej. W imprezie uczestniczyło 130 fizyków z 16 krajów.
29 zaproszonych wykładowców wygłosiło wykłady plenarne, a na sesjach plakatowych zaprezentowano 109 oryginalnych prac naukowych. Materiały z konferencji ukażą
się w dwóch tomach wydanych przez wydawnictwo Elsevier Science. Pierwszy tom będzie zawierał 26 wykładów
plenarnych i ukaże się jako jeden oddzielny tom w czasopiśmie „Progress in Surface Science" (vol. 67, 2001).
Drugi tom pod tytułem „Vacuum" będzie zawierał 55
oryginalnych prac zaprezentowanych na sesji posterowej.
Głównym organizatorem konferencji była prof. Maria
Stęślicka. W czasie konferencji prof. Sydney Davison z
Uniwersytetu w Waterloo (Kanada) otrzymał Złoty Me-
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dal Uniwersytetu Wrocławskiego z rąk prorektora UWr.,
prof. Józefa Ziółkowskiego. Informacje o obchodach 300lecia Uniwersytetu Wrocławskiego są zawarte w przedmowach do materiałów z konferencji.
• 18-22 września 2000 roku w Jarnołtówku odbyła się
konferencja „32-nd Seminar on Positron Anihilation" (32
Seminarium Anihilacji Pozytonów). Konferencja zgromadziła 50 naukowców reprezentujących 20 ośrodków naukowych, w tym 15 obcokrajowców z 9 krajów. Odbyło
się 6 sesji plenarnych podczas których wygłoszono 18
wykładów i 2 sesje posterowe (25 prac). Materiały z konferencji ukażą się w „Acta Physica Polonica". W sesji
posterowej przedstawiono dwa plakaty przedstawiające
dzieje Uniwersytetu Wrocławskiego i jubileusz 300-lecia UWr. Głównym organizatorem konferencji był prof.
Marian Szuszkiewicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej.
Wydział Nauk Przyrodniczych
• 2-4 października 2000 na przełęczy Tąpadła Zakład
Geologii Strukturalnej Instytutu Nauk Geologicznych
zorganizował terenową konferencję międzynarodową „Tektonika ofiolitu ślęży" Kierownikiem naukowym był prof.
Michał Mierzejewski. Byłol5 uczestników, w tym z Niemiec, Irlandii, Egiptu.
• 22-25 marca 2000 r. we Wrocławiu Zakład Kartografii IG i Pracownia Atlasu Dolnego Śląska zorganizowali
„X Szkołę Kartograficzną". Kierownikiem naukowym był
prof. Władysław Pawlak.
• 20-23 września 2000 r. w Szklarskiej Porębie odbyła
się konferencja organizowana przez IG w ramach XLIX
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u
progu trzeciego tysiąclecia" Kierownikiem naukowym
był prof. Jan Łoboda
• 18-21 października 2000r. w Kudowie Zdroju odbyła
się konferencja naukowa pt."Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej",
zorganizowana przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki. Kierownikiem naukowym był prof. Jerzy Wyrzykowski.
• 23-24 października 2000 r. odbyła się we Wrocławiu
V Międzynarodowa Konferencja „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych".
Kierownikiem naukowym był prof. Jan Łoboda.
Wydział Nauk Społecznych
•
28-30 listopada 2000 r. w Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się Konferencja Międzynarodowa „ŚwiatEuropa-Śląsk na przełomie wieków". Organizatorem był
Instytut Politologii i Instytut Spraw Międzynarodowych.
Kierownictwo naukowe sprawowali: prof. Teresa Łoś-Nowak i prof. Marian Wolański. Wzięło w niej udział 50
uczestników.
Wydział Chemii
• W bieżącym roku, rozpoczynającym cykl imprez jubileuszowych, Wydział Chemii zorganizował sześć konferencji międzynarodowych i jedną ogólnopolską. Konferencje te miały głównie charakter naukowy; jednak były
również doskonałą okazją dla rozpowszechniania informacji o naszym jubileuszu, w materiałach rozdawanych
uczestnikom umieszczano ulotki informujące o naszym
święcie. Trudno w lapidarnym sprawozdaniu omówić
szczegółowo obrady poszczególnych konferencji i szkół.
Każda z nich zgromadziła najlepszych specjalistów z poszczególnych dziedzin i wniosła poważny wkład do ba-
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dań naukowych, a zwłaszcza w rozpowszechnianiu ich
rezultatów. Konferencje umożliwiły swobodną wymianą
poglądów, stanowiły również miejsce dla nawiązywania
kontaktów naukowych i towarzyskich.
Oto wykaz konferencji zorganizowanych przez nasz Wydział:
• „VI Regional Seminar of the Ph.D. Students in Organometallic and Organophosphorous Chemistry"
9-15 kwietnia 2000, Karpacz
kierownik naukowy prof. Piotr Sobota
ilość uczestników 80
konferencja międzynarodowa
• „Wpływ otoczenia na własności i reaktywność układów organicznych. Szkoła Fizykochemii Organicznej"
12-17 czerwca 2000, Przesieka
kierownik naukowy prof. Aleksander Koli
ilość uczestników 70
konferencja ogólnopolska
• „IV Polskie Sympozjum - Proekologiczne Pestycydy"
12-16 czerwca 2000 r. Lądek Zdrój
kierownik naukowy prof. Danuta Konopińska
konferencja międzynarodowa
• „NATO Advanced Study Institute. Ring Opening Methathesis. Polymerisation and Related Chemistry"
17-22 września, Polanica Zdrój
kierownik naukowy prof. Teresa Szymańska-Buzar
ilość uczestników 80
konferencja międzynarodowa
• „Third International Conference on Progress in Inorganic and Ogranometallic Chemistry"
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17-22 września , Polanica Zdrój
kierownik naukowy prof. Florian Pruchnik
ilość uczestników 100
konferencja międzynarodowa
•
„VI Sympozjum Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej: Molekularne Mechanizmy Toksyczności Metali"
19-21 września 2000,
kierownik naukowy prof. Henryk Kozłowski
ilość uczestników 90
konferencja międzynarodowa
• „XII Zimowa Szkoła Chemii Koordynacyjnej"
4-8 grudnia 2000, Karpacz
kierownik naukowy prof. Jerzy Mroziński
ilość uczestników 90
konferencja międzynarodowa
Obok wymienionych wyżej konferencji, do ważnych dla
Wydziału imprez jubileuszowych należy zaliczyć wręczenie Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi P. Huyskensowi i profesor T. Zeegers-Huyskens z
Uniwersytetu w Leuven. Wyróżnione osoby wniosły
ogromny wkład do rozwoju kontaktów naukowych między Uniwersytetem Wrocławskim i Katolickim Uniwersytetem w Leuven. Jest dla nas prawdziwym zaszczytem możliwość uhonorowania ich Złotymi Medalami
Uniwersytetu w tak ważnym dla naszej uczelni okresie.
Wydział Matematyki i Informatyki
• W br. nie odbyły się imprezy jubileuszowe
Przygotowano na wydziałach UWr.

