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Pogodnych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i wzajemnej ¿yczliwoci
w Nowym Roku 2003
Czytelnikom
¿yczy
redakcja
W£ADZE DZIEKAÑSKIE
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
NA KADENCJÊ 2002-2005
Wydzia³ Filologiczny

latach 1996-2002.
prof. dr hab. EL¯BIETA KOCIK, prodziekan ds. nauczania
prof. dr hab. JAN KÊSIK, prodziekan ds. wychowania
prof. dr hab. ROBERT SACIUK, prodziekan ds. studiów zaocznych
K
K

prof. dr hab.
W£ADYS£AW DYNAK
dziekan Wydzia³u
Profesor nadzwyczajny
w Instytucie Filologii Polskiej
UWr.; specjalizuje siê w historii literatury polskiej XIX i XX
wieku, folklorystyce i dydaktyce literatury.
Prorektor ds. ogólnych w kadencji 1996-1999. W latach
1999-2002 by³ dziekanem Wydzia³u
prof. dr hab. MICHA£ SARNOWSKI, prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. EL¯BIETA DZIKOWSKA, prodziekan ds. studenckich
i ogólnych
prof. dr hab. BO¯ENA ROZWADOWSKA, prodziekan ds. studiów
wieczorowych i zaocznych

K

K

K

Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych

K

Wydzia³ Prawa,
Administracji i Ekonomii
prof. dr hab.
MAREK BOJARSKI
dziekan Wydzia³u
Profesor zwyczajny w
Katedrze Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego
UWr.; specjalizuje siê w prawie
karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach.
Prorektor do spraw ogólnych
w latach 1999-2002. Funkcjê tê
sprawowa³ te¿ w latach 19931995. Wczeniej by³ prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji (1990-1993).
prof. dr hab. KRYSTYNA SAWICKA, prodziekan ds. studiów stacjonarnych prawa
dr hab. W£ODZIMIERZ GROMSKI, prodziekan ds. studiów zaocznych prawa
prof. dr hab. MARIAN PTAK, prodziekan ds. studiów stacjonarnych i zaocznych administracji
prof. dr hab. URSZULA KALINA-PRASZNIC, prodziekan ds. studiów stacjonarnych i zaocznych ekonomii
prof. dr hab. JAN BOÆ, pe³nomocnik dziekana ds. uzupe³niaj¹cych studiów prawa dla absolwentów administracji
prof. dr hab. LESZEK BOGUNIA, pe³nomocnik dziekana ds. studiów prawa dla absolwentów Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie
K

prof. dr hab.
BOGDAN ROK
dziekan Wydzia³u

K

K

Profesor zwyczajny w
Instytucie Historycznym UWr.
Historyk, specjalizuje siê w historii kultury staropolskiej
(XVI-XVIII w.), historii nowo¿ytnej medycyny, historii
owiaty i wychowania.
Prodziekan ds. studenckich w

K

K

K
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Wydzia³ Fizyki
i Astronomii
prof. dr hab.
HENRYK CUGIER
dziekan Wydzia³u

Prodziekan ds. socjalno-bytowych w kadencji 1997-1999. W
latach 1999-2002 pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u.
prof. dr hab. Ryszard Ró¿anowski, prodziekan ds. nauki i
wspó³pracy z zagranic¹
dr hab. Andrzej Czajowski, prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski, prodziekan ds. ogólnych i
socjalno-bytowych
K

K
K

Profesor nadzwyczajny
w Instytucie Astronomicznym
UWr.; astrofizyk.
W latach 1993-2002 sprawowa³
funkcjê dyrektora Instytutu
Astronomicznego.

Wydzia³ Chemii
prof. dr hab.
JERZY PIOTR HAWRANEK
dziekan Wydzia³u
Profesor zwyczajny na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego; reprezentuje nauki chemiczne. Specjalizuje siê w chemii fizycznej,
spektroskopii molekularnej i
informatyce chemicznej. W latach 1996-1999 pe³nomocnik
dziekana ds. studiów doktoranckich i komputeryzacji. Pe³ni³ funkcjê dziekana w latach

prof. dr hab. RYSZARD CACH,
prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. BERNARD JANCEWICZ, prodziekan ds. ogólnych i studenckich
K

K

Wydzia³ Nauk
Przyrodniczych
prof. dr hab.
ANDRZEJ WITKOWSKI
dziekan Wydzia³u
Profesor zwyczajny w
Muzeum Przyrodniczym UWr.;
reprezentuje nauki przyrodnicze - biologiê ze specjalizacj¹
zoologia, ichtiologia.
W latach 1987-1990 sprawowa³
funkcjê prodziekana Wydzia³u.
Prorektor ds. nauczania w latach 1996-2002
dr hab. ANDRZEJ SOLECKI, prodziekan ds. dydaktyki
prof. dr hab. ROMUALD J. POMORSKI, prodziekan ds. socjalnobytowych
dr hab. BARBARA LUBICZ-MISZEWSKA, prodziekan ds. studiów
zaocznych
prof. dr hab. MARIA MALICKA-B£ASZKIEWICZ, pe³nomocnik dziekana ds. wspó³pracy z zagranic¹

1999-2002.
prof. dr hab. Adam Jezierski, prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Leszek Ciunik, prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Jacek Gliñski, prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Anna Trzeciak, pe³nomocnik dziekana ds.
studiów doktoranckich i wspó³pracy z zagranic¹
dr Tadeusz Cukierda, pe³nomocnik dziekana ds. dydaktycznych
K
K

K

K

K

Wydzia³ Matematyki
i Informatyki
prof. dr hab.
RYSZARD SZEKLI
dziekan Wydzia³u

K
K

K

K

Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych
prof. dr hab.
BERNARD JANUSZ ALBIN
dziekan Wydzia³u
Profesor nadzwyczajny
w Instytucie Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu
Wroc³awskiego; reprezentuje
nauki o polityce. Specjalizuje siê
we wspó³czesnych procesach
narodowociowych, problematyce Polonii oraz sprawach
Europy rodkowej i Wschodniej.

Profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym
Uniwersytetu Wroc³awskiego;
reprezentuje nauki matematyczne. Specjalizuje siê w teorii procesów stochastycznych i
rachunku prawdopodobieñstwa. Koordynator programu
Tempus w latach 1997-2000.
Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych w kadencji 1999-2002
dr hab. GRZEGORZ KARCH, prodziekan ds. dydaktyki matematyki
dr hab. JERZY MARCINKOWSKI, prodziekan ds. dydaktyki informatyki i spraw socjalnych
dr JAROS£AW WRÓBLEWSKI, pe³nomocnik dziekana ds. dydaktyki matematyki (zastêpuje nieobecnego do 30 IX 2003 r. prodziekana dr. hab. Grzegorza Karcha)
prof. dr hab. ANDRZEJ HULANICKI, pe³nomocnik dziekana ds.
remontowo-budowlanych budynku Instytutu Matematycznego
K

K

K

K

PE£NOMOCNICY REKTORA I PROREKTORA
prof. dr hab. ADAM CHMIELEWSKI - Pe³nomocnik ds. organizacyjnych
prof. dr hab. WALDEMAR KOZUSCHEK - Pe³nomocnik ds. niemiecko-polskich kontaktów naukowych
prof. dr hab. JACEK GLIÑSKI - Pe³nomocnik ds. programów
badawczych Unii Europejskiej
prof. dr hab. JERZY MAROÑ - Pe³nomocnik ds. ochrony inforK

K

K

K

macji niejawnych
dr MARIA MISIEWICZ - Pe³nomocnik ds. wdra¿ania punktów
kredytowych (ECTS)
dr IGOR BORKOWSKI - Pe³nomocnik ds. kontaktów z mediami,
tel. kom. O506-126-496
dr WIKTOR ¯£OBICKI - Pe³nomocnik Prorektora ds. i Nauczania do zamiejscowych grup studenckich w K³odzku
K

K

K
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CZ£ONKOWIE SENATU
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
NA KADENCJÊ 2002-2005
W£ADZE REKTORSKIE
prof. dr hab. ZDZIS£AW LATAJKA - rektor
prof. dr hab. KRZYSZTOF WÓJTOWICZ - prorektor ds. badañ naukowych i wspó³pracy z zagranic¹
prof. dr hab. KRYSTYNA GABRYJELSKA - prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. JAN KO£ACZKIEWICZ - prorektor ds. ogólnych
prof. dr hab. JERZY MAROÑ - prorektor ds. studenckich

tyki

K

K

K
K

K

PRZEDSTAWICIELE POZOSTA£YCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
dr W£ODZIMIERZ WYSOCZAÑSKI - Wydzia³ Filologiczny
dr JACEK WITKOWSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
mgr RAFA£ CIELA - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
dr STANIS£AW JAKUBOWICZ - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
dr JERZY PEREYMA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr BARBARA ROGOWSKA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
dr JACEK WOJACZYÑSKI - Wydzia³ Chemii
dr GRZEGORZ STACHOWIAK - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
K
K

K
K

W£ADZE DZIEKAÑSKIE
prof. dr hab. W£ADYS£AW DYNAK - dziekan Wydzia³u Filologicznego
prof. dr hab. BOGDAN ROK - dziekan Wydzia³u Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. MAREK BOJARSKI - dziekan Wydzia³u Prawa,
Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. HENRYK CUGIER - dziekan Wydzia³u Fizyki i
Astronomii
prof. dr hab. ANDRZEJ WITKOWSKI - dziekan Wydzia³u Nauk
Przyrodniczych
prof. dr hab. BERNARD ALBIN - dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
prof. dr hab. JERZY PIOTR HAWRANEK - dziekan Wydzia³u Chemii
prof. dr hab. RYSZARD SZEKLI - dziekan Wydzia³u Matematyki
i Informatyki
K

K

K

K

K

K

K

K
K
K

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTEK MIÊDZYWYDZIA£OWYCH
mgr TERESA ZARYCH - Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych
K

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
mgr in¿. GRA¯YNA PIOTROWICZ
dr BART£OMIEJ KUZAK

K
K

K

K

K

PRZEDSTAWICIELE SAMORZ¥DU STUDENCKIEGO
KRZYSZTOF ANTCZAK - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekono-

mii
MARIUSZ DIAKOWSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
MAURYCY GRASZEWICZ - Wydzia³ Filologiczny
JOANNA PALACZ - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
JACEK RAWECKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych (przewodnicz¹cy)
KRZYSZTOF SZWEJ - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
PRZEMYS£AW WITKOWSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
MACIEJ W£ODARSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
K

K

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH
prof. dr hab. ALICJA SZASTYÑSKA-SIEMION - Wydzia³ Filologiczny
prof. dr hab. JACEK KOLBUSZEWSKI - Wydzia³ Filologiczny
prof. dr hab. KRZYSZTOF WACHOWSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. MAREK CZAPLIÑSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
prof. dr hab. JAN BOÆ - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. STANIS£AW KAMIERCZYK - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. ADAM KIEJNA - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. JAN MOZRZYMAS - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. TERESA OBERC-DZIEDZIC - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. JERZY WYRZYKOWSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. WOJCIECH SITEK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. dr hab. TERESA £O-NOWAK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. dr hab. ALEKSANDER KOLL - Wydzia³ Chemii
prof. dr hab. PIOTR SOBOTA - Wydzia³ Chemii
prof. dr hab. LESZEK PACHOLSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. TOMASZ ROLSKI - Wydzia³ Matematyki i InformaK
K
K

K

K
K

K
K

K

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BÊD¥CYCH NAUCZYCIELAMI

K

K

K

AKADEMICKIMI

dr RYSZARD ADAMSKI - Instytut Mikrobiologii
mgr MARIA MARZEC - Kwestura
mgr ANNA SZULC - Dzia³ M³odzie¿owy

K

K
K

K

K

W g³osowaniu podczas obrad Senatu UWr. bierze udzia³ 51
wymienionych powy¿ej senatorów

K

UCZESTNICY OBRAD SENATU Z G£OSEM DORADCZYM
mgr MAREK KORNATOWSKI - dyrektor administracyjny
mgr RYSZARD ¯UKOWSKI - kwestor
dr W£ODZIMIERZ CHUDY - prezes RZ ZNP
dr ANDRZEJ D¥BROWSKI - przewodnicz¹cy KZ NSZZS
przedstawiciel uczelni w RGSW (wybory odbêd¹ siê)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

CZ£ONKOWIE KOMISJI SENACKICH
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
NA KADENCJÊ 2002-2005
KOMISJA FINANSÓW
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. LESZEK PACHOLSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
/Przedstawiciel Senatu/
K

prof. W£ADYS£AW DYNAK - dziekan Wydzia³u Filologicznego
prof. KRYSTYNA GABRYJELSKA - prorektor ds. nauczania
prof. JERZY P. HAWRANEK - dziekan Wydzia³u Chemii
prof. TERESA OBERC-DZIEDZIC - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. BOGDAN ROK - dziekan Wydzia³u Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
prof. TOMASZ ROLSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. WOJCIECH SITEK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
K
K
K

K
K

Przedstawiciele Senatu
prof. BERNARD ALBIN - dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
prof. Henryk Cugier - dziekan Wydzia³u Fizyki i Astronomii
K

K
K
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prof. RYSZARD SZEKLI - dziekan Wydzia³u Matematyki i Informatyki
prof. ANDRZEJ WITKOWSKI - dziekan Wydzia³u Nauk Przyrodniczych
dr JACEK WOJACZYÑSKI - Wydzia³ Chemii
mgr TERESA ZARYCH - Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych
K

K

K

K
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prof. LUDWIK TURKO - Wydzia³ Fizyki i Astronomii

K

Przedstawiciele Senatu
prof. STANIS£AW KAMIERCZYK - Wydzia³ Prawa, Administracji i
Ekonomii
dr BART£OMIEJ KUZAK - Biblioteka Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
prof. TERESA OBERC-DZIEDZIC - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr JERZY PEREYMA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
mgr ANNA SZULC - Dzia³ M³odzie¿owy
dr W£ODZIMIERZ WYSOCZAÑSKI - Wydzia³ Filologiczny
K

K

K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek
administracyjnych
dr TADEUSZ CUKIERDA - Wydzia³ Chemii
dr KAZIMIERZ DZIUBKA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
mgr MAREK KORNATOWSKI - Dyrektor Administracyjny
prof. TERESA KULAK - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
dr WIES£AWA MIEMIEC -Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. STEFAN MRÓZ - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
mgr in¿. GRA¯YNA PIOTROWICZ - Biblioteka Uniwersytecka
prof. ROMUALD JACEK POMORSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr hab. JACEK WI¥TKOWSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. EUGENIUSZ TOMICZEK - Wydzia³ Filologiczny
mgr RYSZARD ¯UKOWSKI - Kwestor
K

K

K

K

K

K
K

K

K

K
K

K

K

K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. ADAM JEZIERSKI - Wydzia³ Chemii
dr JANUSZ KIDA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
mgr MAREK KORNATOWSKI - Dyrektor Administracyjny
prof. STANIS£AW LEWANOWICZ - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. ANNA MIGOÑ - Wydzia³ Filologiczny
prof. KRZYSZTOF NAWOTKA - Wydzia³ Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
prof. KONRAD NOWACKI - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
mgr in¿. GRA¯YNA PIOTROWICZ - Biblioteka Uniwersytecka
dr PAWE£ TROJANOWSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
mgr RYSZARD ¯UKOWSKI - Kwestor
K
K

K
K

K
K

K

K

Sekretarz Komisji
mgr MARIA MARZEC - Kwestura
K

KOMISJA INWESTYCJI I MAJ¥TKU
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. JERZY WYRZYKOWSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
/Przedstawiciel Senatu/

K
K

Sekretarz Komisji
mgr DANIELA GOSZCZYCKA - Dzia³ Organizacyjny
K

K

Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji
prof. LESZEK Z. CIUNIK - Wydzia³ Chemii
dr JACEK WITKOWSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych /Przedstawiciel Senatu/
K

KOMISJA KADR I ZATRUDNIENIA
Przewodnicz¹cy Komisji
dr STANIS£AW JAKUBOWICZ - Wydzia³ Fizyki i Astronomii /Przedstawiciel Senatu/
K

K

Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
prof. ANDRZEJ PÊKALSKI - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
K

Przedstawiciele Senatu
dr RYSZARD ADAMSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. BERNARD ALBIN - dziekan Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
dr W£ODZIMIERZ CHUDY - RZ ZNP
prof. HENRYK CUGIER - dziekan Wydzia³u Fizyki i Astronomii
prof. W£ADYS£AW DYNAK - dziekan Wydzia³u Filologicznego
prof. LESZEK PACHOLSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
dr BARBARA ROGOWSKA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. BOGDAN ROK - dziekan Wydzia³u Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
prof. PIOTR SOBOTA - Wydzia³ Chemii
dr GRZEGORZ STACHOWIAK - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
mgr ANNA SZULC - Dzia³ M³odzie¿owy
K

K
K

K
K
K

K

K

K
K

K

Przedstawiciele Senatu
mgr RAFA£ CIELA - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. STANIS£AW KAMIERCZYK - Wydzia³ Prawa, Administracji i
Ekonomii
dr JERZY PEREYMA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr BARBARA ROGOWSKA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
dr JACEK WITKOWSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
K
K

K

K
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
dr ANDRZEJ D¥BROWSKI - NSZZ Solidarnoæ
prof. MAREK DERWICH - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. HANNA JAÑSKA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr EDYTA KOTYÑSKA - Biblioteka Uniwersytecka
prof. ZDZIS£AW KUBOT - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. KRZYSZTOF MIGOÑ - Wydzia³ Filologiczny
dr hab. MAREK PIOTRÓW - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. RYSZARD RÓ¯ANOWSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. ANNA SADOWSKA - RZ ZNP
prof. ANNA TRZECIAK - Wydzia³ Chemii
K
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
dr hab. JERZY MARCINKOWSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. EWA NOWACKA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. LEON OLSZEWSKI - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. ANDRZEJ PIGULSKI - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
mgr ANDRZEJ ROMAÑSKI - Biblioteka Uniwersytecka
prof. ALEKSANDER SIKORSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr JOLANTA SZAFARZ - Wydzia³ Filologiczny
prof. STEFANIA WALASEK - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
K

K

K

K

K
K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

Sekretarz Komisji
mgr in¿. AGNIESZKA MA£USECKA - Biuro Inwestycji i Maj¹tku
K

Sekretarz Komisji
mgr JANINA KRZYKAWIAK-WOLAÑSKA - Dzia³ Kadr
K

KOMISJA NAUKI I WSPÓ£PRACY Z ZAGRANIC¥
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. PIOTR SOBOTA - Wydzia³ Chemii /Przedstawiciel Senatu/
K

KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. TERESA £O-NOWAK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
/Przedstawiciel Senatu/
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
K

Przedstawiciele Senatu
prof. JAN BOÆ - Wydzia³ Prawa, Administracji I Ekonomii
prof. MAREK CZAPLIÑSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
K
K
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prof. ADAM KIEJNA - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. TERESA £O-NOWAK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. JAN MOZRZYMAS - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. WOJCIECH SITEK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. KRZYSZTOF WACHOWSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
prof. ANDRZEJ WITKOWSKI - dziekan Wydzia³u Nauk Przyrodniczych
dr JACEK WOJACZYÑSKI - Wydzia³ Chemii
dr W£ODZIMIERZ WYSOCZAÑSKI - Wydzia³ Filologiczny
prof. JERZY WYRZYKOWSKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
K

K

K
K

K

K

K

K

K

Numer 12/2002

nomii
mgr ANNA HO£YK - Biblioteka Uniwersytecka
prof. TADEUSZ KLIMOWICZ - Wydzia³ Filologiczny
dr JERZY KORCZAK - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
mgr MAREK KORNATOWSKI - Dyrektor Administracyjny
dr hab. TOMASZ KRUSZEWSKI - Wydzia³ Prawa, Administracji i
Ekonomii
prof. JERZY PIEKALSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. ZIEMOWIT POPOWICZ - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. JANINA SKRZYPIEC-LEGENDZIEWICZ - Wydzia³ Chemii
prof. TADEUSZ STAWARCZYK - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
K
K