Z KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Czasopisma naukowe
• W Polsce ukazuje się około 1950 tytułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Z tego ponad 700
jest dofinansowywana z środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspierającą badania (DOT)
na łączną sumę ponad 9 min zł.
7 grudnia został przyjęty projekt systemu oceny, selekcji
i dofinansowywania polskich czasopism naukowych, który
zobowiązuje Urząd KBN do ogłoszenia inlformacji o systemie i możliwościach składania wniosków przez wydawców oraz do rozpowszechnienia w Internecie informacji o
procedurze i warunkach wprowadzania czasopism na tzw.
listę filadelfijską (w latach 1998 i 1999 znajdowało się
na niej 31 polskich tytułów).
Mniej środków na naukę
• Minister Finansów zapowiedział zmniejszenie o 3,5
proc. przyznanych środków finansowych na Naukę w roku
bieżącym. W tej sytuacji komisje KBN uchwaliły protest w tej sprawie.
Uchwała
Komisji Badań Podstawowych
Komitetu Badań Naukowych
oraz
Komisji Badań Stosowanych
Komitetu Badań Naukowych
Zgromadzeni 6 grudnia 2000 r. na wspólnym posiedzeniu wybrani przez środowisko naukowe członkowie Ko-

misji Badań Podstawowych Komitetu Badań Naukowych
oraz Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych zdecydowanie występują przeciw zapowiedzianej decyzji Ministra Finansów odbierającej nauce polskiej 3,5 proc. przyznanych jej i tak żenująco niskich
środków finansowych.
Decyzja Ministra Finansów będzie oznaczać, że wszystkie oświadczenia rządu Rzeczpospolitej Polskiej o roli
nauki w rozwoju kraju są jedynie pustymi frazesami.
Przewodniczący
oraz członkowie Komisji Badań Podstawowych
i członkowie Komisji Badań Stosowanych KBN
Apel w sprawie podatku od FNP
•
Komisje KBN wystosowały list do ministra Finansów z apelem o zaniechanie poboru podatku dochodowego wymaganego od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
W liście napisano: „Uwzględniając szczególną rolę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w rozwijaniu i wspieraniu
badań naukowych, wybrani do Komitetu Badań Naukowych przedstawiciele środowiska naukowego apelują do
Pana Ministra Finansów o zaniechanie poboru podatku
dochodowego wymaganego od Fundacji w związku z jej
działalnością pomnażającą środki na działalność statutową. Wyrażamy przekonanie, że zwolnione środki wydane zostaną w najlepiej pojętym interesie nauki polskiej".
Nowelizacja ustawy o utworzeniu KBN
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• Wchodząca w życie 1 stycznia 2001 roku nowelizacja
ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych nie
przewiduje istnienia Komisji Badań Podstawowych i
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Komisji Badań Stosowanych, więc ich posiedzenie 7-8
grudnia było ostatnim.

Z RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
STANOWISKO N R

16/2000

PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z DNIA 23 LISTOPADA 2000

R.

W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2 0 0 1 R.
w DZIALE 8 0 3 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Działając z upoważnienia Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, po dokonaniu analizy projektu budżetu na rok
2001 w zakresie szkolnictwa wyższego, Prezydium Rady
Głównej stwierdza, że:
1) Przedkładając projekt budżetu państwa na rok 2001,
rząd RP przyjął, iż nie zostanie wykonana ustawa budżetowa w roku 2000, w tym w dziale 803 - Szkolnictwo
wyższe, zamiast planowanych 6.028,3 min zł przyjęto
wykonanie tegorocznego budżetu w wysokości 5.928,0 min
zł. Oznacza to zmniejszenie wydatków budżetowych w
bieżącym roku o ponad 100 min zł, czego konsekwencją
będzie dalsze pogorszenie sytuacji finansowej uczelni
państwowych.
2) Rząd przyjął plan wydatków na rok 2001 w dziale
803 - Szkolnictwo wyższe, z uwzględnieniem rezerwy
celowej, w wysokości 6.508,3 min zł, w tym 5.991,2 min
zł w resortach cywilnych. Oznacza to wzrost o prawie 8%
w stosunku do wielkości zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2000. Zarówno w projekcie ustawy budżetowej na rok 2001 jak i mediach prezentowany jest także
inny wskaźnik, a mianowicie stosunek kwot planowanych na rok 2001 do zakładanego wykonania budżetu w
roku 2000, który wykazuje wzrost o prawie 9,8%. Różnica 1,8% między tymi danymi, wskazująca na wzrost 9,8%,
wynika z obniżenia o 100 milionów złotych rzeczywistych
wydatków w bieżącym roku.
3) Zgodnie z ustawą budżetową przyjętą przez Sejm RP
na rok 2000, udział wydatków na szkolnictwo wyższe w
PKB miał wynosić 0,89%.
Ostateczne wykonanie budżetu roku 2000, w takim ujęciu jaki stanowi podstawę do opracowania budżetu na
rok przyszły, oznacza, ze w bieżącym roku udział ten
wyniesie jedynie 0,84% PKB.
Projekt budżetu na rok 2001 zakłada dalszy spadek do
wysokości 0,82% PKB.
Gdyby za podstawę przyjąć nie PKB lecz wysokość budżetu państwa, to ustawa budżetowa z roku 2000 przyjmuje, że wydatki na szkolnictwo wyższe będą stanowiły
3,86% budżetu, natomiast projekt na rok 2001 zakłada

spadek do wysokości 3,57%.
4) a) Biorąc pod uwagę to, że budżet roku bieżącego przewidywał środki dla nowotworzonych szkół jedynie na
okres 5 miesięcy, a w budżecie na rok 2001 muszą być
przewidziane środki na działalność tych szkół w ciągu
12 miesięcy oraz uwzględniając fakt zwiększania środków na wydatki majątkowe, stwierdzić należy, że do dyspozycji uczelni na działalność dydaktyczną (tzn. płace
oraz bieżące funkcjonowanie uczelni) planuje się wzrost
o 7% w stosunku do roku bieżącego, tzn. mniej niż założony wskaźnik inflacji, który wynosi 7,2%.
b) Wzrost środków na działalność dydaktyczną w wysokości 7% przy planowanej regulacji płac o 7,6% oznacza,
że musi nastąpić obniżenie środków przeznaczonych
przez uczelnie na bieżące funkcjonowanie.
c) W przypadku szkół niektórych typów (np. podległych
resortowi zdrowia) dotacja na działalność dydaktyczną
ma być utrzymana - w liczbach bezwzględnych - na poziomie roku bieżącego, a środki na pomoc materialną
dla studentów spadną poniżej wartości tegorocznej.
5) Aby zniwelować skutki niedoszacowania w ustawie
budżetowej na rok 2000 wysokości wskaźnika inflacji,
uczelnie państwowe potrzebują ponad 140 min zł na płace,
natomiast aby przywrócić w 2001 r. poziom wydatków
rzeczowych z roku 2000, niezbędne jest kolejne 150 min
zł (Rada Główna ostrzegała o takich konsekwencjach
nierealistycznie oszacowanego wskaźnika inflacji na rok
2000 w swojej uchwale z dnia 23 marca br.). Realizacja
zobowiązań Państwa wobec studentów, w tym w szczególności studentów uczelni niepublicznych, wymaga istotnego wzrostu nakładów na stypendia, co nie zostało
uwzględnione w projekcie budżetu.
Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, Prezydium Rady
Głównej zwraca się do Sejmu i Senatu RP, do partii politycznych, do wszystkich, dla których ważne są sprawy
edukacji i którzy rozumieją znaczenie edukacji gdy wkraczamy w XXI wiek, o działania na rzecz poprawy sytuacji materialnej szkolnictwa wyższego.
Konieczne są decyzje polityczne, które uczynią edukację
społeczeństwa rzeczywistym priorytetem a nie jedynym
z wielu zadań, co do których potrzeby są zaspokajane na
poziomie zapewniającym nie rozwój lecz stagnację.
Prof. Andrzej Pelczar
Przewodniczący Rady Głównej

WIADOMOŚCI BIURA PROGRAMÓW UNII
EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
Dwunasta Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Międzynarodowej (EAIE).
•
Odbyła się w dniach 30 listopada-2 grudnia w centrum wystawowym w Lipsku. Coroczna konferencja skierowana jest do pracowników administracyjnych i naukowych zajmujących się edukacją międzynarodową. Spo-