K

K
K

K

K
K

K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. KAROL BAL - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. EDWARD GNIEWEK - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. JAN KÊSIK - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. JERZY LUKIERSKI - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. LUDOMIR NEWELSKI - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. BO¯ENA ROZWADOWSKA - Wydzia³ Filologiczny
prof. WIES£AW W¥TOREK - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. JÓZEF. J. ZIÓ£KOWSKI - Wydzia³ Chemii
K

Sekretarz Komisji
mgr MIROS£AW JAKUBOWSKI - Dzia³ Organizacyjny
K

K

KOMISJA DYSCYPLINARNA

DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

K

K

Przewodnicz¹cy Komisji
prof. ZOFIA WIDA - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
K

K

K
K

K

Sekretarz Komisji
mgr BO¯ENA TYTOÑ - Dzia³ Badañ Naukowych
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. JAROS£AW BARTOSZEWICZ - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. STEFAN BEDNAREK - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. ANTONI CISZEWSKI - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. ANDRZEJ GRODZICKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. DANUTA KONOPIÑSKA - Wydzia³ Chemii
prof. LARYSA PISAREK - Wydzia³ Filologiczny
K

K

K

KOMISJA NAUCZANIA
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. ALEKSANDER KOLL - Wydzia³ Chemii /Przedstawiciel Senatu/
K

Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
prof. URSZULA KALINA-PRASZNIC - Wydzia³ Prawa, Administracji
i Ekonomii

K
K

K

Sekretarz Komisji
mgr JANINA KRZYKAWIAK-WOLAÑSKA - Dzia³ Kadr
K

K

Przedstawiciele Senatu
prof. dr hab. KRYSTYNA GABRYJELSKA - prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. TERESA OBERC-DZIEDZIC - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr GRZEGORZ STACHOWIAK - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
dr JACEK WOJACZYÑSKI - Wydzia³ Chemii
mgr TERESA ZARYCH - Studium Nauki Jêzyków Obcych

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. EL¯BIETA NAGLER-KALECIÑSKA - Wydzia³ Chemii
K

K
K

Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
prof. MARIA JAKIMIEC - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
K

K

K
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. MATEUSZ GOLIÑSKI - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
MAURYCY GRASZEWICZ - Samorz¹d Studencki
dr hab. BOGUS£AW HAJDUK - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
MARTA HAJEK - Samorz¹d Studencki
prof. IRENA KAMIÑSKA-SZMAJ - Wydzia³ Filologiczny
prof. ANNA OKULEWICZ - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
dr W£ODZIMIERZ POSNOW - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
JACEK RAWECKI - Samorz¹d Studencki
dr hab. TOMASZ SKURA - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
GRZEGORZ SUCH - Samorz¹d Studencki
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
dr ROBERT ALBERSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. RYSZARD CACH - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
RAFA£ CISEK - Samorz¹d Studencki
dr hab. ANDRZEJ CZAJOWSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. JACEK GLIÑSKI - Wydzia³ Chemii
dr hab. GRZEGORZ KARCH - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
prof. EL¯BIETA KOCIK - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. MICHA£ SARNOWSKI - Wydzia³ Filologiczny
dr hab. ANDRZEJ SOLECKI - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
K

K
K

K
K

K
K

K

K
K

K
K
K

K

K

K
K

K

Sekretarz Komisji
dr MARIA MISIEWICZ - Dzia³ Nauczania
K

KOMISJA STATUTOWA
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. JAN BOÆ - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
/Przedstawiciel Senatu/
K

Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
prof. W£ADYS£AW NARKIEWICZ - Wydzia³ Matematyki i Informatyki

Sekretarz Komisji
mgr SYLWIA SKUBISZ - doktorantka Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
K

ODWO£AWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
Przewodnicz¹cy Komisji
Jeszcze nie wybrano.
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
Jeszcze nie wybrano.

K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. ANDRZEJ ANTOSZEWSKI - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
dr hab. ANDRZEJ BATOR - Wydzia³ Prawa, Administracji i EkoK
K

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
KRZYSZTOF ANTCZAK - Samorz¹d Studencki
prof. MARIA GRZESZCZUK - Wydzia³ Chemii
prof. JACEK HAWRANEK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
ANNA JAWORSKA - Samorz¹d Studencki
K

K
K
K
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ANDRZEJ KARPOWICZ - Samorz¹d Studencki
prof. STEFAN KIEDROÑ - Wydzia³ Filologiczny
PIOTR MARSZA£ - Samorz¹d Studencki
dr hab. BARBARA MISZEWSKA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
TYMOTEUSZ MYRDA - Samorz¹d Studencki
prof. ZOFIA SIENKIEWICZ - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
ANNA SROCZYÑSKA - Samorz¹d Studencki
dr hab. BARBARA STANKIEWICZ - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
prof. W£ADYS£AW SZCZOTKA - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
dr ALICJA SZERL¥G - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
K
K

K

Przedstawiciel Senatu
dr BART£OMIEJ KUZAK - Biblioteka Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
K

K
K

K

K

K

K

K

Sekretarz Komisji
mgr GRZEGORZ KOPCZYÑSKI - Wydzia³ Prawa, Administracji i
Ekonomii
K

RADA BIBLIOTECZNA
Przewodnicz¹cy Komisji
prof. MARIA PID£YPCZAK-MAJEROWICZ - Wydzia³ Filologiczny

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych
prof. RYSZARD B£ASZCZYSZYN - Wydzia³ Fizyki i Astronomii
dr hab. PIOTR GUNIA - Wydzia³ Nauk Przyrodniczych
prof. JACEK HAWRANEK - Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
prof. ADAM JEZIERSKI - Wydzia³ Chemii
prof. ALICJA KUCZYÑSKA - Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. EL¯BIETA KUNDERA - Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii
dr hab. GRZEGORZ PLEBANEK - Wydzia³ Matematyki i Informatyki
mgr DANUTA ZGLIÑSKA-ADAMSKA - Biblioteka Uniwersytecka
K

K
K

K
K

K

K

K

Sekretarz Komisji
dr BOGUMI£A STANIÓW - Wydzia³ Filologiczny
K

K

REDAKTORZY SERII WYDAWNICZYCH
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
NA KADENCJÊ 2002-2005
WYDZIA£ FILOLOGICZNY
prof. ANNA MICHOÑSKA-STADNIK Anglica Wratislaviensia
prof. MA£GORZATA KOMZA Bibliotekoznawstwo
prof. JERZY WORONCZAK Bibliotheca Judaica
prof. ALICJA SZASTYÑSKA-SIEMION Classica Wratislaviensia
prof. JANUSZ DEGLER Dramat - Teatr
prof. PIOTR SAWICKI i dr EWA KULAK Estudios Hispánicos
dr hab. IWONA BARTOSZEWICZ, prof. MAREK HA£UB i prof. EUGENIUSZ TOMICZEK Germanica Wratislaviensia
prof. JACEK KOLBUSZEWSKI Góry - Literatura - Kultura
prof. ANNA D¥BROWSKA Jêzyk a Kultura
dr KORDIAN BAKU£A i prof. JAN MIODEK Kszta³cenie Jêzykowe
prof. TADEUSZ ¯ABSKI Literatura i Kultura Popularna
prof. STANIS£AW PRÊDOTA Neerlandica Wratislaviensia
dr ROMANA £OBODZIÑSKA Onomastica Slavogermanica
prof. MARIAN URSEL Prace Literackie
prof. EDMUND SIKORA Romanica Wratislaviensia
prof. MILICA SEMKÓW Slavica Wratislaviensia
dr S£AWOMIR BOBOWSKI Studia Filmoznawcze
prof. LES£AW CIRKO Studia Linguistica

K

prof. KAROL JONCA Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi
K

K

K
K

WYDZIA£ FIZYKI I ASTRONOMII
Aktualnie serie nie s¹ wydawane.

K
K

K

K

K

K
K

WYDZIA£ NAUK PRZYRODNICZYCH
prof. JADWIGA ANIO£-KWIATKOWSKA Prace Botaniczne
dr PAWE£ ALEKSANDROWSKI Prace Geologiczno- Mineralogiczne
prof. TOMASZ NOWAK Prace Ogrodu Botanicznego
prof. TERESA WISZNIOWSKA Prace Zoologiczne
prof. JERZY WYRZYKOWSKI Studia Geograficzne
K

K

K

K
K

K
K
K

K
K

K

K

WYDZIA£ NAUK SPO£ECZNYCH
dr hab. LEON MIODOÑSKI Filozofia
dr MAREK MAGDZIAK Logika
prof. MARIAN WOLAÑSKI Niemcoznawstwo
dr JACEK SROKA Politologia
prof. ZBIGNIEW KURCZ Socjologia
prof. KAROL FIEDOR Zbli¿enia Polska - Niemcy. Annäherungen Polen - Deutschland
K
K

K
K

K

K

Wydzia³ Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. TADEUSZ KOTULA Antiquitas
prof. BARBARA BAZIELICH Ethnologica
prof. TERESA KULAK Historia
prof. ZOFIA OSTROWSKA-KÊB£OWSKA i prof. JAN WRABEC Historia
Sztuki
prof. STEFAN BEDNAREK Prace Kulturoznawcze
prof. STEFANIA WALASEK Prace Pedagogiczne
prof. STANIS£AW WITKOWSKI Prace Psychologiczne
prof. JERZY PIEKALSKI Studia Archeologiczne
K

WYDZIA£ CHEMII
prof. JÓZEF ZIÓ£KOWSKI Wiadomoci Chemiczne

K

K

K

K

K

K

WYDZIA£ MATEMATYKI I INFORMATYKI
prof. KAZIMIERZ URBANIK Probability and Mathematical Statistics
K

K

K

SERIE POZAWYDZIA£OWE
mgr in¿. GRA¯YNA PIOTROWICZ Bibliothecalia Wratislaviensia
prof. TERESA KULAK i prof. WOJCIECH WRZESIÑSKI Studia i materia³y do dziejów Uniwersytetu Wroc³awskiego
prof. JAN MOZRZYMAS Studium Generale. Badania interdyscyplinarne
K

WYDZIA£ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
prof. LEON OLSZEWSKI Ekonomia
prof. STANIS£AW KAMIERCZYK Prawo
prof. BOGUS£AW BANASZAK Przegl¹d Prawa i Administracji

K

K

K

K

K
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DYREKTORZY INSTYTUTÓW, KIEROWNICY KATEDR,
ZAK£ADÓW I INNYCH JEDNOSTEK WYDZIA£OWYCH
W KADENCJI 2002-2005
WYDZIA£ FILOLOGICZNY
dr hab. LESZEK BEREZOWSKI - dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
prof. ANNA D¥BROWSKA - dyrektor Szko³y Jêzyka Polskiego i
Kultury dla Cudzoziemców
prof. TADEUSZ KLIMOWICZ - dyrektor Instytutu Filologii S³owiañskiej
prof. MA£GORZATA KOMZA - dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa
prof. ALEKSANDER LABUDA - dyrektor Instytutu Filologii Romañskiej
prof. JAN MIODEK - dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. JANINA SZASTYÑSKA-SIEMION - dyrektor Instytutu Filologii
Klasycznej i Kultury Antycznej
dr PRZEMYS£AW SZCZUREK - dyrektor Szko³y Jêzyków Antycznych i Orientalnych przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
prof. EUGENIUSZ TOMICZEK - dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej
prof. STEFAN KIEDROÑ - kierownik Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu
prof. ALEKSANDER WONY - kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
K

K

go

prof. KRZYSZTOF WÓJTOWICZ - kierownik Katedry Prawa Miêdzynarodowego i Europejskiego
prof. JAROS£AW KUNDERA - kierownik Orodka Badañ i Dokumentacji Unii Europejskiej
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

WYDZIA£ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
prof. JERZY PIEKALSKI - dyrektor Instytutu Archeologii
prof. MARIA STRA-ROMANOWSKA - dyrektor Instytutu Psychologii
prof. STEFANIA WALASEK - dyrektor Instytutu Pedagogiki
prof. JAN WRABEC - dyrektor Instytutu Historii Sztuki
prof. WOJCIECH WRZESIÑSKI - dyrektor Instytutu Historycznego
prof. STEFAN BEDNAREK - kierownik Katedry Kulturoznawstwa
prof. ADAM PALUCH - kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr WANDA GRUDZIÑSKA - kierownik Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki
K
K

K

K

WYDZIA£ FIZYKI I ASTRONOMII
prof. ANTONI CISZEWSKI - dyrektor Instytutu Fizyki Dowiadczalnej
prof. JERZY LUKIERSKI - dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej
dr hab. MICHA£ TOMCZAK - dyrektor Instytutu Astronomicznego
K

K

K

WYDZIA£ NAUK PRZYRODNICZYCH
prof. LECH BOROWIEC - dyrektor Instytutu Zoologicznego
prof. STANIS£AW CEBRAT - dyrektor Instytutu Mikrobiologii
prof. EL¯BIETA LONC - dyrektor Wydzia³owego Studium Ochrony rodowiska
prof. JAN £OBODA - dyrektor Instytutu Geograficznego
prof. ARKADIUSZ KOZUBEK - dyrektor Instytutu Biochemii i
Biologii Molekularnej
prof. STANIS£AW STAKO - dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych
prof. BEATA ZAGÓRSKA-MAREK - dyrektor Instytutu Biologii
Rolin
prof. KRZYSZTOF BORYS£AWSKI - kierownik Katedry Antropologii
prof. TADEUSZ STAWARCZYK - dyrektor Muzeum Przyrodniczego
prof. TOMASZ NOWAK - dyrektor Ogrodu Botanicznego
K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

WYDZIA£ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
prof. BARBARA ADAMIAK - dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych
prof. ALFRED KONIECZNY - dyrektor Instytutu Historii Pañstwa i Prawa
prof. TADEUSZ KUCZYÑSKI - dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego
prof. JANINA KUNDERA - dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych
prof. BOGUS£AW BANASZAK - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego
prof. LESZEK BOGUNIA - kierownik Katedry Prawa Karnego
Wykonawczego
prof. MAREK BOJARSKI - kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego
prof. TOMASZ KACZMAREK - kierownik Katedry Prawa Karnego
Materialnego
prof. STANIS£AW KAMIERCZYK - kierownik Katedry Teorii i
Filozofii Prawa
prof. ZDZIS£AW KEGEL - kierownik Katedry Kryminalistyki
prof. MAREK MACIEJEWSKI - kierownik Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych
prof. RYSZARD MASTALSKI - kierownik Katedry Prawa Finansowego
prof. ZYGFRYD SIWIK - kierownik Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego
prof. ZOFIA WIDA - kierownik Katedry Postêpowania KarneK

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

WYDZIA£ NAUK SPO£ECZNYCH
prof. KAROL BAL - dyrektor Instytutu Filozofii
prof. TERESA £O-NOWAK - dyrektor Instytutu Politologii
prof. WOJCIECH SITEK - dyrektor Instytutu Socjologii
prof. MARIAN WOLAÑSKI - dyrektor Instytutu Studiów Miêdzynarodowych
prof. JAN ZYGMUNT - kierownik Katedry Logiki i Metodologii
Nauk
K

K

K
K

K

WYDZIA£ CHEMII
prof. KRYSTYNA BUKIETYÑSKA-S£OPECKA - kierownik Zak³adu
Analizy Instrumentalnej
prof. JANUSZ DRO¯D¯YÑSKI - kierownik Zak³adu Technologii
Chemicznej
prof. TADEUSZ G£OWIAK - kierownik Zak³adu Krystalografii
prof. JERZY HAWRANEK - kierownik Zak³adu Elektronicznych
Technik Obliczeniowych
prof. ADOLF KISZA - kierownik Zak³adu Chemii Fizycznej
prof. HENRYK KOZ£OWSKI - kierownik Zak³adu Chemii Bionieorganicznej
prof. LECHOS£AW LATOS-GRA¯YÑSKI - kierownik Zak³adu Chemii
Organicznej
prof. ZOFIA MIELKE - kierownik Zak³adu Chemii Teoretycznej
i Fizyki Chemicznej
prof. JERZY MROZIÑSKI - kierownik Zak³adu Dydaktyki Chemii
prof. FLORIAN PRUCHNIK - kierownik Zak³adu Chemii i Ochrony rodowiska
prof. MIKO£AJ RUDOLF - kierownik Zak³adu Podstaw Chemii
prof. JANINA SKRZYPIEC-LEGENDZIEWICZ - kierownik Zak³adu
Chemii Analitycznej
prof. PIOTR SOBOTA - kierownik Zak³adu Chemii dla Przyrodników
prof. JÓZEF ZIÓ£KOWSKI - kierownik Zak³adu Chemii Nieorganicznej
K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K
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WYDZIA£ MATEMATYKI I INFORMATYKI
prof. EWA DAMEK - dyrektor Instytutu Matematycznego

u

prof. LESZEK PACHOLSKI - dyrektor Instytutu Informatyki

DYREKTORZY I KIEROWNICY
JEDNOSTEK MIÊDZYWYDZIA£OWYCH,
POZAWYDZIA£OWYCH UWR. I MIÊDZYUCZELNIANYCH
dr RYSZARD G£ADKIEWICZ - dyrektor Centrum Badañ l¹skoznawczych i Bohemistycznych
mgr in¿. MARIUSZ JÊDRYKA - dyrektor Miêdzywydzia³owego
Laboratorium Sieci Komputerowej i Oprogramowania
dr ANTONI KUCZYÑSKI - kierownik Orodka Badañ Wschodnich
mgr RYSZARD M£YNARSKI - dyrektor Muzeum Uniwersytetu
Wroc³awskiego
prof. W£ADYS£AW PAWLAK - kierownik Pracowni Atlasu Dolnego l¹ska
mgr TERESA PÊKALSKA - kierownik Orodka Alliance Française
mgr in¿. GRA¯YNA PIOTROWICZ - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
dr KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ - p.o. dyrektor Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
dr KRYSTYNA SUJAK-LESZ - dyrektor Centrum Edukacji Nau

u

u

u

u

u
u

u

uczycielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
dr TERESA SULEJA - dyrektor Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego
dr WALENTYNA WNUK - kierownik Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
mgr MARIAN ZAMORSKI - dyrektor Studium Intensywnej Nauki Jêzyka Angielskiego
mgr TERESA ZARYCH - kierownik Studium Praktycznej Nauki
Jêzyków Obcych
prof. ALEKSANDER SIKORSKI, dyrektor Miêdzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych
mgr EL¯BIETA P£OSZCZAÑSKA-RADOCH, kierownik Biura Dolnol¹skiego Festiwalu Nauki
mgr MONIKA KWIL-SKRZYPIÑSKA, kierownik Biura Zawodowej
Promocji Studentów i Absolwentów (Biura Karier)
u

u

u

u

u

u

u

u

PERSONALIA
Dr Maria Misiewicz Narodowym Koordynatorem ECTS
l
Kieruj¹ca Dzia³em Nauczania naszej Uczelni, dr MARIA MISIEWICZ otrzyma³a, z ramienia Komisji Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, nominacjê na Narodowego Koordynatora Europejskiego Systemu Transferu
Punktów Kredytowych (ECTS). Dr Misiewicz kierowaæ bêdzie
zespo³em doradców ECTS wspomagaj¹cych polskie szko³y
wy¿sze we wdra¿aniu systemu ECTS do programów studiów.
System ECTS, wraz z towarzysz¹cymi mu dokumentami: pakiet informacyjny, formularz porozumienia o programie zajêæ
oraz formularz wykazu zaliczeñ, stanowi narzêdzie u³atwiaj¹ce rozpoznanie akademickie okresów studiów odbytych w obcej uczelni. System ten opracowany by³ przez Komisjê Europejsk¹ dla zintensyfikowania mobilnoci studentów w ramach
programu SOCRATES-ERASMUS.
Jednym z wiod¹cych dzia³añ prowadzonych na rzecz realizacji
Deklaracji Boloñskiej jest doskonalenie systemu ECTS oraz
dostosowanie go do funkcji transferu i akumulacji punktów.
Ju¿ w maju 2001 roku na konferencji w Pradze, zorganizowanej przez Komisjê Europejsk¹ i Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich dla ministrów edukacji - sygnatariuszy Deklaracji Boloñskiej, uznano, ¿e ECTS, jako system akumulacji
i transferu punktów, bêdzie systemem pozwalaj¹cym na rozpoznanie akademickie nie tylko semestrów czy lat studiów w
tradycyjnych formach kszta³cenia, ale tak¿e elementów programów, modu³ów czy kursów we wprowadzanych nowych
formach nauczania/uczenia siê jak na przyk³ad nauczanie
ustawiczne (life long learning), czy nauczanie na odleg³oæ
(distance learning).
Polski Minister Edukacji Narodowej podpisa³ Deklaracjê Boloñsk¹. MENiS, KRASP i KRUP uczestnicz¹ w cyklicznych
konferencjach podsumowuj¹cych etapy dzia³añ prowadzonych
w ramach Procesu Boloñskiego, a zmierzaj¹cych do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wy¿szego. Do najwa¿niejszych prac nale¿¹ prace zwi¹zane z wdra¿aniem systemu ECTS i dostosowaniem go do systemu transferu i akumulacji punktów.
W Uniwersytecie Wroc³awskim system ECTS, dziêki zabiegom i staraniom miêdzy innymi dr Marii Misiewicz, zosta³ wdro¿ony do prawie wszystkich programów prowadzonych w Uczelni
kierunków studiów. Na niektórych wydzia³ach system ten pe³ni
ju¿ podwójn¹ rolê, czyli systemu transferu punktów stosowa-

nego w mobilnoci studentów i to zarówno miêdzynarodowej
mobilnoci programu SOCRATES-ERASMUS jak i krajowej programu MOST, oraz systemu akumulacji punktów.
... i ekspertem PKA
l
Dr MARIA MISIEWICZ zosta³a powo³ana tak¿e na funkcjê eksperta do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. PKA rozpoczê³a
ocenê jakoci kszta³cenia w szko³ach wy¿szych. Oceny tej dokonuj¹ zespo³y, w sk³ad których wchodz¹ jako eksperci wybrani nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy tytu³ naukowy lub
stopieñ naukowy doktora habilitowanego oraz pracownicy
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu lub uczelni posiadaj¹cej wiedzê i dowiadczenie z zakresu formalno-prawnych
podstaw funkcjonowania szkó³ wy¿szych. Dr M. Misiewicz powierzono tê funkcjê ze wzglêdu na wiedzê i dowiadczenie
zdobyte na stanowisku s³u¿bowym w naszej uczelni.
Student Uniwersytetu w Parlamencie Studentów
l
PIOTR MIDZIAK, student prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
zosta³ wybrany na Zjedzie w dniach 8-9 listopada do Komisji
Rewizyjnej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada U¿ytkowników Wroc³awskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej
na okres 1 wrzenia 2002 - 31 sierpnia 2005
dr hab. Leszek Borzemski, PAN Oddzia³ Wroc³aw
p³k dr in¿. Jan Cieækiewicz, Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk
L¹dowych
prof. Józef Dziechciarz, Akademia Ekonomiczna
prof. Jolanta Góralczyk, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna
prof. Marian Klinger, Akademia Medyczna
prof. Andrzej Kotecki, Akademia Rolnicza
prof. Stefan Paszkowski, Instytut Niskich Temperatur i
Badañ Strukturalnych PAN
prof. Jacek Szewczyk, Akademia Sztuk Piêknych
dr Ryszard Tomczyk, Akademia Muzyczna
ks. dr hab. Wies³aw Wenz, Papieski Wydzia³ Teologiczny
prof. Tadeusz Wiêckowski, Politechnika Wroc³awska
prof. Marek Woniewski, Akademia Wychowania Fizycznego
prof. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Wroc³awski
prof. Jan Zarzycki, Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe
mgr Marek Znamirowski, Instytut Immunologii i Terapii
Dowiadczalnej PAN
u
u
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AKTUALNOCI
Wspomnienia i zapiski zwieñczeniem roku Hugona
Steinhausa
Nak³adem wroc³awskiej Oficyny Wydawniczej ATUT - w opracowaniu Aleksandry Zgorzelskiej - ukaza³y siê Wspomnienia
i zapiski Hugona Steinhausa. Redakcji i uzupe³nienia przypisów u³atwiaj¹cych czytanie tej ksi¹¿ki dokona³ Roman Duda.
Jest to drugie wydanie pamiêtników tego g³onego matematyka, jednego z twórców polskiej szko³y matematycznej, wietnego wyk³adowcy, a zarazem znakomitego pisarza - i jednego
z najbardziej interesuj¹cych ludzi, jakich dane mi by³o spotkaæ
w ¿yciu - tak pisze w przedmowie Kazimierz Dziewanowski. Cz³owieka o przenikliwym spojrzeniu, ciêtym dowcipie (który
przysparza³ mu wielbicieli, ale i wrogów) i pewnym specyficznym krytyczno-sceptycznym spojrzeniu na wiat i ludzi, spojrzeniu, które wrêcz olni³o mnie, kiedy mia³em po raz pierwszy okazjê i radoæ odbycia z Nim rozmowy. Wiem, ¿e wielu
innych ludzi, wród nich i najwybitniejsi, te¿ uleg³o temu olnieniu.
Rok 2002 obchodzony jest w Polsce jako rok Hugona Steinhausa (1887-1972), dla uczczenia wk³adu tego wielkiego uczonego w rozwój polskiej i wiatowej nauki. wiatowej s³awy
matematyk umiejêtnie ³¹czy³ matematykê ze sztuk¹ jej ró¿norodnych zastosowañ do wielu odleg³ych dziedzin, takich jak
medycyna, prawo, nauki techniczne, ekonomiczne czy przyrodnicze. Ju¿ w m³odoci dokona³ wa¿nych odkryæ w teorii
szeregów trygonometrycznych, nastêpnie zaj¹³ siê rachunkiem
prawdopodobieñstwa i sta³ siê jednym z prekursorów jego nowoczesnego ujêcia. Na Steinhausa powo³ywa³ siê m. in. Norbert Wiener, ojciec cybernetyki. Równie¿ jedna z najwczeniejszych prac z teorii gier jest autorstwa Hugona Steinhausa.
Wysoko ceniony dziêki licznym publikacjom z rozmaitych innych dziedzin matematyki, s³yn¹³ ze stawiania ogromnej liczby zagadnieñ. Wielokrotnie stanowi³y one impuls do prac wybiegaj¹cych poza pierwotne pomys³y, otwieraj¹cych nowe drogi matematyce - pisze w Archipelagu nauki Krzysztof Rutkowski. Jego zas³ug¹ jest zainicjowanie i rozwiniêcie w Polsce
zastosowañ matematyki. Urodzony popularyzator, napisa³
Kalejdoskop matematyczny, wród popularnych ksi¹¿ek o
matematyce jedn¹ z najoryginalniejszych i najbardziej rozpowszechnionych, t³umaczon¹ te¿ na wiele jêzyków.
O Banachu - zmar³ym w 1945 roku we Lwowie - profesor
Steinhaus powiada: To moje najwiêksze odkrycie naukowe,
on bowiem odkry³ w tym genialnym samouku niezwyk³y talent matematyczny.
Hugo Steinhaus by³ postaci¹ o wyj¹tkowym uroku intelektualnym i osobistym. Przedstawiciel najcilejszej z nauk cis³ych,
zarazem cz³owiek o szerokich horyzontach humanistycznych,
niezmiernie wra¿liwy na piêkno jêzyka. Jego ciête anegdoty i
kalambury by³y przywo³ywane na wielu spotkaniach w roku
Jemu powiêconym. Niebawem zostanie rozstrzygniêty konkurs na najciekawsze hugonotki.
My tu: katolicy i marksici,
¯ydzi i komunici,
Jestemy do kroæset kroci
Wszyscy po trosze... Hugonoci.
Oczywicie o Hugonie Stainhausie mowa w tym czterowierszu u³o¿onym tak¿e przez matematyka i wroc³awianina, profesora Hartmana.
W 1945 roku Steinhaus, jako jeden z mistrzów poprzedzony
rozg³osem swoich prac sprzed wojny, we Wroc³awiu organizowa³ i animowa³ naukowe i kulturalne ¿ycie. By³ pierwszym
dziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii wspólnego
dla Uniwersytetu i Politechniki, trzykrotnym prezesem Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, a póniej kierownikiem
Instytutu Matematycznego PAN. By³ cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoci od 1945 r. i Polskiej Akademii Nauk od
1952 r.

Wspomnieñ swych i zapisków Hugo Steinhaus nie spisywa³ z
myl¹ o druku. Warto wiêc siê w nie zag³êbiæ. Myla³ o otaczaj¹cej rzeczywistoci z pewn¹ przekor¹ i poczuciem paradoksu.
Jego s¹dy nie podoba³y siê ówczesnym, mog¹ tak¿e nie podobaæ siê i dzi. Warto to sprawdziæ siêgaj¹c po Wspomnienia i
zapiski Hugona Steinhausa wydane w Roku Steinhausa dziêki
finansowemu wsparciu Polskiej Akademii Umiejêtnoci i Politechniki Wroc³awskiej, przy której mieci siê Centrum Steinhausa kierowane przez prof. Aleksandra Werona.
Wydawnictwa jubileuszowe
Historia Uniwersytetu Wroc³awskiego 1702-2002
400-stronicow¹ g³ówn¹ publikacjê jubileuszow¹ pióra profesorów Teresy Kulak, Mieczys³awa Patera i Wojciecha Wrzesiñskiego wyda³o Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego. Ksi¹¿ka ukaza³a siê 15 listopada i uda³o siê obdarowaæ ni¹
honorowych goci jubileuszowych obchodów.
Autorem czêci I - Od piastowskich prapocz¹tków do upadku
Hohenzollernów jest Mieczys³aw Pater. Teresa Kulak opisa³a
dzieje Uniwersytetu Wroc³awskiego w latach 1918 - 1945.
Uniwersytet Wroc³awski w latach 1945 - 2002 jest autorstwa
Wojciecha Wrzesiñskiego.
***
Prof. Mieczys³aw Pater, emerytowany profesor Instytutu Historycznego UWr. Zajmuje siê histori¹, histori¹ Polski i powszechn¹ XIX-XX w. oraz histori¹ l¹ska. W 1997 r. napisa³
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Historiê Uniwersytetu Wroc³awskiego do roku 1918
Prof. Teresa Kulak - profesor w Instytucie Historycznym UWr.
Zajmuje siê histori¹ Polski i powszechn¹ oraz polsk¹ myl¹
polityczn¹ XIX i XX wieku. Równolegle bada historiê Wroc³awia.
Prof. Wojciech Wrzesiñski, dyrektor Instytutu Historycznego
UWr. Zajmuje siê histori¹ myli politycznej, histori¹ najnowsz¹, histori¹ polityczn¹ XIX-XX w. Jest autorem ksi¹¿ki Uniwersytet Wroc³awski 1945-1995.
Medycyna i farmacja we Wroc³awiu w latach 1702-2002
Historia Wydzia³ów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Akademii Medycznej we Wroc³awiu w latach 1702-2002 pod redakcj¹ Waldemara Kozuschka
to przesz³o 400 - stronicowa publikacja jubileuszowa, która
ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Uniwersytet Wroc³awski nie mia³ wydzia³u medycznego przez
ponad pierwszych sto lat i ostatnich piêædziesi¹t lat swojej dzia³alnoci - pisze w s³owie wstêpnym prof. Romuald Gelles, rektor UWr. w kadencji 1999-2002. Medycyna wroc³awska ma
jednak wspania³e sukcesy wpisane do historii europejskiej i
wiatowej, na któr¹ sk³adaj¹ siê dokonania laureatów Nagrody Nobla wroc³awskiego uniwersytetu. Uniwersytet Wroc³awski powsta³ w 1702 roku. Pocz¹tkowo mia³ dwa wydzia³y odziedziczone po kolegium jezuickim: filozofii i teologii. Wydzia³
medyczny otwarto dopiero w 1811 roku. W okresie od 1702 r.
do 1811 r. Wroc³aw nie by³ ca³kowicie pozbawiony szkolnictwa
medycznego. W 1745 r. zosta³o utworzone w pomieszczeniach
miejskiego Szpitala Wszystkich wiêtych (obecnie Szpital Wojewódzki) Collegium Medico-chirurgicum, którego zadaniem
by³o cyrulicko-cechowe szkolenie chirurgów i akuszerek oraz
nadzór i weryfikacja ich uprawnieñ zawodowych. W 1773 r. w
szpitalu tym uruchomiono te¿ Teatr Anatomii, wkrótce przemianowany na Instytut Anatomii celem usprawnienia nauczania anatomii uczniów Collegium, jednoczenie powsta³
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Zak³ad Po³o¿niczy przemianowany w 1791 r. na Instytut
Po³o¿niczy, szkol¹cy po³o¿ne.
W 1813 r. ju¿ po po³¹czeniu Viadriny z Leopoldin¹ Instytut
Anatomii otrzyma³ nazwê Szko³a Medyczno-Chirurgiczna.
Szko³a ta zorganizowana przy Uniwersytecie wspó³istnia³a z
wydzia³em lekarskim Uniwersytetu do 1849 r. Profesorowie
Uniwersytetu byli jednoczenie nauczycielami tej szko³y, prowadz¹c oddzielne wyk³ady dla studentów (przysz³ych lekarzy)
i uczniów (przysz³ych chirurgów, szczególnie wojskowych) nie
znaj¹cych ³aciny.
W 1849 r. we Wroc³awiu uczono medycyny wy³¹cznie na wydziale medycznym Uniwersytetu, który w 1911 r. z okazji jubileuszu stulecia po³¹czenia z Viadrin¹ otrzyma³ imiê Fryderyka
Wilhelma.
Od pocz¹tku swego istnienia wydzia³ medyczny mia³ piêæ katedr, których liczba wzros³a do osiemnastu i tak pozosta³o do
koñca istnienia niemieckiego uniwersytetu wroc³awskiego w
1945 r. Po zakoñczeniu wojny do polskiego Wroc³awia przyjechali polscy uczeni, g³ównie ze Lwowa i Wilna. Utworzone
dekretem z 24 sierpnia 1945 r. Uniwersytet Wroc³awski i Politechnika Wroc³awska sta³y siê polskimi uczelniami. W strukturze Uniwersytetu znalaz³ siê równie¿ Wydzia³ Medyczny. W
1950 r. zosta³ on wydzielony z Uniwersytetu i przekszta³cony
w samodzieln¹ uczelniê wy¿sz¹ - Akademiê Medyczn¹, w której znalaz³y siê wydzia³y lekarski i farmaceutyczny. Obecnie
na wroc³awskiej Akademii Medycznej s¹ cztery wydzia³y.
***
Opracowania monograficznej historii wroc³awskiej medycyny
uniwersyteckiej podj¹³ siê z zorganizowanym i poprowadzonym przez siebie zespo³em prof. Waldemar Kozuschek, rodem
z Polski (urodzony w Gliwicach), wybitny uczony, po habilitacji
w Polsce i Niemczech, profesor zwyczajny chirurgii i transplantologii Uniwersytetu w Bochum oraz doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wroc³awiu i Uniwersytetu w Nis.
Prof. Kozuschek jest absolwentem Wydzia³u Lekarskiego wroc³awskiej Akademii Medycznej. Od 1971 roku karierê naukow¹ kontynuowa³ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Ruhr
w Bochum. Jest autorem lub wspó³autorem przesz³o 400 prac
naukowych i 10 ksi¹¿ek. Cz³onek rzeczywisty New York Academy of Science, cz³onek korespondent Academie de Chirurgie - Paris, cz³onek korespondent Towarzystwa Chirurgów
Polskich, cz³onek honorowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, cz³onek rzeczywisty Soc. Int. Chir. , Int. Col. Surg.,
World Ass. H.P.B. Obecnie prof. Waldemar Kozuschek jest
pe³nomocnikiem rektora UWr. ds. niemiecko-polskich kontaktów naukowych.
Wystawa jubileuszowa w Muzeum UWr.
300 lat Uniwersytetu Wroc³awskiego 1702-2002. Z kart historii uczelni to wystawa w gmachu g³ównym Uniwersytetu
Wroc³awskiego w sali im. Fr. Longchamps (parter) i w Wie¿y
Matematycznej. Ekspozycjê tworzy oko³o 1000 obiektów muzealnych - wród nich: malarstwo portretowe, grafika, rzemios³o artystyczne, medale, kolekcje historycznych przyrz¹dów naukowych, porcelana, szk³o u¿ytkowe, archiwalia i fotografie - zaprezentowanych w ciekawej aran¿acji plastycznej.
Widzowie mog¹ odbyæ multimedialn¹ wêdrówkê po zabytkowych zakamarkach gmachu g³ównego i poznaæ wiele innych
ciekawych informacji dotycz¹cych Uniwersytetu.
Wystawa czynna jest codziennie oprócz rody w godzinach 10.00
-15.30.
Donatorzy UWr. - inicjatywy Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wroc³awskiego
Celem Towarzystwa jest budowanie platformy kontaktów pracowników i studentów wy¿szych uczelni Wroc³awia z profesorami i studentami wy¿szych uczelni z Niemiec jako wk³ad w
proces pojednania i porozumienia miêdzy narodami polskim i
niemieckim. Kontakty te mog¹ siê urzeczywistniaæ poprzez
popieranie bilateralnych projektów naukowych i wymianê
pracowników naukowych pomiêdzy wy¿szymi uczelniami z
Wroc³awia i z Republiki Federalnej Niemiec.
W ramach projektu wspieraj¹cego przedsiêwziêcia na rzecz
Uniwersytetu Wroc³awskiego z okazji jubileuszu 300-lecia
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cz³onkowie Towarzystwa z Niemiec zorganizowali restauracjê
zniszczonego w trakcie dzia³añ wojennych barokowego Portalu Cesarskiego. Sponsorzy z Hamburga - Fundacja ZEIT Gerd
und Ebelin Bucerius i Fundacja Luise Eylmann - umo¿liwili
sfinansowanie tego przedsiêwziêcia. Odrestaurowany zosta³
Portal wraz z balkonem i zdobi¹cymi go rzebami przedstawiaj¹cymi cztery cnoty kardynalne. Przywrócono równie¿ dawny
epigram: CAESAREA REGIAQUE UNIVERSITAS LEOPLDINA SOCIETATIS JESU WRATISLAVIAE. Umieszczono go na
marmurowej tablicy. W opinii cz³onków Towarzystwa obok
aspektu zadoæuczynienia wa¿ne jest dla nich równie¿ ratowanie dobra kultury europejskiej.
Uniwersytet doceni³ inicjatywy i zas³ugi niemieckich cz³onków Towarzystwa i podczas uroczystoci centralnych 15 listopada w Auli Leopoldyñskiej, z udzia³em prezydenta Niemiec
Johannesa Raua i prezydenta Polski Aleksandra Kwaniewskiego, przemówienie wyg³osi³ cz³onek honorowy Towarzystwa profesor Fritz Stern.
W zakresie projektów wspó³pracy naukowej NiemieckoPolskie Towarzystwo UWr. zorganizowa³o pomoc w organizacji we Wroc³awiu sympozjum na temat Maksa Borna w sierpniu br. i sfinansowa³o tablicê pami¹tkow¹ na wroc³awskim
domu, w którym ten wielki uczony urodzi³ siê. Ponadto wspierane s¹ projekty wspólnych badañ naukowych Instytutu Fizyki Dowiadczalnej UWr. i Instytutu Fizyki Cia³a Sta³ego Uniwersytetu w Hanowerze. Popierana jest emisja cyklu esejów o
znanych wroc³awianach w Polskim Radio Wroc³aw. Autor, prof.
Ulke - cz³onek Towarzystwa, jest od wielu lat eseist¹ w niemieckiej rozg³oni radiowej Westdeutsche Rundfunk. Towarzystwo objê³o patronat nad projektem edytorskim Instytutu
Filologii Germañskiej: l¹ska Republika Uczonych, który ma
siê ukazaæ nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Towarzystwo Niemiecko-Polskie UWr. zamierza przyznawaæ
stypendia akademickie m³odym wroc³awskim naukowcom,
specjalistom w dziedzinie medycyny, ekonomii i germanistyki.
W 2003 roku zostanie zorganizowane sympozjum na temat
nowych osi¹gniêæ w dziedzinie gastroenterologii. Towarzystwo
poredniczy³o przy przekazywaniu Ossolineum cennej darowizny dr. Niewodniczañskiego z Bitburga w postaci archiwalnych map l¹ska i Wroc³awia oraz darowizny dla naszej uczelni - nowego wydania 18-tomowej Encyklopedii Nauk Spo³ecznych (Enzyklopädie der Sozialwissenschaften).
***
Za³o¿one 12 maja 2001 r. Niemiecko-Polskie Towarzystwo
Uniwersytetu Wroc³awskiego przez polskich i niemieckich profesorów obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ wszystkie wy¿sze uczelnie Wroc³awia: Uniwersytet, Politechnikê, Akademiê Medyczn¹, Papieski Wydzia³ Teologiczny, Akademiê Ekonomiczn¹,
Akademiê Rolnicz¹, Akademiê Wychowania Fizycznego, Akademiê Muzyczn¹ i Akademiê Sztuk Piêknych.
Do Towarzystwa nale¿y obecnie 150 niemieckich profesorów
uniwersyteckich (w wiêkszoci urodzonych we Wroc³awiu) z
Niemiec i z zagranicy. Do ostatniej grupy nale¿¹ m.in. cz³onkowie za³o¿yciele: profesor Günter Blobel - laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny oraz profesor Fritz Stern z Nowego Jorku. Licznie reprezentowani s¹ te¿ profesorowie z
Wroc³awia. Cz³onkami Towarzystwa s¹ tak¿e liczne osobistoci zwi¹zane emocjonalnie z Uniwersytetem, m.in. Przewodnicz¹cy Bundestagu Wolfgang Thierse, malarz Bernhard Heisig, dyrygent Christoph Eschenbach oraz przewodnicz¹cy
Fundacji Pruskie Dobra Kultury (Stiftung Preußisches Kulturgut) profesor Klaus-Dieter Lehmann.
Siedzib¹ Towarzystwa jest Hamburg. Przewodnicz¹cym Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wroc³awskiego
jest prof. Norbert Heisig, sekretarzem - prof. Waldemar Kozuschek. W Zarz¹dzie ze strony polskiej s¹ ks. prof. Jan Krucina
z Papieskiego Wydzia³u Teologicznego i prof. Jerzy Josiak z
Akademii Medycznej.
Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u
Uniwersytet Wroc³awski wraz z kilkunastoma polskimi uniwersytetami przyst¹pi³ do Towarzystwa Opieki nad Archiwum
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Instytutu Literackiego w Pary¿u na prawach cz³onka zwyczajnego. Do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które by³o inicjatorem w³¹czenia siê do opieki nad zgromadzonym
archiwum paryskiego Instytutu Literackiego nadszed³ list od
kieruj¹cych Instytutem - Henryka Giedroycia i Zofii Hertz:
Wasze Magnificencje
W imieniu Instytutu Literackiego w Pary¿u, którym po
mierci Jerzego Giedroycia kierujemy, pragniemy t¹ drog¹ podziêkowaæ za z³o¿one przez uniwersytety polskie - ustami ich
Rektorów - deklaracje pomocy i sta³ego wsparcia finansowego
naszej placówki. To bardzo cenna i przychodz¹ca we w³aciwym momencie inicjatywa. Tym cenniejsza, ¿e wysuniêta przez
rodowisko, które Redaktor ceni³ i z którym by³ zwi¹zany licznymi wiêzami - o czym wielokrotnie mówi³ przyjmuj¹c od szeciu z nich doktoraty honorowe.
Ze swej strony uwa¿amy, i¿ najprostsz¹ form¹ realizacji tej
pomocy by³oby bezporednie w³¹czenie siê uniwersytetów do
prac istniej¹cego od 1995 roku Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u poprzez przyst¹pienie
do grona jego cz³onków. Umo¿liwi to gromadzenie rodków
niezbêdnych do kontynuowania naszej misji oraz zapewni spo³eczn¹ kontrolê nad ich wydatkowaniem. Z drugiej za strony
pozwoli na zachowanie niezale¿noci Instytutu - wartoci tak
cenionej przez Redaktora i bêd¹cej niezmiennie dewiz¹ Kultury, której ca³y nasz zespó³ pozostaje wierny.
Pozostajemy z wyrazami szacunku
Zofia Hertz