tkanie w Lipsku poświęcone było zmianom w edukacji
na poziomie szkolnictwa wyższego, zachodzącym pod
wpływem międzynarodowych programów i realizacji polityki internacjonalizacji wyższych uczelni. Na konferencję przybyli goście z całego świata reprezentujący szkoły wyższe, instytucje, organizacje i stowarzyszenia zwią-
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zane z edukacją. Uczestnicy z Uniwersytetu Wrocławskiego brali udział w spotkaniach dotyczących pięciu grup
specjalistycznych. 1.Zarządzający współpracą z zagranicą - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 2) Koordynatorzy europejskich programów edukacyjnych i 3) Organizatorzy wymiany studentów - Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą, 4) Zarządzający
organizacją i oceną studiów - Prorektor ds. Nauczania,
oraz 5) Promotorzy programów badań i innowacji - Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy z Regionem oraz kierownik Działu Badań Naukowych. Przez trzy
dni dyskutowano o zagadnieniach dotyczących znaczenia tworzenia sieci współpracujących ze sobą instytucji.
Uczelnie wyższe reprezentują różne systemy edukacyjne, które dzięki projektom międzynarodowym można udoskonalać i dostosowywać do wymogów wykształcenia przyjętych przez kraje Unii. Odbyły się 93 sesje poświęcone
zmianom w poszczególnych aspektach kształcenia formalnego jak i nieformalnego związanego z kształceniem
ustawicznym. Omawiano tworzenie programów szkół letnich, wdrażanie systemów kształcenia na odległość, uczenie się i nauczanie języków obcych, doskonalenie kształcenia zawodowego poprzez specjalistyczne praktyki, działanie biur obsługi studentów zagranicznych, biur promocji uczelni i utrzymywania kontaktów z absolwentami,
przedstawiono również znaczenie podejścia rynkowego
do edukacji.
Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk promujących
działalność różnych instytucji. Na stoiskach można było
dostać najnowsze oferty stypendialne z DAAD lub dowiedzieć się o zasadach studiowania w Kolumbii czy
systemach oceniania studentów na uniwersytetach w
Quebec.
Na większość sesji składały się prezentacje dwóch lub
trzech osób stanowiących panel, wystąpienia kończyły
pytania uczestników, które prowokowały dyskusję. Sesje
poświęcone zagadnieniom znanym, jak na przykład program Socrates, przeznaczone były dla uczestników specjalizujących się w wymianie studentów, oprócz tych na
poziomie specjalistycznym były także sesje wprowadzające, na przykład prezentacja bazy danych, funkcjonującej na amerykańskim uniwersytecie Cornell. Uczestnicy
tej sesji mogli krok po kroku prześledzić poziomy informacji z jakich można korzystać za pomocą wpisu do bazy.
Działająca w internecie baza dostępna jest na wszystkich szczeblach struktury uniwersytetu; korzystają z niej
studenci aby dowiedzieć się o wynikach egzaminów, ab-
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solwenci którzy chcą wybrać dodatkowe kursy z bogatej
oferty kursów kształcenia ustawicznego, ale także pracownicy naukowi, szukający konkretnych publikacji lub
informacji o sprzęcie znajdującym się w poszczególnych
instytutach. Baza ta jest cały czas uzupełniana i doskonalona.
Wielonarodowość uczestników konferencji miała swoje
odzwierciedlenie w tematach sesji, zaprezentowano reformy systemów edukacyjnych na Kubie, w Austrii, Chinach, Bułgarii, Turcji, a także w krajach niepodległych
byłego ZSRR. W trakcie całej konferencji wielokrotnie
powoływano się na dokument deklaracji z Bolonii, którą