Henryk Giedroyc

Miêdzynarodowy Klub Dyskusyjny Polityki przy UWr.
prowadzony przez red. Krzysztofa Mroziewicza
Irak - USA - Bliski Wschód
To temat spotkania 29 padziernika 2002 r. z udzia³em prof.
Adama Daniela Rotfelda, podsekretarza stanu w MSZ, d³ugoletniego dyrektora Miêdzynarodowego Instytutu Badañ nad
Pokojem w Sztokholmie (SIPRI).
Irak powi¹zany jest ze spraw¹ palestyñsk¹ i izraelsk¹ z tej
przyczyny, ¿e po podpisaniu porozumienia miêdzy Anwarem
Sadatem, ówczesnym prezydentem Egiptu, a w³adzami izraelskimi, kraje arabskie zerwa³y stosunki dyplomatyczne z Egiptem - rozpocz¹³ spotkanie red. Krzysztof Mroziewicz. Irak wtedy bardzo bogaty kraj naftowy - mog¹cy udzielaæ nieograniczonej pomocy materialnej, próbowa³ w wiecie arabskim
zaj¹æ miejsce Egiptu jako lider tego rejonu. Wczeniej w wiecie arabskim na Bliskim Wschodzie by³o tak, ¿e to co robi³
Egipt, by³o wyznacznikiem obowi¹zuj¹cych tendencji. Porozumienie to wyznacza³o koniec socjalizmu arabskiego, byæ mo¿e
zapowiada³o zmiany w Europie, w Zwi¹zku Radzieckim. Ten
realny socjalizm czyli komunizm przesta³ siê udawaæ z powodów ekonomicznych i politycznych, pozostali liderzy arabscy
wykszta³ceni na doktrynie socjalizmu arabskiego, wi¹¿¹cej siê
z prezydentem Egiptu Nasserem. Na gruzach tego socjalizmu
pojawi³o siê bardzo grone zjawisko - fundamentalizm islamski. Irak próbowa³ zaj¹æ miejsce Egiptu, a Saddam Husajn miejsce Sadata. Niewiele brakowa³o, by zosta³ on liderem Ruchu
Niezaanga¿owanych. Napad³ na Iran, a kraj w stanie wojny
nie mo¿e realizowaæ tego, co w doktrynie Ruchu Niezaanga¿o-
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wanych jest zakazane.
S³yszy siê, ¿e Husajn ma broñ bakteriologiczn¹, chemiczn¹ i
bliski jest skonstruowania broni j¹drowej. Problemy zaczynaj¹ siê od tego, ¿e prezydent USA Bush-senior nie dokoñczy³
operacji pustynna burza, bo nie obalono wtedy Saddama
Husajna. Nie ma te¿ pewnoci, ¿e jego miejsce zajmie polityk
umiarkowany, nastawiony demokratycznie i przyjazny wiatu. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e po zmianach personalnych w Iraku mo¿e
dojæ do rzezi. Amerykanie chc¹ uzyskaæ sankcje Narodów
Zjednoczonych i doprowadziæ proces porz¹dkowania Iraku do
samego koñca. Jest to o tyle skomplikowane, ¿e za pomoc¹
rakiet inteligentnych nie da siê rozwi¹zaæ problemu broni
masowej zag³ady, trzeba by by³o Bagdad i inne miasta irackie
zdobyæ. Kto to ma zdobywaæ? Czy Polska ma braæ udzia³ w tej
operacji? S³ychaæ równie¿ tak¹ tezê, ¿e s¹ to tylko pogró¿ki, ¿e
Amerykanie chcieli wypompowaæ wszystkie pieni¹dze z Emiratów Arabskich, podnieæ sobie stopê wzrostu gospodarczego. Zagadka ci¹gle jest przed nami i nale¿y j¹ rozwi¹zaæ.
Prof. Adam Daniel Rotfeld, m.in. pomys³odawca otwartej
Akademii Dyplomatycznej, zajmuje siê problemem bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Uwa¿a, ¿e po 11 wrzenia 2001 centrum grawitacji i sprawa bezpieczeñstwa przesunê³o siê z Europy do Azji rodkowej i na Bliski Wschód. Europa od blisko
trzystu lat nie mia³a tak gwarantowanego pokoju, jak ma dzisiaj. W Europie nie ma ani jednego pañstwa, które przygotowywa³oby agresjê przeciwko swoim s¹siadom, w efekcie nie
ma ani jednego pañstwa zagro¿onego atakiem z zewn¹trz. Na
Bliskim i rodkowym Wschodzie, w Azji rodkowej taka sytuacja istnieje.
Na czym polega dzisiaj zagro¿enie dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego? To, co siê zmieni³o dwanacie lat temu po transformacji, która odegra³a ogromn¹ rolê w nowym ukszta³towaniu systemu bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Transformacja ta nie nast¹pi³a w wyniku wojny, bo zwyciêzcy wojny narzucali wiatu na pewien czas system bezpieczeñstwa zw. wiedeñskim czy berliñskim w latach 70. XIX wieku, czy wersalskim po I wojnie wiatowej czy wreszcie systemem ja³tañskopoczdamskim po II wojnie wiatowej. Po raz pierwszy jest sytuacja, ¿e dosz³o do pokojowej przemiany w wyniku rozwoju
sytuacji wewnêtrznej a nie zewnêtrznej si³y, która narzuci³aby
pañstwom tego regionu w³asny porz¹dek. Ró¿nica miêdzy sytuacj¹ sprzed 1989 r. i po niej daje siê sprowadziæ do tego, ¿e
jeli by³ system dwubiegunowy, z jednej strony Stany Zjednoczone a z drugiej Zwi¹zek Radziecki, na czele dwóch przeciwstawnych bloków, to ten system wyra¿a³ siê w tym, ¿e by³o
wysokie prawdopodobieñstwo wybuchu wojny nuklearnej, a
równoczenie bardzo wysoki stopieñ stabilizacji. System ten
zwany jest - wzajemnym gwarantowanym zniszczeniem. Obecnie tego systemu nie ma, nie ma wysokiego prawdopodobieñstwa wybuchu wojny nuklearnej, natomiast jest bardzo niski
stopieñ stabilizacji. Nast¹pi³a bowiem destabilizacja. Swego
rodzaju porz¹dek wiatowy zosta³ zast¹piony sytuacj¹, któr¹
niektórzy okrelaj¹ jako chaos albo brak porz¹dku. To co stanowi dzisiaj najpowa¿niejsze zagro¿enie, to jest ma³o przewidywalny rozwój. Bliski i rodkowy Wschód s¹ odbiciem tego
jak ³atwo jest zdestabilizowaæ sytuacjê w skali wiata, choæ
ka¿dy z tych konfliktów ma charakter lokalny i nie grozi wybuchem wojny wiatowej. Niekontrolowany rozwój wypadków mo¿e spowodowaæ, ¿e kilka konfliktów lokalnych i regionalnych mo¿e siê przekszta³ciæ w wiêkszy kataklizm, który
mo¿e zak³óciæ bezpieczeñstwo w skali globalnej.
Europa jest najbardziej bezpiecznym regionem w skali wiatowej, bo ¿adne pañstwo nie przygotowuje agresji, ponadto w
Europie jest wiele struktur i instytucji bezpieczeñstwa, które
oddzia³uj¹ w sposób neutralizuj¹cy potencjalne zagro¿enia (Sojusz Pó³nocno-Atlantycki, Unia Europejska, Rada Europy).
Europa ma wrêcz nadmiar tych organizacji, jest nadmiernie
zbiurokratyzowana. Europa kieruje siê wed³ug Kanta zasadami wiecznego pokoju, Stany Zjednoczone za w swojej polityce
kieruj¹ siê filozofi¹ Hobbesa czyli braku porz¹dku (wojna
wszystkich przeciw wszystkim). Polityka Europy jest symbolizowana przez Wenus a polityka Stanów Zjednoczonych przez
Marsa. W Europie jest poczucie trwa³ego bezpieczeñstwa, kiedy pokój gwarantowany jest zasadami prawnymi i porz¹dku
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miêdzynarodowego i w³adzê sprawuj¹ biurokraci, natomiast
Stany Zjednoczone kieruj¹ siê tradycyjnymi zasadami si³y i
próbuj¹ tê si³ê narzuciæ ca³ej reszcie wiata. Jeden z amerykañskich analityków bezpieczeñstwa wyrazi³ opiniê, ¿e jeli
Europa chce byæ traktowana przez Stany Zjednoczone na serio, to musi byæ przygotowana do prowadzenia wojny, a w jego
przekonaniu Europa nie jest do tego przygotowana i nie powinno nikogo dziwiæ, ¿e bêdzie marginalizowana a Stany Zjednoczone bêd¹ Europê lekcewa¿yæ jako partnera, poniewa¿
przesta³a byæ partnerem dla USA w ustanawianiu porz¹dku i
bezpieczeñstwa w skali wiatowej.
Dlaczego Bliski i rodkowy Wschód stanowi¹ zagro¿enie?
Napotykamy tu dwa ró¿nego rodzaju konflikty. W skali wiatowej wielka agresja dzisiaj jest ma³o prawdopodobna. Natomiast bardzo prawdopodobny jest wybuch konfliktów w ró¿nych pañstwach. Zagro¿enie pokoju nie wynika z potencjalnych wojen miêdzy pañstwami tylko z konfliktów zbrojnych
wewn¹trz pañstw. Jednym z wyników badañ Miêdzynarodowego Instytutu Badañ nad Pokojem w Sztokholmie by³o to, ¿e
w ci¹gu ostatnich 12 lat w skali wiatowej by³o blisko 60 konfliktów. Z wyj¹tkiem trzech konfliktów wszystkie mia³y charakter wewn¹trzpañstwowy a nie miêdzypañstwowy. Z konfliktów miêdzypañstwowych (Erytrea - Etiopia, Indie - Pakistan oraz Irak - Kuwejt) pozosta³ tylko jeden tj. konflikt miêdzy Indiami a Pakistanem w sprawie Kaszmiru. Zjawiskiem
nowym jest to, ¿e Saddam Husajn chce przej¹æ rolê przywódcy
w tym regionie. Przed dziesiêcioma laty by³a prowadzona d³uga wojna miêdzy Iranem a Irakiem, w której Stany Zjednoczone wspiera³y w wiêkszej mierze Irak, choæ nie by³y w ten konflikt zaanga¿owane. Wówczas ukszta³towa³a siê nowa sytuacja, która osi¹gnê³a swój zenit, kiedy te zmiany nastêpowa³y,
wtedy Husajn doszed³ do wniosku, ¿e mo¿e przej¹æ rolê g³ównego regionalnego mocarstwa, które wyronie na mocarstwo
wiatowe, po w³¹czeniu do Iraku Kuwejtu. Saddam Husajn
uwa¿a, ¿e powinien stan¹æ na czele ca³ego wiata arabskiego.
Irak uruchomi³ wiêc program budowy w³asnej broni nuklearnej, przerwany przez zniszczenie przez Izrael reaktora. Od
tego czasu nie zdo³a³ odbudowaæ swojego potencja³u nuklearnego, natomiast skierowa³ siê na rozbudowê potencja³u broni
masowego zniszczenia, broni chemicznej i bakteriologicznej.
Broñ chemiczna zosta³a w Iraku w znacznej mierze zniszczona
przez specjaln¹ komisjê ONZ. Informacje o miejscu przechowywania próbek broni chemicznej komisja otrzymywa³a od
Stanów Zjednoczonych i Rosji. W 1998 roku komisja zosta³a
usuniêta przez Husajna z terytorium Iraku. Dosz³o do powa¿nego napiêcia.
W wyniku trudnych rokowañ dosz³o do zmiany mandatu i
powo³ania innej komisji - Komisji Narodów Zjednoczonych ds.
weryfikacji i monitorowania programów zbrojeniowych Iraku. Saddam Husajn nie zgodzi³ siê na wejcie tej komisji na
teren Iraku. Minê³y cztery lata i Stany Zjednoczone da³y ultimatum, ¿e jeli Irak nie zgodzi siê na zniszczenie przez tê komisjê broni masowego ra¿enia, wówczas Stany Zjednoczone
rezerwuj¹ sobie prawo do uderzenia wyprzedzaj¹cego. Przyczyn¹ podjêcia tej sprawy przez Stany Zjednoczone jest zmiana perspektywy. Wielu analityków twierdzi, ¿e po 11 wrzenia
2001 wiat siê diametralnie zmieni³, mamy inn¹ rzeczywistoæ.
Mo¿na te¿ twierdziæ, ¿e wiat jest taki sam, tylko zmieni³o siê
nasze postrzeganie tego wiata. Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe jest ró¿nie definiowane, najprostsze jego ujêcie to funkcja rzeczywistego zagro¿enia i percepcji tego zagro¿enia. Percepcja zagro¿enia jest wa¿niejsza od rzeczywistego zagro¿enia. Percepcja zmieni³a siê w sposób radykalny, to co nie mia³o
istotnego znaczenia przed 11 wrzenia 2001 teraz ma znaczenie kardynalne, w tym równie¿ inaczej postrzegany jest Irak.
W efekcie Stany Zjednoczone dostrzeg³y w Iraku g³ówne zagro¿enie m.in. dlatego, ¿e Irak jest dzisiaj jedynym pañstwem,
które dysponuje broni¹ masowego ra¿enia i nie zgadza siê na
kontrolowane niszczenie tej broni. W 1997 roku komisja w
raporcie zapisa³a, ¿e Irak dysponuje 10 mld dawek w¹glika.
Oznacza to, ¿e Irak dysponowa³ mo¿liwoci¹ zabicia ka¿dego
cz³owieka na kuli ziemskiej dwukrotnie. Nie ma w¹tpliwoci,
¿e taka iloæ dawek w¹glika nie jest potrzebna do badañ naukowych. Od tego czasu arsena³ iracki zwiêkszy³ siê. Husajn
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zamierza³ u¿yæ tej broni. Stany Zjednoczone przesta³y to tolerowaæ maj¹c na uwadze mo¿liwoæ przekazania tej broni grupom terrorystycznym. St¹d by³ nacisk na powrót inspektorów
i kontrolowane niszczenie broni. Irak zgodzi³ siê na bezwarunkowy powrót komisji przy poszanowaniu suwerennoci, integralnoci i godnoci narodu irackiego pod naciskiem zbrojnej
interwencji przez Stany Zjednoczone.
Pañstwa arabskie s¹ ze sob¹ poró¿nione. Elementem cementuj¹cym jednoæ arabsk¹ jest istnienie Izraela. Gdyby Izraela
nie by³o wiele z tych pañstw by³oby w ró¿nych koalicjach skierowanych przeciwko sobie i dosz³oby do konfliktów ze wiatem arabskim. Izrael spe³nia rolê cementuj¹c¹ jednoæ wiata
arabskiego. Dopóki Izrael nie znajdzie sposobu na uzyskanie
przez naród palestyñski swojej niezale¿nej pe³nej pañstwowoci, tak d³ugo nie bêdzie mo¿na mówiæ o rozwi¹zaniu konfliktu. Gdyby tylko czêæ rodków przeznaczonych dla uciekinierów arabskich z Izraela przekazaæ na budowê infrastruktury
pañstwowej, to pañstwo by ju¿ istnia³o. Jedynym rozwi¹zaniem jest zaanga¿owanie siê Izraela w tworzenie tej pañstwowoci, w finansowanie i budowê demokratycznego pañstwa
palestyñskiego.
Potencjalnym atakiem na Izrael Husajn chce wyst¹piæ w roli
przywódcy tego wiata.
Do porozumienia dojdzie przez nastêpców zarówno Szarona w
Izraelu, jak i Arafata w krajach palestyñskich. Saddam Husajn ma wiadomoæ, ¿e interwencja amerykañska zbli¿a siê
nieuchronnie. Przed wiatem bêdzie chcia³ wykazaæ, ¿e jest
politykiem zdolnym do kompromisu i zadeklaruje gotowoæ do
liberalizacji systemu i poszukiwania wspó³pracy ze Stanami
Zjednoczonymi.
Gdy mówi siê o systemie bezpieczeñstwa nale¿y poszukiwaæ
idei porz¹dkuj¹cej. T¹ ide¹ porz¹dkuj¹c¹ w okresie podzia³u
wiata by³a idea odstraszania broni¹ j¹drow¹. Ta idea porz¹dkuj¹ca ju¿ nie funkcjonuje. W lipcu zawarto porozumienie, ¿e
Stany Zjednoczone i Rosja likwiduj¹ swoje arsena³y nuklearne i sprowadz¹ je do minimum. Nastêpnym etapem bêdzie
dalsza likwidacja broni masowego zniszczenia.
Now¹ zasad¹ organizuj¹c¹ system miêdzynarodowy bêdzie
rz¹dzenie oparte na zasadach prawa i respektowania praw
cz³owieka. I konferencja pt. Ku wspólnocie demokracji by³a
w 2000 r. w Warszawie, kolejna konferencja bêdzie w dniach
9-12 listopada w Seulu, która ma na celu proces zapocz¹tkowany w Warszawie narzuciæ pañstwom. Obecnie pañstwo ma
byæ nie tylko w ramach okrelonych granic, z okrelon¹ ludnoci¹ i skutecznie wykonywan¹ w³adz¹, ale ta w³adza musi
pochodziæ z wolnych, nieskrêpowanych wyborów i musi byæ
wykonywana z poszanowaniem prawa. Proces ten zosta³ uruchomiony, jest to jedyny sposób, by w d³u¿szym okresie wiat
by³ bezpieczny i pokojowy.
Jakiej demokracji potrzeba nam i wiatu
30 padziernika 2002 gociem Klubu Polityki by³ Adam
Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej.
We Wroc³awiu mam wielu przyjació³ i wiele sentymentów. By³o
to jedno z najdzielniejszych polskich miast obok Gdañska w
stanie wojennym - mówi³ red. Michnik. - St¹d w³anie sz³y w
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Polskê sygna³y, ¿e Polacy siê nie pogodzili z dyktatur¹ i chcia³bym na rêce Pañstwa temu miastu z³o¿yæ swój ho³d i podziêkowanie.
Najwa¿niejszym wyzwaniem, przed jakim stoi dzi polska demokracja, jest pytanie o integracjê europejsk¹. cilej mówi¹c:
jak my, Polacy, zag³osujemy w referendum, które zadecyduje
o naszej przysz³oci.
Po ostatnich wyborach samorz¹dowych jestem najdalszy od