podpisało 29 państw. Dokument ten odzwierciedla chęć
poszukiwania europejskiego sposobu rozwiązywania problemów w edukacji; do głównych należą systemy ocen i
nadawania stopni naukowych, zapewnienie jakości nauczania, zlikwidowania wciąż istniejących barier, które
utrudniają swobodną wymianę studentów. Cele Deklaracji Bolońskiej maja być zrealizowane do roku 2010
dzięki pomocy ze strony odpowiednich Ministerstw, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące minionej konferencji
EAIE można znaleźć pod adresem www.eaie.org, tam
też mogą zgłaszać się osoby zainteresowane wzięciem
udziału w kolejnej konferencji, która odbędzie się w Tampere.
•
W ramach Piątego Programu Ramowego Unii
Europejskiej istnieje możliwość dofinansowania indywidualnych projektów badawczych realizowanych w krajach UE. O granty „Marie Curie Individual Fellowship"
mogą ubiegać się pracownicy naukowi z dziesięcioletnim stażem, którzy chcieliby realizować projekty badawcze
w ośrodkach akademickich znajdujących się w wyznaczonych regionach Unii Europejskiej tzw. „less - favoured" lub zagranicznych przedsiębiorstwach, a także
młodzi pracownicy do 36 lat - doktorzy i doktoranci (przynajmniej z czteroletnim doświadczeniem badawczym).
Szczególnie dużą szansę powodzenia w konkursie z datą
końcową 14 marca 2001 mają osoby składające projekty
w ramach 3 programu horyzontalnego Human Potencial
w dziedzinie chemii i fizyki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie 12 stycznia o godzinie 10.30
w sali im. Banacha, na którym zaprezentowane będą
formularze aplikacyjne oraz kryteria oceny wniosków.
Chętni powinni się zgłaszać do Biura Programów Unii
Europejskiej i Współpracy Regionalnej, pl. Uniwersytecki 15, tel. 375-27-77, e-mail: blu@adm.uni.wroc.pl

ODESZLI NA ZAWSZE
D A N U T A ŁUCZKOWSKA
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Zmarła tragicznie. Była długoletnim i zasłużonym pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, ostatnio pracowała w Dziale Administracyjno - Gospodarczym.
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KOMUNIKATY
•
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej informuje,
iż Kolegium Europejskie ogłasza nabór na roczne, podyplomowe studia w dziedzinie integracji europejskiej do
dwóch campusów w Brugii (Belgia) i Warszawie (Natolin).
Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra prawa, ekonomii, nauk polityczno-społecznych lub zarządzania i administracji.
Konieczna jest dobra znajomość języka francuskiego i
angielskiego. Wiek do 30 lat. Przyjęci na studia mogą
ubiegać się o stypendium w pełni pokrywające koszty
studiów.
Kwestionariusze dla kandydatów i informacje nt. Kolegium można otrzymać w Departamencie Programów
Rozwoju Instytucjonalnego Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej, 00-918 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9, tel.

022/ 694-68-16 e-mail: dorota_zareba@mail.ukie.gov.pl
lub www.coleurop.be
Termin składania kwestionariuszy wraz z załącznikami
upływa 31 stycznia 2001 r.
• Dział Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie
informuje, że będą wykupione zniżki kolejowe na 200lr.,
uprawniające do 50% ulgi na przejazdy we wszystkich
pociągach w dowolnej klasie.
Cena jednej zniżki wynosi 252 zł, z czego pracownik będzie płacił 100 zł. Kwota ta może być potrącona, za zgodą pracownika z poborów w pięciu ratach.
Zainteresowani mogą już składać zdjęcia w Dziale Kadr.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod
numerem tel. 37-52-715.

Do poczytania na Święta

Uczeni w anegdocie
Ach, te wykłady!
• Liczne są przypadki wielkich uczonych, którzy byli kiepskimi wykładowcami. Isaac Newton miał w Cambridge wykłady trudne i nudne. Więc bywało, że studenci na nie w ogóle nie
przychodzili.
• Równie marnym wykładowcą był inny genialny twórca James Clerk Maxwell. Jeden z jego studentów, Dawid Gili
(późniejszy astronom Jej Królewskiej Mości na Przylądku
Dobrej Nadziei) wspominał po latach, że z wykładów Maxwella
w Aberdeen korzystało zaledwie czterech czy pięciu studentów spośród siedemdziesięciu. Był sympatyczny, często zamyślał się i nagle budził z zamyślenia. Wtedy mówił nam, o czym
myślał. Niewiele z tego mogliśmy zrozumieć
• Sławny uczony niemiecki Hermann Helmholtz, współodkrywca pierwszej zasady termodynamiki, wykładał bardzo źle.
Max Planck (1858-1947), który słuchał jego wykładów, wspominał, że Helmholtz widocznie nigdy ich nie przygotowywał
starannie, zacinał się podczas wykładu, wyszukiwał potrzebne
dane w małym notesiku, często mylił się w rachunkach na
tablicy i odnosiliśmy wrażenie, że sam nudził się wtedy co najmniej tak samo jak my. Nic więc dziwnego, że na wykładzie
pozostało w końcu trzech słuchaczy.
• Sam Planck wykładał doskonale. Bardzo starannie przygotowywał konspekty wykładów i choć potem z tych notatek
nie korzystał, nigdy się nie mylił. Miał zabawny nawyk. Kładł
przed sobą na katedrze dwa kawałki kredy i gdy nie pisał na
tablicy, nieustannie je przekładał.
Planck został profesorem fizyki w Berlinie, mając zaledwie 31
lat. Był drobny, niepozorny. Podobno po przybyciu do Berlina
Planck zapomniał, w której sali miał prowadzić wykład, więc
spytał portiera: - Proszę mi powiedzieć, w której sali wykłada
dziś profesor Planck? Starszy wiekiem portier zmierzył go
wzrokiem, poklepał po ramieniu i rzekł: - Nie idź tam, młody
człowieku. Jeszcze jesteś za młody, by zrozumieć wykłady
naszego uczonego profesora Plancka.
• Matematyk amerykański Benjamin Prirce (1809-1880)
wykładał chaotycznie, pisząc bezładnie na tablicach. Pewnego
razu podczas wykładu z teorii funkcji doszedł do wzoru wiążącego liczby Pi, e oraz i, co go tak zdumiało, że odrzucił ścierkę i
kredę i bez słowa kontemplował wynik. Potem odwrócił się do
studentów i powoli powiedział: - Nie rozumiem tego i nie wiem,