optymizmu. Bardzo niska frekwencja, si³a g³osów, które oddano na partie antyeuropejskie - wszystko to nie sk³ania do optymizmu. Wprost przeciwnie. Nak³ada obowi¹zek, ¿eby wykorzystaæ czas na maksymaln¹ mobilizacjê, ¿eby w referendum
odpowiedzieæ tak. Bo je¿eli odpowiemy nie, to przekrelimy
historyczn¹ szansê kraju.
Gdybym mia³ wskazaæ, co dzi demokracji w Europie zagra¿a
najbardziej, to wskaza³bym najpierw na populizm. W Europie
mamy do czynienia z populizmem, który ukonstytuowa³ siê na
fali klêski komunizmu. Dopóki komunizm by³ zorganizowany
w bloku sowieckim, stanowi³ rodzaj spoiwa dla wiata zachodniego. W momencie, kiedy run¹³, pewne procesy spo³eczne
zaczê³y siê uzewnêtrzniaæ. Zobaczylimy w ostatnich latach
fenomen Le Pena we Francji. Mielimy fenomen Haidera w
Austrii. Mielimy i mamy dalej nierozwi¹zan¹ kwestiê etnicznych konfliktów w Hiszpanii, g³ównie w Kraju Basków, ale nie
tylko, bo i w Katalonii. Na naszych oczach powstaje nowa idea,
projekt niebezpieczny dla europejskich demokracji. W tym
kontekcie trzeba widzieæ i analizowaæ takie fenomeny, jak
partia Samoobrona czy partia Liga Polskich Rodzin.
Drugim problemem jest zupe³nie nowe zjawisko konfliktu cywilizacyjnego w Europie. Wi¹¿e siê ono ze zjawiskiem masowej imigracji, g³ównie z krajów muzu³mañskich. Mamy do czynienia z powstawaniem w Europie ca³ych obszarów grup ludzkich, które siê nie chc¹ integrowaæ i odrzucaj¹ wartoci demokratyczne. Domagaj¹ siê one tolerancji dla siebie i swojego
sposobu ¿ycia, odmawiaj¹c tej tolerancji innym w sytuacji, kiedy staj¹ siê wiêkszoci¹. Ten problem bêdzie istnia³. Bêdzie siê
nasila³ i on pozostaje w zwi¹zku z fenomenem terroryzmu. To
nie jest przypadek, ¿e ci, którzy spowodowali tragediê 11 wrzenia, przez lata mieszkali w bogatych europejskich miastach.
Europa nie znalaz³a odpowiedzi, jak broniæ siê przed powstawaniem na swoich obrze¿ach ognisk zapalnych i konfliktowych. Odpowied na to maj¹ populici. Mówi¹ - emigranci won!
To s¹ odpowiedzi bêd¹ce prost¹ kontynuacj¹ tradycji faszystowskiej, która jest najbardziej bolesnym uderzeniem w system wartoci demokratycznych euroatlantyckiej cywilizacji.
(...)
Problemem dzisiejszej demokracji europejskiej jest to, ¿e nie
umie ona sobie poradziæ ze strukturalnym bezrobociem, deklasowaniem ca³ych grup ludzkich. St¹d mo¿e przyjæ miertelna choroba dla porz¹dku demokratycznego. Wykluczeni to
s¹ ci, którzy nie znajduj¹ dla siebie miejsca w instytucjach
demokratycznego pañstwa. To czyni grupy spo³eczne podatnymi na has³a populistyczne, antydemokratyczne. Nie mam recepty na to, co dzi zrobiæ z bezrobotnymi, ale wiem, ¿e kolejne
absencje w wyborach s¹ sygna³em niebezpiecznym. (...)
Deficytowi demokracji towarzyszy fenomen korupcji, która
siê sta³a nieusuwalnym dzisiaj sk³adnikiem porz¹dku demokratycznego. Najklasyczniej widaæ to na przyk³adzie Peru. Na
w³asny u¿ytek nazwa³em to sobie wirus Montesinos (choroba, rodzaj zarazka). Otó¿ Montesinos to by³ d¿entelmen, który
kieruj¹c s³u¿bami specjalnymi, operuj¹c pieniêdzmi, de facto
skorumpowa³ ca³y demokratyczny system peruwiañski. Z zewn¹trz ten system wygl¹da³ jak normalne demokratyczne
pañstwo - parlament, gazety, wybory, ale wszystkie sprawy siê
za³atwia³o za pomoc¹ pieniêdzy! Taka potiomkinowska wie
demokracji!
Je¿eli ja dzi spogl¹dam na nasz kraj i na Europê, to siê tego
w³anie bojê. Wemy W³ochy. To kraj demokratyczny o ogromnej tradycji. W³ochy demokratycznie wybra³y do w³adzy premiera, który ³¹czy w sobie trzy w³adze, które demokracja tradycyjnie dzieli. Wiêc z jednej strony to jest wielki biznesmen, z
drugiej strony wielki w³adca w wiecie mediów. I wreszcie po
trzecie dysponuje w³adz¹ polityczn¹, bo jest szefem rz¹du.
Koncentracja w³adzy to niezwykle niebezpieczny sygna³. (...)
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Berlusconiego do w³adzy wynios³a operacja czyste rêce, która z jednej strony oczyci³a pañstwo z korupcji, ale z drugiej
odda³a olbrzymi¹ w³adzê w rêce prokuratorów. Otó¿ ja siê bojê
¿yæ w kraju, gdzie polityczn¹ w³adz¹ s¹ prokuratorzy. Wszystko jedno czy na stanowisku prokuratora generalnego, czy na
stanowisku prokuratora lustracyjnego - ka¿dy z nich dysponuje tak¹ w³adz¹, ¿e ka¿dego polityka mo¿e unicestwiæ, oskar¿aj¹c o przestêpstwo.
W Europie mamy te¿ do czynienia z fenomenem, który bym
okreli³ skrótem rewolucji antyglobalistycznej. Polega ona na
obsesyjnym antyamerykanizmie.
W Europie czêsto mo¿na us³yszeæ, ¿e prezydent Bush jest gorszy od Husajna, naladuje Hitlera, jest zagro¿eniem dla wiatowego pokoju. Ta pogarda amerykañska wydaje mi siê g³upia
i niebezpieczna. (...)
O ile w Polsce niewielu ludzi pozwala³o sobie na tezê po 11
wrzenia, ¿e tak naprawdê Ameryka jest sama sobie winna, o
tyle na Zachodzie spotka³em siê z tym niejednokrotnie (...) i do
dzi nie umiem zrozumieæ, jak inteligentni ludzie co takiego
mog¹ mówiæ. Ale z drugiej strony trzeba przyznaæ, ¿e po ostatnich wydarzeniach w Moskwie w polskiej prasie te¿ czyta³em
komentarze pe³ne sympatii dla czeczeñskich terrorystów. wiadomie mówiê terrorystów, a nie dla czeczeñskiego narodu.
Rzecz¹ normaln¹ jest, ¿e czeczeñski naród walczy o swoje aspiracje narodowe. Rzecz¹ godna najwy¿szego potêpienia jest to,
¿e wojska rosyjskie dokonuj¹ w Czeczenii zbrodni przeciwko
cywilnej ludnoci. Ale terrorystyczny atak w Moskwie, polegaj¹cy na zaminowaniu teatru z 700 osobami, jest nie do usprawiedliwienia! Nie ma z³ych i dobrych terroryzmów. Tak jak nie
ma z³ych i dobrych tortur. Tortury s¹ torturami. Terroryzm
jest terroryzmem i jako taki zas³uguje na odrzucenie. Bez wzglêdu na to, czy jest na Filipinach, w Nowym Jorku czy Moskwie.
W tej sprawie miejsce Polski powinno byæ po stronie koalicji
antyterrorystycznej.
Trzeba oczywicie pilnowaæ, ¿eby pod walkê z terroryzmem
nie podci¹gaæ wszystkiego, co jest sprzeciwem wobec takich
czy innych politycznych rozwi¹zañ. Nie wiem np., czy amerykañska polityka wobec Iraku powinna polegaæ na uderzeniu
samodzielnym, czy w koalicji, czy w takiej formie, czy w innej
formie. Nie znam siê na tym. Jedno wiem - Saddam Husajn
jest z³em i temu z³u siê trzeba przeciwstawiæ. Nie mam ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e naród czeczeñski ma prawo do realizowania swoich narodowych aspiracji. Ale trzeba szukaæ rozwi¹zañ
opartych na kompromisie, bo kompromis i tolerancja to chleb
i wino europejskiej demokracji.
Czy Nokia mog³a powstaæ w Polsce
Z udzia³em Stefana Widomskiego, starszego wiceprezesa firmy Nokia odby³o siê 9 grudnia 2002 r. spotkanie w Miêdzynarodowym Klubie Dyskusyjnym Polityki. Pytanie Czy
Nokia mog³a powstaæ w Polsce by³o tematem przewodnim
dyskusji prowadzonej przez red. Krzysztofa Mroziewicza.
Goci powita³ rektor prof. Zdzis³aw Latajka. Nawi¹zuj¹c do
obchodów jubileuszu Uniwersytetu, jego historii i skomplikowanych dziejów podkreli³ potrzebê zastanawiania siê nad przysz³oci¹ naszej uczelni. Korzystaj¹c z wizyty prezesa Widomskiego, który przyby³ do Polski, by odwiedziæ Uniwersytet Wroc³awski JM Rektor wrêczy³ Stefanowi Widomskiemu medal
jubileuszowy trzechsetlecia UWr., by ta specjalna wizyta pozosta³a w pamiêci prezesa jednej z najwiêkszych firm wytwarzaj¹cych telefony komórkowe.
Stefan Widomski urodzi³ siê w Polsce, w lasach palczewskich,
najwiêkszym skupisku polskiej partyzantki, w 1943 roku. W
1948 r. z rodzin¹ powróci³ do Warszawy i tam móg³ ukoñczyæ
technikum telekomunikacyjne i prawo na UW. Od roku 1966
przebywa w Finlandii, w Helsinkach, podejmuj¹c pracê od 1970
roku w firmie Nokia. Kontaktuje siê z Polsk¹ czêsto, jako ¿e
polski rynek telekomunikacyjny i telefonii komórkowej nale¿y do najwiêkszych w Europie. Ma czworo doros³ych dzieci.
Zajmuje siê w firmie polityk¹ handlu miêdzynarodowego. Prezes Widomski nale¿y do grupy najbogatszych mieszkañców
Finlandii - doda³ red. Mroziewicz.
Nokia to koncern miêdzynarodowy, który ma silne korzenie
fiñskie. Nokia powsta³a 150 lat temu, ale zajmowa³a siê innym
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biznesem. Koncern istnieje od roku 1956. Prace w elektronice
i telekomunikacji zaczê³y siê w roku 1963.
Czy Nokia mog³a powstaæ w Polsce? Nokia mog³a powstaæ
wszêdzie, w ka¿dym kraju, patrz¹c na sprawê teoretycznie odpowiedzia³ prezes. Nokia w Polsce mog³a i nie mog³a powstaæ. Nokia jako nowoczesny koncern rozwinê³a siê w latach
60., poniewa¿ ówczesny szef z genialn¹ wizj¹ zadecydowa³ o
koniecznoci wejcia w nowoczesne technologie informatyczne. Przez jedenacie lat wypracowane zyski firmy by³y inwestowane w elektronikê. Znalaz³ ponadto grupê m³odych entuzjastów, radioamatorów in¿ynierów, którym powierzy³ koncepcje rozwiniêcia firmy. Dosz³y do tego dzia³ania patriotyczne
Finów, którzy zamawiali rzeczy istniej¹ce na papierze a nie
gotowe u konkurentów. Klienci ufali firmie, a ona ich nie zawiod³a - to wa¿ny czynnik sukcesu. Ludzie odpowiedzialni za
politykê gospodarcz¹ i system edukacji w Finlandii postawili
na informatykê i telekomunikacjê, czyli szeroko pojêt¹ elektronikê. Na pytanie - Kto sporód s³uchaczy ma komórkê? zg³osi³o siê 70 proc. obecnych w Oratorium Marianum.
Chiny s¹ drugim co do wielkoci rynkiem, jest tam siedem
zak³adów Nokii. Najwiêkszym rynkiem s¹ Stany Zjednoczone. Nastêpne w kolejnoci s¹ Wielka Brytania i Francja.
Firma mog³a powstaæ w Polsce - zapewnia³ prezes Widomski.
Prognozy przewidywa³y sprzeda¿ 10 mln komórek a sprzedano ponad 100 mln.
Dlaczego Nokia nie mog³a powstaæ w Polsce? Nokia nie mog³a
powstaæ w Polsce z tych samych przyczyn, z jakich mog³a powstaæ w Finlandii - wyjani³ prezes. W latach 1963-1993 w
Finlandii droga od opracowañ naukowo-technicznych lub konstruktorskich by³a mo¿liwie krótka. Pomys³y konstruktorów
by³y natychmiast wdra¿ane. Zespo³y konstruktorsko-wdra¿aj¹ce pracowa³y wspólnie, w jednym miejscu. W Polsce instytuty badawcze i przemys³ to by³y dwie ró¿ne planety, które rzadko spotyka³y siê na orbitach. Droga od wymylenia czego do
wprowadzenia w ¿ycie by³a bardzo daleka. Ponadto Finlandia
mia³a dostêp do najnowoczeniejszych technologii, Polska ze
wzglêdów politycznych tego dostêpu nie mia³a. (...)
Finowie s¹ ma³omówni têtte á têtte, czyli jak patrzy siê prosto
drugiemu w oczy, dlatego komórki sta³y siê tam popularne.
(jest to ¿art, i nie ¿art) Jeli chodzi o komórki, Finowie okazali
siê gadu³ami. Finowie s¹ ludmi bardzo pragmatycznymi, do
tego zmusza ich otoczenie i klimat. By³ to jeden z najbiedniejszych europejskich krajów po wojnie. W tej chwili jest w czo³ówce europejskiej. Finowie nie zajmuj¹ siê wymylaniem istniej¹cych produktów, oni je udoskonalaj¹. S¹ mistrzami zastosowañ w sposób praktyczny. I na tym siê koncentruj¹ - jest to
bardzo m¹dra polityka. Nie nale¿y wymylaæ czego, co ju¿
wymylono, a tak dzia³o siê w Polsce komunistycznej. Wymylano nowe standardy, choæ ju¿ istnia³y. Dzia³o siê tak, by reszta wiata nie mog³a w razie zbrojnego konfliktu korzystaæ z
urz¹dzeñ istniej¹cych w krajach bloku komunistycznego. To
by³ b³¹d, za który Polska p³aci jeszcze dzisiaj. (...)
Nokia ma po³¹czenie fiñskiej praktycznoci z polskim polotem,
bo ja jestem w Nokii od trzydziestu lat - powiedzia³ prezes
Widomski. W tej chwili nie przewidujemy budowy fabryk w
Polsce z tej przyczyny, ¿e nie przewidujemy budowy fabryk
nigdzie. Obecne si³y produkcyjne maj¹ 30-procentow¹ rezer-
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wê. Nale¿y natomiast rozwin¹æ lokalne dostawy produktów
Nokii, do konkretnych regionów Polski. Potrzebne jest tak¿e
wspieranie lokalnych polskich firm i wyposa¿enie ich w najnowoczeniejsze urz¹dzenia. Potrzebne s¹ szkolenia w Finlandii,
by ludzie ci mogli wytwarzaæ dla Nokii. Wyposa¿aj¹c polskie
firmy i daj¹c im zamówienia Nokia mog³aby pomóc w ten sposób okrelonym regionom. Wa¿na jest tak¿e wspó³praca w dziedzinie oprogramowania, które dla firmy staje siê coraz bardziej istotne. Nasza praca i nasze dzia³anie w Polsce bêd¹ coraz
to ciekawsze. (...)
Europejska Przestrzeñ Szkolnictwa Wy¿szego w oparciu o Deklaracjê Boloñsk¹
19 czerwca 1999 r. ministrowie edukacji 29 pañstw Europy, w
tym tak¿e i Polski, podpisali Deklaracjê Boloñsk¹, której g³ównym za³o¿eniem jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zbli¿enia systemów szkolnictwa wy¿szego w Europie. Podczas Konferencji Ministrów krajów sygnatariuszy Deklaracji Boloñskiej,
która odby³a siê w dniach 18-19 maja 2001 r. w Pradze, dokonano podsumowania podjêtych dzia³añ, a w komunikacie koñcowym wyznaczono dalsze kierunki realizacji tzw. procesu
boloñskiego.
We wrzeniu 2003 r. w Berlinie odbêdzie siê kolejna konferencja Ministrów Edukacji krajów sygnatariuszy, podczas której
okrelone zostan¹ dalsze etapy realizacji za³o¿eñ Deklaracji

Boloñskiej.
Deklaracja Boloñska wyznacza g³ówne kierunki wspó³pracy
pomiêdzy systemami szkolnictwa wy¿szego w Europie oraz
proponuje utworzenie do 2010 roku tzw. Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wy¿szego, przy jednoczesnym zachowaniu ró¿norodnoci systemów poszczególnych pañstw.
Upowszechnianiem i wspieraniem realizacji za³o¿eñ Deklaracji zajmuj¹ siê oprócz krajów sygnatariuszy tak¿e ró¿nego rodzaju instytucje i organizacje m.in. Komisja Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA - European
University Association), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wy¿szego (EURASHE - European Association
of Institutions in Higher Education), Krajowe Zwi¹zki Studentów Europy (ESIB - National Unions of Students in Europe), Europejska Sieæ dla Zapewnienia Jakoci Szkolnictwa
Wy¿szego (ENQA - European Network for Quality Assurance
in Higher Education) oraz Rada Europy.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu www.menis.gov.pl znajduj¹ siê podstawowe informacje dotycz¹ce procesu boloñskiego oraz t³umaczenia wspomnianych dokumentów.
MENiS przypomina i zachêca, by polskie instytucje szkolnictwa wy¿szego aktywnie uczestniczy³y w procesie przemian
zgodnych z kierunkami przyjêtymi w Deklaracji Boloñskiej i
by podejmowa³y dzia³ania w tym zakresie.

KRONIKA
Forum Wspólnie o przysz³oci Europy
20 wrzenia 2002 w obchodz¹cym jubileusz 300 lat Uniwersytecie Wroc³awskim odby³o siê forum Wspólnie o przysz³oci
Europy, organizowane pod auspicjami prof. Danuty Hübner i
senatora Bogus³awa Litwiñca. O polskim stanowisku w sprawach europejskich dyskutowali m.in. profesorowie Edmund
Wittbrodt, Janusz Trzciñski, Krzysztof Wójtowicz i biskup Jan
Tyrawa.
VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki
23-25 wrzenia 2002 odby³a siê we Wroc³awiu VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Komitet Cytobiologii PAN,
Miêdzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych, Wroc³awski Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Wroc³awski - Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej,
Politechnikê Wroc³awsk¹ oraz Akademiê Rolnicz¹ we Wroc³awiu. Wyg³oszono 92 referaty w siedmiu sesjach: 1-Molekularne podstawy ró¿nicowania i rozwoju komórek; 2-Biologia przerzutów; 3-Biologia molekularna komórki nerwowej; 4-Sygnalizacja wewn¹trz- i miêdzykomórkowa; 5-B³ony biologiczne; 6Molekularny mechanizm transportu pêcherzykowego; 7-Komórka a rodowisko.
Wyk³ad inauguruj¹cy konferencjê na temat Si³y w komórce
wyg³osi³ w Auli Leopoldyñskiej prof. Stanis³aw Przestalski.
Miêdzynarodowa konferencja powiêcona stosunkom
polsko-ukraiñskim w XX wieku
17-18 padziernika 2002 pod has³em Od irredenty do wspó³pracy odby³a siê we Wroc³awiu organizowana przez Kolegium
Europy Wschodniej i Instytut Historyczny UWr. miêdzynarodowa konferencja powiêcona stosunkom polsko-ukraiñskim
w XX wieku. M.in. prof. A. Ajnenkiel mówi³ o udziale mniejszoci ukraiñskiej w ¿yciu politycznym II RP, prof. J. Kêsik o
polityce w³adz polskich wobec tej mniejszoci przed wojn¹, dr
M. Litwin o ukraiñskich i polskich d¹¿eniach narodowych w
latach I wojny wiatowej, prof. W. Suleja o sojuszu Pi³sudskiPetlura w historiografii polskiej, prof. B. Osadczuk o wspó³pracy i konfliktach pomiêdzy emigracj¹ polsk¹ i ukraiñsk¹ po
II wojnie wiatowej. Podczas konferencji podpisano umowê o
wspó³pracy pomiêdzy Uniwersytetem Wroc³awskim a Ukraiñsk¹ Akademi¹ Nauk.
Obrady KRUP
22 padziernika 2002 w Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie obradowa³a Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Na posiedzenie przybyli rektorzy lub
r
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prorektorzy 18 uniwersytetów. W obradach uczestniczyli: z
poprzedniej kadencji przewodnicz¹cy prof. Stefan Jurga i wiceprzewodnicz¹cy prof. Tadeusz S³awek oraz przewodnicz¹cy
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego prof. Andrzej Pelczar,
prof. Stanis³aw Chwirot, przewodnicz¹cy UKA, prof. Wojciech
Maciejewski - przewodnicz¹cy Uniwersyteckiej Komisji Programów Miêdzynarodowych, prof. Marek Krêglewski - dyrektor Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji.
Przewodnicz¹cy KRUP prof. Marian Harasimiuk, rektor UMCS,
poinformowa³, ¿e uniwersytety w komisjach KRASP reprezentowaæ bêd¹: rektor UMK prof. Jan Kopcewicz jako przewodnicz¹cy Komisji Legislacyjnej, prof. Tadeusz S³awek, by³y
rektor U jako cz³onek Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa
Wy¿szego, prof. Stefan Jurga, by³y rektor UAM jako przewodnicz¹cy Komisji Akredytacyjnej i prof. Marcin Pliñski, by³y rektor UG jako cz³onek Komisji ds. Dydaktyki i Kontaktów ze
Szkolnictwem rednim.
l
Wiceprzewodnicz¹cymi KRUP zostali wybrani: prof. Stanis³aw Lorenc, rektor UAM, i prof. Ryszard Górecki, rektor
UWM. Sekretarzem KRUP zosta³ prof. Zbigniew Krupa, by³y
prorektor UMCS. Honorowym przewodnicz¹cym KRUP zosta³ prof. Stefan Jurga.
Ustalono g³ówne kierunki pracy KRUP: dzia³ania uniwersytetów na rzecz integracji europejskiej; koordynacja dzia³añ w
zakresie udzia³u uniwersytetów w tworzeniu spo³eczeñstwa
informacyjnego, dzia³ania na rzecz akredytacji kolejnych kierunków studiów przez UKA; wspó³praca z Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹, funkcjonowanie Uniwersyteckiej Komisji
Programów Miêdzynarodowych i Uniwersyteckiego Centrum
ds. Informatyzacji. W pracach bie¿¹cych KRUP wyrazi opiniê
na temat dokumentu MENiS Strategia rozwoju szkolnictwa
wy¿szego w Polsce do roku 2010, w³¹czy siê do prac nad now¹
ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym i do prac nad nowym modelem
finansowania szkolnictwa wy¿szego, przygotuje dokumenty o
modelu uniwersytetu polskiego. Rektorzy postanowili te¿ okreliæ zasady wspó³pracy ze szko³ami niepublicznymi, z w³adzami
samorz¹dowymi w zakresie tzw. strategii rozwoju regionalnego i wymieniæ dowiadczenia dotycz¹ce rozwoju orodków zamiejscowych.
Przewodnicz¹cy Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof.
Stanis³aw Chwirot z³o¿y³ sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoci UKA. W czasie dwóch kadencji od chwili powstania
Komisja nie tylko stworzy³a system akredytacji rodowiskowej, ale te¿ przyzna³a 220 certyfikatów 29 kierunkom studiów.
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Komisja cile wspó³pracuje z innymi komisjami rodowiskowymi, wspólnie akredytuj¹c pewne kierunki studiów, np. chemiê. UKA rozwija³a te¿ system mobilnoci studentów MOST,
który cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. UKA znalaz³a siê w sieci organizacji akredytacyjnych dla Europy rodkowej i Wschodniej. Prof. Chwirot na walnym zebraniu tej¿e
sieci w Wiedniu zosta³ cz³onkiem steering committee.
l
Prof. Stanis³aw Chwirot zosta³ wybrany przez KRUP na
przewodnicz¹cego UKA na kadencjê 2002-2005.
Sprawozdanie z dzia³alnoci z³o¿y³ tak¿e przewodnicz¹cy Uniwersyteckiej Komisji Programów Miêdzynarodowych prof.
Wojciech Majewski, prorektor UW. W czasie rocznej aktywnoci Komisja zorganizowa³a kilka spotkañ, m.in. na temat 5. i 6.
Programu Ramowego Unii Europejskiej, finansowania badañ
i wspó³pracy miêdzynarodowej, wzajemnego uznawania dyplomów, ³¹czonego promotorstwa prac doktorskich (promotor
polski i zagraniczny). Zapraszani byli tak¿e gocie reprezentuj¹cy wysokie szczeble decyzyjne z KBN, Komitetu Integracji
Europejskiej i inni.
l
Prof. Wojciech Majewski zosta³ wybrany przez KRUP na
przewodnicz¹cego UKProM na kadencjê 2002-2005.
KRUP dyskutowa³a dokument MENiS Strategia rozwoju
szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010. W trakcie dyskusji pad³o szereg krytycznych uwag na temat strategii. Konferencja postanowi³a zaj¹æ oficjalne stanowisko w tej sprawie
uznaj¹c przedstawion¹ strategiê na materia³ zbyt ogólnikowy,
który w niewielkim stopniu mo¿e byæ punktem wyjcia do
dalszych prac nad programem rozwoju szkolnictwa wy¿szego
w Polsce. Stwierdzono tak¿e, i¿ spraw¹ obecnie najpilniejsz¹
jest podjêcie prac nad now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym, a
podstaw¹ tych prac powinien byæ projekt ustawy z roku 2000
przygotowany przez MEN we wspó³pracy z KRASP.
Zaniepokojenie KRUP wywo³a³ fakt utworzenia £ódzkiego
Uniwersytetu Medycznego. W swej uchwale KRUP stwierdza,
¿e niedopuszczalne s¹ praktyki ...u¿ywania nazwy uniwersytet w odniesieniu do szkó³ wy¿szych, które nie spe³niaj¹ kryteriów prawnych, merytorycznych i historycznych przypisanych
tej nazwie.
Sprawozdanie przedstawi³ tak¿e dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum ds. Informatyzacji prof. Marek Krêglewski. Omówi³
zasady dzia³ania i zarz¹dzania ta jednostk¹. Centrum zajmuje
siê obecnie kilkoma projektami, z których najbardziej zaawansowanym jest Uniwersytecki System Obs³ugi Studentów
(USOS). Projekt ten powsta³ w latach 1999-2001 jako wynik
programu Tempus. Konieczne jest dalsze rozwijanie tego oprogramowania i jest to realizowane. Prof. Krêglewski zaproponowa³ przyjêcie systemu elektronicznego g³osowania przy podejmowaniu istotnych decyzji dotycz¹cych dzia³alnoci Centrum, co zosta³o potwierdzone uchwa³¹ KRUP.
l
W czasie obrad przyby³a min. Krystyna £ybacka, która
poinformowa³a, ¿e strategia MENiS jest materia³em roboczym
i jest otwarta na uzupe³nienia z uczelni. Na podstawie uzupe³nionej strategii szkolnictwa wy¿szego zostanie przygotowany
projekt nowej ustawy- prawo o szkolnictwie wy¿szym, który
zostanie przekazany do konsultacji rodowiskowej w marcu
2003. Najpóniej w maju projekt ustawy zostanie przekazany
na posiedzenie rz¹du, a nastêpnie na cie¿kê legislacyjn¹ do
Sejmu RP, najpóniej do wrzenia 2003. Pewne elementy mog³yby obowi¹zywaæ od nowego roku akademickiego, inne
musia³yby mieæ d³u¿sze vacatio legis. Nowy projekt powinien
wykorzystaæ z istniej¹cych trzech projektów (rz¹dowy, Solidarnoci i SLD) to, co jest jeszcze aktualne i co nie zosta³o
poddane nowelizacji.
S¹ bowiem problemy nowe, np. interaktywne nauczanie czyli
nauczanie na odleg³oæ, s¹ elementy wynikaj¹ce z procesu
boloñskiego, np. suplement do dyplomu, s¹ zagadnienia zwi¹zane z informatyzacj¹ procesu edukacji na poziomie szkolnictwa wy¿szego, w tym z za³o¿eniem biblioteki internetowej.
Nale¿y wyjaniæ, czy prawnie ma byæ uregulowana kwestia
umieszczania w serwerze akademickim cyklu wyk³adów w
wersji elektronicznej.
Problem finansów szkolnictwa wy¿szego ci¹gle niepokoi w³adze resortowe. Trwaj¹ prace nad tworzeniem przysz³orocznego bud¿etu. S¹ trzy postulaty ze strony MENiS: zwiêkszenie o
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50 mln z³ wydatków na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ z przeznaczeniem na wydatki maj¹tkowe, na rozwój bazy; przyspieszenie
kolejnego etapu regulacji p³ac pracowników szkó³ wy¿szych,
na co potrzebne jest 180 mln z³, proponuje siê zapisanie zobowi¹zania, ¿e dochody z podatków porednich do kwoty 180
mln z³ bêd¹ przeznaczone na regulacjê p³ac w szkolnictwie
wy¿szym a zak³adany jest wzrost nie na poziomie PKB 1 proc.
lecz 3,5 proc.; trzeci postulat dotyczy zwiêkszenia o 40 mln
funduszu KBN przeznaczonego na dzia³alnoæ statutow¹ i badania w³asne. Ogólnie bud¿et zwiêkszy³by siê o 270 mln.
Rektorzy przyjêli propozycjê finansowego wspierania przez
uniwersytety Instytutu Literackiego. Uniwersytety jako osoby prawne sta³y siê cz³onkami Towarzystwa Opieki nad Instytutem Literackim w Pary¿u.
W styczniu w Rzeszowie rektorzy uniwersytetów dyskutowaæ
bêd¹ zagadnienia integracji europejskiej i roli oraz zadañ uniwersytetów w tym procesie.
Obradowa³o Kolegium Rektorów
22 padziernika 2002 rektorzy uczelni Wroc³awia i Opola
spotkali siê w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk L¹dowych,
której rektorem- komendantem jest od wrzenia p³k dr Andrzej Muth. Rektorzy dyskutowali dokument MENiS pt. Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego do roku 2010. Podkrelono jego wartoæ, czyli okrelenie kierunków rozwoju oraz zajêcie siê problemem jakoci kszta³cenia, zauwa¿aj¹c jednoczenie jego niedoskona³oci: brak wizji spo³eczeñstwa jako spo³eczeñstwa informacyjnego, modelu kariery naukowej, kwestii trójstopniowego kszta³cenia, uregulowañ dotycz¹cych studiów doktoranckich, rozwi¹zania problemu wy¿szych szkó³
zawodowych. Przewodnicz¹cy prof. Tadeusz Luty podkreli³,
¿e nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym bêdzie przygotowana
na podstawie wniosków z dyskusji o strategii szkolnictwa wy¿szego. Niezbêdne jest wiêc sformu³owanie przez uczelnie
wniosków i postulatów, które po przedyskutowaniu na kolejnym spotkaniu zostan¹ przes³ane do MENiS.
Z problemami Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego (500
cz³onków) zapozna³ rektorów jego prezes prof. Marian Piekarski. Brak dofinansowania statutowego, problem ze sfinansowaniem kapitalnego remontu budynku i utrudnienia w przeprowadzeniu zapisu w³asnoci budynku utrudniaj¹ dzia³alnoæ
Towarzystwa. Kolegium Rektorów zadeklarowa³o wsparcie a
marsza³ek Leszek Ryk rozwa¿y mo¿liwoæ innej pomocy, jako
¿e nie ma mo¿liwoci prawnych dotowania przez Urz¹d towarzystw.
Prof. Luty omówi³ uroczystoci wiêta Nauki Wroc³awskiej i
Jubileuszu Uniwersytetu (13-16 listopada).
Kolegium Rektorów zaakceptowa³o treæ aneksu nr 2 do umowy z dnia 15 kwietnia 2002 r. miêdzy uczelniami a Wojewódzkim Urzêdem Pracy dotycz¹cej finansowania Biura Karier.
Spotkanie Kolegiów Dyrektorów Administracyjnych i
Kwestorów
22 padziernika 2002 Kolegium Dyrektorów Administracyjnych i Kolegium Kwestorów obraduj¹ce zazwyczaj oddzielnie spotka³y siê na pierwszym spotkaniu w tym roku akademickim na Akademii Rolniczej. Zaplanowan¹ przez dyrektora
AR Mariana Rybarczyka wizytê w Arboretum w Paw³owicach
pokrzy¿owa³a nieprzyjazna aura pogodowa.
Referat problemowy wyg³osi³ prof. Zbigniew Luty. Powiêcony by³ on sprawom kontroli wewnêtrznej, czyli przeprowadzaniu audytu w szko³ach wy¿szych. Dyskutowane tak¿e aktualne problemy z zakresu dzia³alnoci dyrektorów i kwestorów.
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W.
Brandta zainaugurowa³o dzia³alnoæ i zaprasza na cykl
wyk³adów
W padzierniku rozpoczê³o dzia³alnoæ przy Uniwersytecie
Wroc³awskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. W. Brandta. Inauguracyjny wyk³ad wyg³osi³ prof. Heinrich
A. Winkler.
W grudniu Centrum otworzy³o nowy cykl wyk³adów pod wspólnym tytu³em Niemcy, Polska, Europa. Nawi¹zuje on do g³ównych problemów, które w szczególny sposób odbi³y siê na ideach i dzia³alnoci laureata Pokojowej Nagrody Nobla i niemieckiego kanclerza Willy Brandta. A by³y to idee pokoju i
wspó³pracy, porozumienia i integracji. Zamiarem organizator
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rów jest to, by organizowane odczyty przyczynia³y siê do lepszego zrozumienia aktualnych i historycznych problemów Niemiec i Europy, poznania ich struktur i instytucji, obrazów rzeczywistoci i wizji przysz³oci. Osoby zaproszone do wyg³oszenia wyk³adów s¹ przedstawicielami wiata polityki, gospodarki, nauki i kultury o uznanej wysokiej pozycji. Odczyty maj¹
charakter popularny i kierowane s¹ nie tylko do rodowiska
uniwersyteckiego, lecz tak¿e do wszystkich zainteresowanych
wroc³awian.
Pierwszy wyk³ad cyklu pt. Od polityki dwustronnego odprê¿enia do rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO wyg³osi³ 12 grudnia w Auli Leopoldyñskiej prof. dr Egon Bahr (ur. 1922), znany
polityk niemiecki, dzia³acz SPD, dziennikarz. W latach 50. by³
komentatorem amerykañskiej rozg³oni w Berlinie Zachodnim RIAS. Od 1956 roku zwi¹zany z SPD. Pe³ni tam ró¿ne
funkcje. W latach 1960-66 by³ dyrektorem Urzêdu Prasy i Informacji w Berlinie Zachodnim. W drugiej po³owie lat 60. pracowa³ w boñskim MSZ. W latach 1969-72 by³ sekretarzem stanu w Urzêdzie Kanclerskim, a od 1972 pos³em do Bundestagu.
Nastêpnie pe³ni³ urz¹d ministra do specjalnych poruczeñ, potem ministra wspó³pracy gospodarczej. W drugiej po³owie lat
70. wszed³ do w³adz najwy¿szych SPD, od 1982 roku by³ cz³onkiem Prezydium SPD. Egon Bahr by³ nie tylko bliskim wspó³pracownikiem W. Brandta i orêdownikiem polityki wschodniej kanclerza. By³ tak¿e autorem has³a zmiana przez zbli¿enie (1963), które da³o pocz¹tek zmian wewn¹trz SPD i pozwoli³o na realizacjê polityki wschodniej Brandta. Nale¿a³ wiêc do
architektów polityki zagranicznej koalicji FDP-SPD. By³ on
tak¿e negocjatorem uk³adów z ZSRR (1970) i NRD (1972).
Nadal aktywnie uczestniczy w ¿yciu politycznym Niemiec. By³
ekspertem i doradc¹ w sprawach zjednoczenia.
Spotkanie otworzy³ rektor prof. Zdzis³aw Latajka. Sylwetkê
Egona Bahra przedstawili i poprowadzili dyskusjê prof. Dieter
S. Lutz oraz prof. Franciszek Po³omski.
Informacja o wyk³adzie w nastêpnym numerze.
dr Krzysztof Ruchniewicz
p.o. dyrektora CSNE