co to znaczy, ale skoro to wyprowadziłem, musi to być prawda.
Euler i inni
• Leonhard Euler, jeden z najwybitniejszych matematyków
i fizyków wszystkich czasów, był niezwykle wydajny naukowo. Rachował bez najmniejszego wysiłku. Kiedyś dwaj jego
uczniowie pracowali nad znalezieniem sumy pewnego zbieżnego szeregu. Po zsumowaniu siedemnastu wyrazów okazało
się, że ich wyniki różnią się o jedność na pięćdziesiątym miejscu po przecinku. Aby sprawdzić, który z nich ma rację, Euler
wykonał całe to obliczenie w pamięci i jego wynik okazał się
prawdziwy.
Euler miał fenomenalną pamięć. Umiał wyrecytować całą
Eneidę Wergiliusza; mało tego, potrafił także podać pierwszy i
ostatni wiersz na każdej stronie. Dzięki niezwykłej pamięci
mógł po utracie wzroku tworzyć nowe prace, które dyktował
asystentom. Skończoną pracę Euler odkładał zwykle na
wierzch stosu rosnącego na stole. Posłaniec z drukarni Cesarskiej Akademi Nauk brał papiery leżące na górze stosu. Dlatego prace Eulera były często publikowane w odwrotnej kolejności, niż je napisał. Ponadto Euler powracał do zagadnień już
rozwiązanych i wprowadzał w nich ulepszenia lub uzupełnienia. Zdarzało się więc, że czasem uzupełnienie ukazywało się
drukiem wcześniej niż praca główna. Wydanie dzieł wszystkich obejmuje 73 tomy.
• Wydajnością mógł konkurować z Eulerem francuski matematyk Augustin Cauchy (1789-1857, który nie stronił także
odfizyki.Opublikował on blisko 800 prac, z czego ponad 500 w
ostatnich dziewiętnastu latach życia.
• Natomiast sprawnością rachowania w pamięci mógł konkurować z Eulerem świetny matematyk angielski John Wallis
(1616-1703). Pewnej bezsennej nocy wyciągnął w pamięci pierwiastek z liczby 53-cyfrowej i rano podyktował 27 poprawnych
cyfr wyniku.
Co z ciebie wyrośnie?
Często opisywane były przypadki cudownych dzieci, które
już w wieku kilku lat wykazywały niezwykłe zdolności i zostawały potem wielkimi uczonymi. Od reguły są jednak wyjątki.
Niektórzy wybitni uczeni zaczynali swą karierę bardzo późno,
byli też tacy, których w dzieciństwie uważano za upośledzonych.
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• George Green (1793-1841) był młynarzem. Bardzo interesował się matematyką i samodzielnie się jej uczył w wolnych
chwilach. W 1828 roku ogłosił swą pierwszą pracę o zastosowaniu analizy matematycznej w teorii zjawisk elektrycznych i
magnetycznych. Wprowadził tam uogólnienie wyników teoretycznych matematyka francuskiego Simeona Poissona i to, co
dziś każdy fizyk i matematyk zna jako wzory i twierdzenie
Greena. Już wkrótce wyniki te stały się przełomowe dla rozwoju fizyki matematycznej. W następnych latach Green opublikował także prace na temat statyki i dynamiki płynów oraz
optyki. Mając lat 40, zdecydował się wreszcie wstąpić na uniwersytet w Cambridge, gdzie w 1837 roku uzyskał dyplom z
matematyki. Dopiero dwa lata przed śmiercią został wybrany
na członka jednego z kolegiów uniwersytetu Cambridge.
• Sławny matematyk szwajcarski JakobSteiner (1796-1863)
uważany za największego geometrę od czasów Apoloniusza z
Pergi, nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku 14 lat. Jego
rodzice nie widzieli żadnej korzyści z edukacji, nie posyłali więc
syna do szkoły, Ukończywszy 18 lat, uparty młodzieniec wbrew
woli rodziców zaczął chodzić do szkoły w Yverdon, gdzie szybko
wykazał niezwykłą intuicję geometryczną. Potem studiował
na uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie, utrzymując się z
udzielania prywatnych lekcji. Wielką karierę rozpoczął w 1832
roku, kiedy przyznano mu doktorat honorowy na uniwersytecie w Królewcu, a dwa lata później - specjalnie dla niego utworzono katedrę geometrii na uniwersytecie w Berlinie.
Dodajmy, że Steiner nie lubił algebry i analizy, uważał bowiem,
że rachunki zastępują myślenie, podczas gdy geometria je stymuluje.
• Znane są przypadki uczonych, którzy poświęcili się nauce
nie tyle z wyboru, co z braku innych możliwości. Gauillaume
Amontons (1663-1705) był synem paryskiego prawnika, ale
nie mógł pójść w ślady ojca, ponieważ wskutek poważnej choroby już w dzieciństwie stracił słuch. Będąc niezdolnym do
wykonywania intratnego zawodu prawnika, poświęcił się fizyce. Jego pionierskie badania nad rozszerzalnością termiczną
gazów i tarciem, konstrukcja pierwszego termometru gazowego o stałej objętości i innych przyrządów pomiarowych dały
mu członkostwo w paryskiej Akademii Nauk. Amontons przypisywał potem owe sukcesy głuchocie i odmawiał poddania się
kuracji, która mogłaby mu częściowo przywrócić słuch!
Licz, kiedy tylko możesz
• Francis Galton (1822-1911) był jednym z najwszechstronniejszych i najbardziej oryginalnych uczonych wszystkich czasów. Wniósł on poważny wkład do tak różnych dziedzin, jak
geografia, meteorologia, socjologia, psychologia, nauka o dziedziczności i statystyka, zapoczątkował antropometrię, biometrię i badania nad bliźniętami (gemeliologię), stworzył daktyloskopię i eugenikę. Był twórcą pojęć regresji i korelacji. Wprowadził metody statystyczne do wielu dziedzin przyrodniczych i
społecznych. Jego motto życiowe brzmiało: Licz, kiedy tylko
możesz.
• Francis Galton i Carles Darwin mieli wspólnego dziadka
Erazma, ale różne babki. Francis był cudownym dzieckiem,
zaczął czytać, kiedy miał 2,5 roku, pisał parę miesięcy później,
a w wieku 4 lat czytał już po francusku. Studiował w Cambridge, w sławnym Trinity College. Rodzice chcieli, aby został lekarzem, lecz po kilku latach Galton zdecydował, że nie będzie
wykonywał tego zawodu; przerwał studia i zaczął podróżować.