Seminarium powiêcone NATO
19 listopada 2002 w Instytucie Studiów Miêdzynarodowych
odby³o siê seminarium pt. NATO-sojusz obronny czy system
zbiorowego bezpieczeñstwa?, zorganizowane przez Ko³o
Wschodnioeuropejskie Stosunków Miêdzynarodowych. Celem
imprezy by³o zapoznanie szerokiego krêgu osób - zw³aszcza
studentów Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Wroc³awskiego - z aktualnymi tendencjami w rozwoju organizacji,
której cz³onkiem od kilku lat jest równie¿ Polska, a która przechodzi w dalszym ci¹gu znaczne przeobra¿enia, szukaj¹c swego miejsca w postzimnowojennej Europie i wiecie. Nadchodz¹cy szczyt Paktu w Pradze 21-22 XI 2002, którego najbardziej spektakularnym efektem sta³o siê zaproszenie do Sojuszu kolejnych pañstw europejskich, by³ dobrym momentem
dla zorganizowania dyskusji o charakterze zachodz¹cych w NATO
zmian.
Wyk³ad otwieraj¹cy: Ewolucja
NATO w ci¹gu pó³wiecza istnienia
oraz zmiany roli i zadañ Sojuszu po
1989 r. oraz proces jego stopniowego rozszerzenia wyg³osi³a prof. El¿bieta Stadtmüller z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych UWr. Na
wstêpie omówione zosta³y zmiany i
wydarzenia, które umo¿liwi³y kontynuacjê procesu powiêkszania Sojuszu, z uwzglêdnieniem wydarzeñ
z 11 wrzenia 2001 r. Zasadnicz¹ jednak czêæ wyst¹pienia zajê³a problematyka nowej to¿samoci Paktu, w
szczególnoci kwestia jego dzia³alnoci out of area (tj. poza
obszarem traktatowym), granic jego rozszerzenia oraz znaczenie NATO w kontekcie szerszych idei bezpieczeñstwa i
global governance.
Militarne aspekty rozszerzenia Sojuszu omówi³, w kolejnym
wyk³adzie, przedstawiciel Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk
H
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L¹dowych we Wroc³awiu, chor. sztab. mgr Robert Budzynowski, który we wstêpie nakreli³ obraz ogólnej sytuacji strategicznej Sojuszu a w czêci g³ównej swego wyst¹pienia przybli¿y³ uczestnikom seminarium rachunek korzyci i kosztów rozszerzenia NATO o kolejnych siedem krajów europejskich z
perspektywy planowania polityki bezpieczeñstwa, jak te¿ i
kszta³towania Europejskiej To¿samoci Bezpieczeñstwa i Obrony.
Dr Walenty Baluk z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych
UWr., po kompleksowym omówieniu kierunków rosyjskiej
polityki zagranicznej przybli¿y³ s³uchaczom z³o¿on¹ problematykê ewolucji stosunków NATO-Rosja od rozpadu ZSRR a¿ po
moskiewskie spotkanie G. Busha i W. Putina z 24 maja 2002 r.,
które zaowocowa³o uchwaleniem Wspólnej deklaracji o nowych strategicznych stosunkach pomiêdzy Rosj¹ a USA. Szczególn¹ uwagê powiêcono wspó³dzia³aniu Rosji z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju, Euroatlantyckiej Rady Wspó³pracy oraz Rady Rosja-NATO.
Po czêci wyk³adowej uczestnicy seminarium mogli wzi¹æ udzia³
w podsumowuj¹cej je debacie, osi¹ której by³ problem zachowania przez Sojusz Pó³nocnoatlantycki realnych mo¿liwoci
obronnych w obliczu takich problemów, jak (postêpuj¹ca wraz
ze wzrostem liczby cz³onków) komplikacja procesu decyzyjnego i stale rosn¹ca luka pomiêdzy potencja³em militarnym USA
a ich europejskimi sojusznikami.
¯ywa dyskusja w podsumowuj¹cej fazie seminarium i mnogoæ pytañ zadawanych po ka¿dym z wyk³adów potwierdzi³y
zainteresowanie studentów omawian¹ tematyk¹ i zasadnoæ
podejmowania prób unikniêcia zamykania siê z problemami
obronnoci w w¹skim gronie wojskowych. Takie uwra¿liwienie spo³eczeñstwa na problemy obronnoci i bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego - a szczególnie tak aktywnej jego czêci
jak rodowisko studenckie - wydaje siê szczególnie istotne w
warunkach kszta³towania w Polsce standardów spo³eczeñstwa
obywatelskiego oraz demokratycznej, cywilnej kontroli nad
armi¹. Jednoczenie zaproszenie prelegentów nie tylko z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych, ale równie¿ reprezentanta rodowiska wojskowego, da³o z pewnoci¹ uczestnikom
seminarium szerszy obraz zachodz¹cych przemian.
Zbigniew Cierpiñski

Kawa czy herbata na UWr.
29 listopada 2002 w dwugodzinnym programie w TVP I
redaktorzy Iwona Schymalla i Pawe³ Pochwa³a goszcz¹cy w
nowym budynku Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
UWr. zapoznali widzów z histori¹ i dniem dzisiejszym Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz z przebiegiem obchodów jubileuszowych.
W programie uczestniczyli m.in. rektor prof. Zdzis³aw Latajka,
prof. Jan Miodek, prof. Marek Górny, prof. Adam Chmielewski, dr Bogus³aw Bednarek, przedstawiciele Samorz¹du Studentów Bartosz Konopka i Magdalena Parus-Jaskó³owska.
H

Seminarium Wspó³praca europejska do poznania
mniejszoci
25-30 listopada br. w Instytucie Studiów Miêdzynarodowych UWr. odby³o siê miêdzynarodowe seminarium studenckie Wspó³praca europejska do poznania mniejszoci, zorganizowane przez Instytut Studiów Miêdzynarodowych, Studenc-
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kie Polsko-Izraelskie Ko³o Naukowe Nadzieja-Hatikvah oraz
brytyjsk¹ organizacjê pozarz¹dow¹ Minorities of Europe. Seminarium finansowe by³o ze rodków Instytutu Studiów Miêdzynarodowych oraz Uniwersytetu Wroc³awskiego i Rady
Europy. W seminarium udzia³ wziê³o kilkadziesi¹t osób z Austrii, Bia³orusi, Bu³garii, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej
Brytanii i W³och. Byli to g³ównie przedstawiciele mniejszoci
narodowych i etnicznych oraz organizacji zajmuj¹cych siê problematyk¹ mniejszoci i edukacji miêdzykulturowej.
Program seminarium obejmowa³ przede wszystkim zajêcia
warsztatowe, na których rozwa¿ono kwestie definicji grup
mniejszociowych, proponowano i prezentowano sposoby rozwi¹zania problemów wspó³¿ycia ludzi ró¿nych kultur, prze³amania stereotypów i uprzedzeñ. Poza tym uczestnicy wziêli
udzia³ w warsztatach kulturalnych z zakresu kultury ¿ydowskiej, organizowanych przy wspó³pracy z Gmin¹ Wyznaniow¹
¯ydowsk¹ we Wroc³awiu. Równolegle z czêci¹ przeznaczon¹
dla uczestników seminarium (prowadzon¹ w jêzyku angielskim), w Instytucie Studiów Miêdzynarodowych odby³ siê cykl
wyk³adów otwartych, dotycz¹cych problematyki mniejszoci
narodowych i etnicznych w Polsce ( m.in. Polacy i ¯ydzi w XX
wieku, Mniejszoæ niemiecka w Polsce po 1989 roku) oraz
dzia³añ administracji publicznej w zakresie kontaktów z mniejszociami.
Maksymilian Fras
Doroczne nagrody dla administracji centralnej
6 grudnia 2002 w sali Senatu odby³o siê spotkanie w³adz
rektorskich Uniwersytetu Wroc³awskiego z kierownikami administracji centralnej. Rektor prof. Zdzis³aw Latajka podziêkowa³ dyrektorowi, kwestorowi, zastêpczyniom kwestora, kadrze kierowniczej administracji centralnej, sekretarkom prorektorów i dyrektorów oraz radcom prawnym za wk³ad pracy
w funkcjonowanie naszej uczelni. JM Rektor za wyniki pracy
w roku 2002 wrêczy³ doroczne nagrody. Wznosz¹c toast rektor
podkreli³ du¿¹ wagê pracy tej grupy spo³ecznoci akademickiej. Przy stole z poczêstunkiem wymieniono wiele informacji,
poinformowano w³adze rektorskie o k³opotach, ale te¿ skonsultowano przy tej okazji wiele s³u¿bowych spraw. Przyjemne
z po¿ytecznym.
r

NOMINACJE
HABILITACJE
DOKTORATY
NAGRODY
ODZNACZENIA WYRÓ¯NIENIA
STYPENDIA
l

l

l

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyska³
1 grudnia 2002 r.
prof. dr hab. BOGDAN ROK z Instytutu Historycznego
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego uzyskali
25 listopada 2002
dr ALICJA JADWIGA SZERL¥G z Instytutu Pedagogiki
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki spo³ecznej, na podstawie pracy
Ku wielokulturowoci. Aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym
dr WALDEMAR OKOÑ z Instytutu Historii Sztuki
dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, historia sztuki nowoczesnej, na podstawie pracy
Stygn¹ca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii
r
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Stopieñ naukowy doktora uzyskali
11 czerwca 2002
mgr ANDRZEJ £UKASZEWSKI, doktorant z Wydzia³u Matematyki
i Informatyki
dr nauk matematycznych w dziedzinie informatyki - grafika
komputerowa, na podstawie pracy
Offsety i operatory Minkowskiego w przyspieszaniu obliczeñ
globalnego modelu owietlenia
Promotor: prof. dr hab. Leszek Pacholski
27 czerwca 2002
mgr EWA PLA¯UK, doktorantka z Instytutu Biologii Rolin
dr nauk bioogicznych w zakresie biolobii, biochemii rolin, na
podstawie pracy
Znaczenie zwi¹zków fenolowych w regulacji procesów wzrostu i rozwoju podk³adki jab³oni M7 w warunkach in vitro
r
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Promotor: prof. dr hab. Krystyna Kromer
26 wrzenia 2002 r.
mgr RAFA£ JUCHNOWSKI, doktorant z Instytutu Historycznego
dr nauk humanistycznych w zakresie historii - historia najnowsza Polski, na podstawie pracy
Rowmund Pi³sudski (1903-1988). Biografia polityczna.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski
mgr MONIKA PIOTROWSKA, doktorantka z Instytutu Historycznego
dr nauk humanistycznych w zakresie - historia Polski XIX w.,
na podstawie pracy
Nêdzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815 - 1863
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak
mgr JANINA RADZISZEWSKA, doktorantka z Instytutu Historycznego
dr nauk humanistycznych w zakresie historii - etnologia, historia XIX w., na podstawie pracy
Interpretacja wizerunku górali tatrzañskich w pimiennictwie polskim XIX wieku. Studium historyczno-etnologiczne
Promotor: prof. dr hab. Adam Paluch
7 padziernika 2002 r.
mgr NORBERT BANASZAK, doktorant z Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
dr nauk prawnych w zakresie prawa - prawo administracyjne,
na podstawie pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich wobec administracji lokalnej.
Promotor: prof. dr hab. Jan Boæ
mgr EWA KOZERSKA, doktorantka z Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
dr nauk prawnych w zakresie prawa - historii doktryn politycznych i prawnych, na podstawie pracy
Pañstwo i spo³eczeñstwo w koncepcjach papie¿a Piusa XI.
Promotor: prof. dr hab. Karol Jonca
14 padziernika 2002
mgr ANDRZEJ DROZD, doktorant z Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii
dr nauk prawnych w zakresie prawa - prawo pracy, na podstawie pracy
Prawo podmiotu zatrudniaj¹cego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika
Promotor: prof. dr hab. Herbert Szurgacz
15 padziernika 2002 r.
mgr JOANNA ORSKA, doktorantka z Instytutu Filologii Polskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa historia literatury polskiej, teoria literatury, na podstawie pracy:
Prze³om awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie
w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Jacek £ukasiewicz
29 padziernika 2002 r
mgr MA£GORZATA JOLANTA GAJEWSKA, doktorantka z Wydzia³u
Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii - chemia nieorganiczna; chemia metaloorganiczna, na podstawie pracy
Jednordzeniowe i wielordzeniowe kompleksy metaloorganiczne cyny z funkcjonalizowanymi ligandami
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
mgr EL¯BIETA GUMIENNA-KONTECKA, doktorantka z Wydzia³u
Chemii
dr nauk chemicznych w zakresie chemii - chemia nieorganiczna; chemia bionieorganiczna, na podstawie pracy
Czynniki chelatuj¹ce jony glinu (III) i ¿elaza (III) zawieraj¹ce hydroksamowe i fosfonowe grupy funkcyjne
Promotor: prof. dr hab. Henryk Koz³owski
4 listopada 2002 r.
mgr PIOTR SIKORA, doktorant z Wydzia³u Prawa, Administracji
i Ekonomii
dr nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, na
podstawie pracy
Sankcja karna w prawie administracyjnym
Promotor: prof. dr hab. Jan Jendroka
6 listopada 2002 r.
mgr PIOTR BADYNA, doktorant z Instytutu Historycznego
l
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dr nauk humanistycznych w zakresie historii - historia nowo¿ytna Polski, na podstawie pracy
Model cz³owieka w pimiennictwie parenetycznym XVIII w
(do 1773 r.).
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok
mgr EL¯BIETA JEZIERSKA -WIEJAK, doktorantka z Instytutu Pedagogiki
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, na podstawie pracy
Mo¿liwoci i ograniczenia dramy jako metody kszta³towania
rozumienia pojêæ moralnych
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz
19 listopada 2002
mgr RAFA£ KOWALCZYK, doktorant z Instytutu Filologii S³owiañskiej
dr nauk humanistycznych w zakresie jêzykoznawstwa, leksykologii, s³owotwórstwa, na podstawie pracy
Rosyjskie s³ownictwo teatralne w porównaniu z polskim
Prof. dr hab. Larysa Pisarek
20 listopada 2002
mgr ZENON LEJA, doktorant z Instytutu Historycznego
dr nauk humanistycznych w zakresie historii - historia najnowsza Polski, na podstawie pracy:
Genera³ brygady Jerzy Kirchmayer. Studium biograficzne.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski
25 listopada 2002
mgr BEATA BURIAN z Instytutu Prawa Cywilnego
dr nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, na podstawie
pracy
Pierwszeñstwo nabycia nieruchomoci skarbowych i samorz¹dowych wed³ug ustawy o gospodarce nieruchomociami
Promotor: prof. dr hab. Edward Gniewek
4 grudnia 2002
mgr IWONA BIÑKOWSKA z Biblioteki Uniwersyteckiej UWr.
dr nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, na podstawie pracy
Miasto i natura. Publiczna zieleñ miejska we Wroc³awiu od
schy³ku XVIII do pocz¹tku XX wieku
Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kêb³owska
Nagrody naukowe PAN
Prof. HENRYK KOZ£OWSKI, profesor zwyczajny w Zak³adzie Chemii Bionieorganicznej, zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Naukow¹ im. Marii Sk³odowskiej-Curie za rok 2002 w dziedzinie chemii przez Wydzia³ III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych Polskiej Akademii Nauk za wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia w zakresie chemii bionieorganicznej przedstawione w
cyklu 53 prac naukowych.
Prof. ANDRZEJ ANTOSZEWSKI, profesor zwyczajny w Instytucie
Politologii, i prof. Ryszard Herbut, profesor nadzwyczajny w
Instytucie Politologii, otrzymali Nagrodê Naukow¹ w dziedzinie nauk politycznych za pracê pt. Systemy polityczne wspó³czesnego wiata, przyznan¹ przez Wydzia³ I Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk.
Laureaci Nagród FNP 2002
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyró¿ni³a w 2002 roku za
wybitne osi¹gniêcia naukowe
W dziedzinie nauk humanistycznych i spo³ecznych
prof. LECHA LECIEJEWICZA, profesora zwyczajnego w Instytucie
Historycznym UWr. i Instytucie Archeologii i Etnologii PAN;
w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych nagrodzony
zosta³
prof. MARIUSZ JASKÓLSKI z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu;
w dziedzinie nauk cis³ych laureatem zosta³
prof. ANDRZEJ UDALSKI z Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego
Nagrodê w dziedzinie nauk technicznych otrzyma³
prof. ADAM PROÑ z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz z Komisariatu Energii Atomowej (CEA) w Grenoble
Prof. dr hab. Lech Leciejewicz
Laureat Nagrody FNP 2002 w dziedzinie nauk humanistycznych i spo³ecznych za dzie³o Nowa postaæ wiata. Narodziny redniowiecznej cywilizacji europejskiej, ukazuj¹ce nol
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watorski i oryginalny obraz cywilizacji europejskiej w jej wczesnoredniowiecznej fazie.
Urodzi³ siê w Poznaniu w 1931 r.
Mediewista, historyk i archeolog,
ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Poznañskim, doktoryzowa³ siê w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN
(1958 r.), tam te¿ uzyska³ habilitacjê
(1967 r. ). Od 1973 r. profesor nadzwyczajny, od 1979 r. - profesor zwyczajny.
Jest profesorem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W latach 1954-2001 pracowa³ w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN
(obecny Instytut Archeologii i Etnologii PAN), od 1968 do 1971
r. by³ kierownikiem Zak³adu Archeologii Wczesnoredniowiecznej, od 1971 do 2001 r. kierowa³ Zak³adem Archeologii Nadodrza we Wroc³awiu (obecnym Oddzia³em Instytutu Archeologii i Etnologii PAN).
Odby³ sta¿e i stypendia w Niemczech, W³oszech, Francji i Danii. Prowadzi³ badania wykopaliskowe w Polsce, W³oszech,
Francji, Hiszpanii, a tak¿e konsultacje badañ w Hiszpanii i
Szwecji.
Cz³onek Komitetów Naukowych PAN: S³owianoznawstwa
(1969-1983, 1990-1992), Nauk Historycznych (1975-1983),
Nauk Pra- i Protohistorycznych (1990-), a tak¿e wielu polskich i miêdzynarodowych towarzystw i organizacji naukowych.
W 1985 r. otrzyma³ nagrodê Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego im. J. Kostrzewskiego. Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1974) i Krzy¿em Kawalerskim OOP (1989).
Opublikowa³ ponad 100 prac i wiele ksi¹¿ek z zakresu dziejów
kultury redniowiecznej Polski i Europy, m. in.: Normanowie
-1979, S³owianie Zachodni. Z dziejów tworzenia siê redniowiecznej Europy -1989, Nowa postaæ wiata. Narodziny redniowiecznej cywilizacji europejskiej - 2000 (ksi¹¿ka, wydana
w serii Monografie humanistyczne FNP, nominowana by³a
do nagrody im. Jana D³ugosza w 2001 r.).
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prof. JERZY LUKIERSKI, prof. zw. Instytutu Fizyki Teoretycznej
prof. FRANCISZEK PO£OMSKI, prof. zw. Instytutu Historii Pañstwa i Prawa
prof. FLORIAN PRUCHNIK, prof. zw. Wydzia³u Chemii
prof. IGNACY SIEMION, prof. zw. Wydzia³u Chemii
prof. WOJCIECH WRZESIÑSKI, prof. zw. Instytutu Historycznego
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali
mgr TERESA BERNADZIKOWSKA, radca prawny
prof. JERZY HAWRANEK, prof. zw. Wydzia³u Chemii
prof. ALEKSANDER KOLL, prof. zw. Wydzia³u Chemii
prof. HUBERT KO£ODZIEJ, prof. nzw. Wydzia³u Chemii
prof. JERZY WYRZYKOWSKI, prof. nzw. Instytutu Geograficznego
Nagrody organizacyjne JM Rektora otrzymali
Prorektorzy minionej kadencji
prof. MAREK BOJARSKI
prof. ANDRZEJ WITKOWSKI
prof. JÓZEF ZIÓ£KOWSKI
prof. ROCIS£AW ¯ERELIK
Dziekani minionej kadencji
prof. W£ADYS£AW DYNAK
prof. KRZYSZTOF WACHOWSKI
prof. BERNARD ALBIN
prof. JERZY HAWRANEK
prof. RYSZARD SZWARC
prof. STEFAN MRÓZ
prof. TERESA OBERC-DZIEDZIC
prof. ZDZIS£AW KEGEL
Zas³u¿eni pracownicy UWr.
prof. ADAM CHMIELEWSKI
prof. ANDRZEJ WIKTOR
prof. TOMASZ NOWAK
mgr TERESA PÊKALSKA
mgr MARIAN ZAMORSKI
dr ANDRZEJ £ADOMIRSKI
mgr TERESA ZARYCH
dr RYSZARD G£ADKIEWICZ
dr KRYSTYNA SUJAK-LESZ
dr TERESA SULEJA
dr IGOR BORKOWSKI
prof. MAREK GÓRNY
dr WALENTYNA WNUK
prof. JÓZEF FR¥CKOWIAK
dr £UKASZ KRZYWKA
prof. EL¯BIETA LONC
prof. HENRYK RATAJCZAK
prof. LUDWIK TURKO
prof. ADAM JEZIERSKI
prof. ALEKSANDRA KUBICZ
dr JANUSZ SAWICKI
dr RYSZARD BALICKI
dr PRZEMYS£AW JAKUBOWSKI
Do odebrania przyznanych, lecz nie odebranych Medali Jubileuszowych za zas³ugi dla Uczelni zostali zaproszeni
Rektorzy ubieg³ych kadencji
prof. W£ODZIMIERZ BERUTOWICZ
prof. KAZIMIERZ URBANIK
prof. HENRYK RATAJCZAK
prof. ROMAN DUDA
prof. ROMUALD GELLES
Prorektorzy ubieg³ych kadencji
prof. JAN BASZKIEWICZ
prof. WITOLD KARWOWSKI
prof. JERZY KRAKOWSKI
prof. ALEKSANDRA KUBICZ
prof. WALERIAN SANETRA
prof. FRANCISZEK PO£OMSKI
Dziekani ubieg³ych kadencji
prof. TADEUSZ GUNIA
prof. ANNA JERZMAÑSKA
prof. JAN KOSIK
prof. ALEKSANDRA PATRZA£EK
prof. CZES£AW RYLL-NARDZEWSKI
prof. JANUSZ TRZCIÑSKI
l
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Autor dzie³a Nowa postaæ wiata. Narodziny redniowiecznej
cywilizacji europejskiej (Wroc³aw 2000), jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich archeologów i historyków, podejmuje problem wa¿ny dla historyków, archeologów, jêzykoznawców, problem który wyjania genezê zachowañ wspólnot
etnicznych i pañstwowych. Ukazuje wiat cywilizacji europejskiej, obszar, na którym powsta³y normy uznawane dzi za
podstawowe w ¿yciu spo³eczeñstw, a który wykszta³ci³ siê w
ci¹gu pó³ tysi¹ca lat (V-XI w. po Chr.) w granicach zbli¿onych
do dzisiejszych. Przedstawia dzieje tego krêgu cywilizacyjnego
poczynaj¹c od czasu katastrofy Imperium Rzymskiego poprzez
lata tworzenia przez nowe ludy pierwotnych form organizacji
spo³ecznych, doprowadzaj¹c narracjê do stulecia XI, kiedy nast¹pi³o w³¹czenie do krêgu cywilizacyjnego krajów Nowej
Europy. Formuj¹ca siê Europa nie jest tu wyizolowana, lecz
ukazana w ca³ym bogactwie powi¹zañ wewnêtrznych. Niew¹tpliwym novum tej pracy jest pokazanie na tle barwnych
dziejów politycznych owych czasów prze³omu konkretnej kultury poszczególnych ludów, odkrywanej w badaniach archeologicznych, w tym tak¿e najnowszych.
Praca stanowi dzie³o fundamentalne, wa¿ne dla ca³ej europejskiej historiografii.
Odznaczenia pañstwowe wrêczone na uroczystoci
26 listopada 2002 w Auli Leopoldyñskiej
Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma³
prof. HENRYK RATAJCZAK, prof. zw. Wydzia³u Chemii, rektor
UWr. w l. 1982-1984, dyrektor Instytutu Chemii w l. 19871991, senior budowy nowej biblioteki uniwersyteckiej;
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali
prof. JAN BOÆ, prof. zw. Instytutu Nauk Administracyjnych
prof. TADEUSZ G£OWIAK, prof. zw. Wydzia³u Chemii
prof. ADOLF KISZA, prof. zw. Wydzia³u Chemii
r
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prof. JULIUSZ ZIOMECKI
prof. STANIS£AW D¥BROWSKI, dhc Pedagogicznego Uniwersytetu im. Franki w Drohobyczu
Dodatkowe stypendia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu na rok akademicki 2002/2003 otrzymali
JOANNA CZERNEK - V rok, politologia
ANETA KOWALAK - IV rok, stosunki miêdzynarodowe
BART£OMIEJ KRZAN - III rok, stosunki miêdzynarodowe
BART£OMIEJ £ÓDZKI - IV rok, politologia
ANNA M£ODZIANOWSKA - V rok, chemia