Numer 12/2000

W 1844 roku odbył wyprawę do Egiptu i Syrii, potem przez
kilka lat wędrował po Afryce. Dopiero po ślubie w 1853 roku
osiadł w Londynie. Wtedy też zaczął zajmować się pracą naukową. Zainteresował się najpierw meteorologią; wprowadził
dokładne mapy pogody i odkrył antycyklony. Napisał parę książek geograficznych, w tym o technice podróżowania,
• Zasadniczą zmianę jego zainteresowań wywołało ukazanie się dzieła kuzyna Charlesa O powstawaniu gatunków.
Wtedy właśnie zaczął zajmować się ewolucją człowieka. Jednym z jego pierwszych pomysłów było sprawdzenie, czy zdolności umysłowe są dziedziczne, czy też mogą być rozwijane
przez otoczenie. Na podstawie badań statystycznych rodowodów utalentowanych ludzi Galton doszedł do wniosku, że zasadniczą rolę w tym wypadku odgrywa dziedziczność. Wyniki
tych i innych podobnych badań zawarł w swym największym
dziele Hereditary Genius (Geniusz dziedziczny), opublikowanym w 1869 roku.
• Zdaniem Galtona, jedną z przyczyn kulturalnego i cywilizacyjnego zastoju w średniowieczu było to, że ludzie najzdolniejsi wybierali przeważnie karierę duchowną i wobec tego
nie przyczyniali się do dziedzicznego przekazywania talentu.
W wiekach późniejszych postęp był też spowolniony, wskutek
działania Inkwizycji, która spowodowała śmierć setek tysięcy
ludzi, przeważnie utalentowanych i dążących do wprowadzenia nowych idei.
Obsesja Galtona dotycząca wyrażania wszystkiego przy
użyciu liczb objawiała się w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Kiedy pozował do portretu, który malował mu
Gustav Graef, Uczył wszystkie pociągnięcia pędzla artysty. Naliczył ich dokładnie 20 tysięcy. Dwadzieścia lat później pozował
Charlesowy Furserowi i ku swemu zdumieniu stwierdził, że
ten także potrzebował dokładnie 20 tysięcy ruchów pędzlem,
by namalować jego portret,
Pomysł Galtona, aby identyfikować ludzi za pomocą linii
papilarnych, był początkowo traktowany z rezerwą. Stosunek
do daktyloskopii zmienił się jednak zasadniczo, kiedy dzięki
zbadaniu odcisków palców na ramie obrazu udało się zidentyfikować złodzieja, który w 1911 roku skradł z Luwru słynne
płótno Leonarda da Vinci Mona Lisa.
Większy niż Voltaire
• W ostatnim roku XVIII wieku Alessandro Volta zbudował
pierwszą baterię elektryczną, co stanowiło przełom w poznawaniu elektryczności.
Alessandro jako dziecko sprawiał rodzicom zmartwienie,
bo przez pierwsze cztery lata życia nie mówił. Gdy uznano już,
że jest niemową, nagle okazał się normalnym i uzdolnionym
dzieckiem. Jezuici namawiali go do obrania kariery zakonnej.
Alessandro dość jednak szybko uległ fascynacji fizyką, zwłaszcza elektrycznością. Już w wieku 18 lat korespondował ze znanym fizykiem Abbe Nolletem, a sześć lat później napisał swą
pierwszą pracę naukową, w której wyraził przekonanie, że
wszystkie zjawiska elektryczne można wyjaśnić obecnością
jednego fluidu, podobnego do grawitacji. W 1774 roku wynalazł elektrofor, który umożliwiał wielokrotne elektryzowanie
ciał. Volta po wielu doświadczeniach udowodnił, że prawdziwą
przyczyną zjawiska elektryczności jest napięcie kontaktowe
powstające przy zetknięciu dwóch różnych metali. Dla potwierdzenia tego zbudował pierwszą baterię elektryczną (dziś zwaną stosem Volty).
Z książki „Uczeni w anegdocie" Andrzeja
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