l
l

r

l

l
l
l

ADRIANNA PRODEUS - IV rok, historia
PAULINA SZATKOWSKA - III rok, politologia
MARIUSZ SZATKOWSKI - II rok, geologia mgr. uzupe³niaj¹ce
Stypendium Urzêdu Miejskiego
TOMASZ WAWRZYNIAK, student I roku informatyki, otrzyma³
stypendium Urzêdu Miejskiego dla laureatów olimpiad przedmiotowych. Stypendium w wysokoci 400 z³ miesiêcznie zosta³o przyznane na okres od 1 padziernika 2002 do 30 czerwca
2003.
l
l
l

r
l

l

Z OBRAD SENATU UWR.
30 padziernika 2002
Obradom przewodniczy³ JM Rektor, prof. ZDZIS£AW LATAJKA, który wrêczy³ akty mianowania na stanowisko profesora.
***
W czêci roboczej Senat mianowa³ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na sta³e
prof. dr hab. ANNÊ D¥BROWSK¥ w Instytucie Filologii Polskiej
prof. dr hab. IRENÊ KAMIÑSK¥ w Instytucie Filologii Polskiej
prof. dr hab. JOLANTÊ £UGOWSK¥ w Instytucie Filologii Polskiej
profesora nadzwyczajnego na czas nieokrelony
dr. hab. WALDEMARA HEBISCHA w Instytucie Matematycznym
profesora nadzwyczajnego na 5 lat
dr hab. IZABELLÊ MALEJ w Instytucie Filologii S³owiañskiej
dr. hab. PIOTRA MIGONIA w Instytucie Geograficznym
dr. hab. LEONA MIODOÑSKIEGO w Instytucie Filozofii
dr hab. EWÊ NOWACK¥ w Instytucie Politologii
Senat przyj¹³ opinie i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego wroc³awskiej poetce URSZULI KOZIO£.
Promotorem dhc bêdzie prof. Jacek Petelenz-£ukasiewicz
Opinie sporz¹dzili: prof. Edward Balcerzan z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Marta Wyka z Uniwersytetu Jagielloñskiego
Senat powo³a³ w Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Kwalifikacyjne Studium Podyplomowe - Profilaktyka niedostosowania spo³ecznego w rodowisku edukacyjno-wychowawczym z zakresu resocjalizacji
Kwalifikacyjne Studium Podyplomowe - Wiedza o kulturze
dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych
Kwalifikacyjne Studium Podyplomowe z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych
Senat zatwierdzi³ uruchomienie na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2003/2004 nowych kierunków
studiów
3-letnie licencjackie wieczorowe studia na kierunku filologia w ramach specjalnoci filologia angielska
3-letnie licencjackie studia dzienne na kierunku filologia w
ramach specjalnoci filologia klasyczna o specjalizacji kultura
ródziemnomorska
Senat zlikwidowa³ na Wydziale Fizyki i Astronomii
Podyplomowe Studium - Fizyka w Gimnazjum
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
zamiany dzia³ki o pow. 0,1739 ha, po³o¿onej przy ul. Grunwaldzkiej, bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym Uniwersytetu
Wroc³awskiego, na prawo w³asnoci dzia³ek nale¿¹cych do
Gminy Wroc³aw, po³o¿onych przy ul. Uniwersyteckiej /ul. Kuniczej o pow. 0,0337 ha i 0,0012 ha.
Senat wys³ucha³ informacji
o wyp³acie III raty z funduszu socjalnego
o stanie finansowym Uniwersytetu Wroc³awskiego na dzieñ
31 sierpnia 2002 r.
o stronie domowej Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego
r
l
l

l

r
l

r

lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego.
***
Senat wys³ucha³ informacji
o stanowisku Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uchylenia uchwa³y Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego
z dnia 25 wrzenia 2002 r. dotycz¹cej wyboru dziekana Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii na trzeci¹ kadencjê 20022005
Senat uchyli³ uchwa³ê
Rady Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 27
maja 2002 r. dotycz¹c¹ wyboru prodziekanów na kadencjê 20022005

r
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W oparciu o treæ art. 55 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wy¿szym
z dnia 12.09.1990 r. (Dz. U. nr 65 poz. 365 z pó. zm.), Senat
Uniwersytetu Wroc³awskiego uchyla uchwa³ê Rady Wydzia³u
Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 27 maja 2002 r. dotycz¹c¹ wyboru prodziekanów na kadencjê 2002-2005 w osobach:
1) prof. dr hab. BOGUS£AW BANASZAK
2) prof. dr hab. PIOTR JUREK
3) prof. dr hab. URSZULA KALINA-PRASZNIC
4) prof. dr hab. ZYGFRYD SIWIK
jako sprzeczn¹ z przepisami ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
tj. kandydatury na funkcje prodziekanów zosta³y zg³oszone
przez osobê nieuprawnion¹, tym samym naruszony zosta³ przepis art. 62 ust. 2 cyt. ustawy.
Senat zapozna³ siê
z wnioskiem prof. Zdzis³awa Kegla, p.o. dziekana Wydzia³u
Prawa, Administracji i Ekonomii, z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie uchylenia uchwa³y Senatu UWr. z dnia 25 wrzenia
2002 r.
Senat podj¹³ uchwa³ê
w zwi¹zku z wnioskiem prof. Zdzis³awa Kegla, p.o. dziekana Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii do Senatu UWr.
z dnia 5 listopada 2002 r.
r

r

r

r

r
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r
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27 listopada 2002
Obradom przewodniczy³ JM Rektor, prof. ZDZIS£AW LATAJKA, który wrêczy³ mianowania na stanowisko profesora i dyplomy
stypendiów dwóm studentom Uniwersytetu Wroc³awskiego
ufundowanych przez Ruhr - Universität Bochum z okazji 300-

UCHWA£A
SENATU UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
PODJÊTA NA POSIEDZENIU W DNIU 27 LISTOPADA 2002 R.
W ZWI¥ZKU Z WYST¥PIENIEM DZIEKANA WYDZIA£U PRAWA, ADMINISTRACJI I
EKONOMI
Z DNIA 5 XI 2002 R.
Senat Uniwersytetu Wroc³awskiego, po zapoznaniu siê ze stanowiskiem:
- Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 listopada
2002 r. w sprawie legalnoci uchwa³y Senatu UWr. z dnia 25
wrzenia 2002 r.;
- prof. dra hab. Zdzis³awa Kegla zaprezentowanym w jego
wyst¹pieniu z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie uchwa³y Senatu UWr. z dnia 25 wrzenia 2002 r.
nie znajduje uzasadnienia do uchylenia wy¿ej okrelonej
uchwa³y Senatu UWr. stwierdzaj¹cej, i¿ wybory Dziekana na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zosta³y przeprowadzone z naruszeniem prawa.
Prof. dr hab. Zdzis³aw Latajka
Rektor

fot. Jerzy Katarzyñski
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Senat wys³ucha³ informacji
o z³o¿eniu skargi przez prof. Zdzis³awa Kegla, p.o. dziekana
Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii, do Naczelnego S¹du
Administracyjnego - Orodka Zamiejscowego we Wroc³awiu o
uchylenie uchwa³y Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego z dnia
25 wrzenia 2002 r. w przedmiocie uznania wyboru dziekana z
naruszeniem prawa. Skarga powy¿sza po³¹czona jest z wnioskiem do NSA o wstrzymanie wykonania tej uchwa³y.
o z³o¿eniu do Naczelnego S¹du Administracyjnego - Orodka Zamiejscowego we Wroc³awiu przez Uniwersytet Wroc³awski wniosku o odrzucenie skargi prof. Zdzis³awa Kegla, p.o.
dziekana Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii, jako niedopuszczalnej i ewentualne wy³¹czenie Naczelnego S¹du Administracyjnego - Orodka Zamiejscowego we Wroc³awiu z
prowadzenia tej sprawy
Senat mianowa³ na stanowisko
profesora zwyczajnego
prof. dr. hab. ZBIGNIEWA CZAPLÊ w Instytucie Fizyki Teoretycznej
prof.dr hab. BARBARÊ HULANICK¥ w Instytucie Socjologii
prof. dr. hab. RYSZARDA JAKUBASA w Zak³adzie Chemii Fizycznej
profesora zwyczajnego ponownie
prof. dr. hab. JERZEGO LUKIERSKIEGO w Instytucie Fizyki Teoretycznej
profesora nadzwyczajnego na sta³e
r
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prof. dr. hab. JERZEGO KOWALSKIEGO-GLIKMANA w Instytucie Fizyki Teoretycznej
profesora nadzwyczajnego na 5 lat
dr. hab. GRA¯YNÊ BATOR w Zak³adzie Chemii Fizycznej
Senat powo³a³
komisje senackie
redaktorów serii wydawniczych
Senat zatwierdzi³
zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wroc³awskim
uchwa³ê dotycz¹c¹ przyjmowania na studia laureatów i
finalistów olimpiad na lata 2003/2004 - 2005/2006
uruchomienie w roku akademickim 2003/2004 7-semestralnych studiów licencjackich fizyki w systemie dziennym i wieczorowym na Wydziale Fizyki i Astronomii
uruchomienie w roku akademickim 2003/2004 nowej specjalnoci na kierunku chemia - chemia biologiczna na Wydziale Chemii
uchwa³ê dotycz¹c¹ przeznaczenia dodatkowych rodków
finansowych na zwiêkszenie wynagrodzeñ w trybie art. 117
a ustawy o szkolnictwie wy¿szym z dnia 12 wrzenia 1990 r.
(Dz. U. Nr 65 poz. 365 z pón. zm.)
uchwa³ê, któr¹ upowa¿ni³ w³adze rektorskie do przed³u¿enia na okres 3 miesiêcy zasad wyp³acania dodatkowych rodków na zwiêkszenie wynagrodzeñ.
l
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Odznaczenia pañstwowe, rektorskie nagrody organizacyjne i medale jubileuszowe

FILOZOF LESZEK KO£AKOWSKI DOKTOREM HONORIS
CAUSA UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
Uroczystoæ wrêczenia tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Leszkowi Ko³akowskiemu
odby³a siê 26 listopada 2002 roku w Auli Leopoldyñskiej.
W dalszej czêci uroczystoci wicewojewoda dolnol¹ski
Ignacy Bochenek udekorowa³ pracowników Uczelni odznaczeniami pañstwowymi za wybitn¹ twórczoæ naukow¹, zas³ugi dla rozwoju Uniwersytetu Wroc³awskiego i wspó³pracy miêdzynarodowej.
JM Rektor prof. Zdzis³aw Latajka wrêczy³ nagrody za zas³ugi organizacyjne prorektorom i dziekanom poprzedniej kadencji oraz pe³nomocnikowi ds. organizacji jubileuszu uczelni.
Ponadto rektor wrêczy³ przyznane lecz nie odebrane Medale
Jubileuszowe.
W nawi¹zaniu do kulminacyjnych obchodów jubileuszu 300lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego odbywaj¹cych siê w dniach
13-16 listopada 2002 roku JM Rektor wyrazi³ podziêkowania
komitetowi organizacyjnemu za sprawny ich przebieg, mówi¹c:
Szanowni Pañstwo!
Wydaje siê, ¿e ten moment jest równie¿ pewn¹ moj¹ mo¿liwoci¹ z³o¿enia podziêkowañ. Otó¿ wiemy, ¿e dzisiejsza uroczystoæ przebiega w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu
Wroc³awskiego, a na obchody jubileuszu uczelni z³o¿y³o siê
ca³y szereg uroczystoci i du¿a grupa osób przyczyni³a siê do
tego, ¿e te wszystkie uroczystoci odby³y siê w odpowiedniej
atmosferze, zosta³y dobrze zorganizowane. Chcia³bym w szczególnoci podziêkowaæ panu prof. Adamowi Chmielewskiemu
za jego wk³ad pracy, zw³aszcza za inicjatywê i organizacjê debaty pt. Jednoæ intelektualna Europy, z udzia³em prezydentów Polski, Niemiec oraz innych wybitnych intelektualistów i
samego autora. Dziêkujê równie¿ panu prof. Kazimierzowi
Dzia³osze za podjêcie siê przewodniczenia tej debacie. Panu
prorektorowi prof. Janowi Ko³aczkiewiczowi bardzo serdecznie dziêkujê za kierowanie zespo³em organizacyjnym przygotowuj¹cym ten jubileusz oraz wszystkim pracownikom bior¹cym udzia³ w przygotowaniach. Dziêkujê równie¿ dyrektorowi administracyjnemu panu Markowi Kornatowskiemu oraz
jego s³u¿bom. Szczególnie gor¹co dziêkujê paniom z Sekretariatu Rektora z pani¹ kierownik Janin¹ Moskal oraz dziêkujê
pani Dorocie Zieliñskiej i podleg³ym jej pracownikom z Biura
Promocji. Przez te ostatnie tygodnie panie pracowa³y po kilka-

nacie godzin na dobê, w³¹czaj¹c równie¿ dni wolne od pracy,
soboty i niedziele. Naprawdê bardzo, bardzo wam dziêkujê za
tê pomoc, której przede wszystkim ja dowiadczy³em. Jest mi
równie¿ mi³o wszystkich Pañstwa poinformowaæ, ¿e nadchodz¹ listy gratulacyjne, i z kraju, i z zagranicy, które podkrelaj¹
wysoki poziom i dobr¹ organizacjê przebiegu ca³ej uroczystoci
w dniu 15 listopada, jak i równie¿ imprez, które towarzyszy³y
uroczystoci, a mianowicie 13 i 14 listopada, kiedy odbywa³o
siê posiedzenie ponad stu rektorów czyli Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(organizowa³a K. D¹browska-red.) i w dniu 16 listopada, kiedy
odby³o siê posiedzenie Niemiecko-Polskiego Towarzystwa
Uniwersytetu Wroc³awskiego (org. D. Zieliñska-red.) oraz doktorat honorowy UWr. dla prof. Fritza Sterna (org. Dzia³ Badañ
Naukowych-red.). Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim Pañstwu, którzy przyczynili siê do tego, ¿e obchody jubileuszowe
zosta³y dobrze zorganizowane. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziêkujê.
Z r¹k prorektora prof. Jana Ko³aczkiewicza nagrody organizacyjne odebra³a grupa zas³u¿onych pracowników Uniwersytetu.
Dolnol¹ski komendant Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej Zbigniew Szczygie³ z³o¿y³ na rêce Rektora Uniwersytetu prof.
Zdzis³awa Latajki medal okolicznociowy. Reprezentuj¹c komendanta g³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, szefa Obrony
Cywilnej Kraju, komendant Szczygie³ powiedzia³: Przed jedenastu laty kilkuosobowa grupa naukowców Uniwersytetu
Wroc³awskiego wraz z oficerami po¿arnictwa i grup¹ pos³ów
Dolnego l¹ska stworzy³a projekty ustaw o ochronie przeciwpo¿arowej i o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Ustawy te stworzy³y warunki do powstania Krajowego Systemu RatowniczoGaniczego i umo¿liwi³y powstanie nowoczesnej, profesjonalnej s³u¿by ratowniczej. Jest to tym istotniejsze, ¿e poziom ten
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w stosunkowo krótkim czasie osi¹gnê³a i w bardzo z³o¿onej sytuacji ekonomicznej pañstwa.
Szanowni Pañstwo!
Uroczystoci rocznicowe Uniwersytetu Wroc³awskiego s¹ doskona³¹ sposobnoci¹ do podziêkowania ludziom nauki za nieoceniony wk³ad pracy w tworzenie projektów ustaw po¿arniczych. Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, szef
Obrony Cywilnej Kraju nadaje Uniwersytetowi Wroc³awskie-
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mu w trzechsetlecie istnienia Medal 10-lecia Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej za zas³ugi dla rozwoju polskiego po¿arnictwa, a w
szczególnoci za wspó³udzia³ w przygotowaniu ustaw o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Podpisa³ nadbrygadier Teofil Jankowski.
Uroczystoæ uwietni³ koncert chóru Gaudium pod dy-

rekcj¹ Alana Urbanka. Spotkanie towarzyskie po³¹czone z toastami i ¿yczeniami na czeæ dhc prof. Leszka Ko³akowskiego
i uhonorowanych tego dnia odznaczeniami pañstwowymi, nagrodami rektorskimi i medalami okolicznociowymi odby³o siê
w Oratorium Marianum.

UROCZYSTOÆ WRÊCZENIA TYTU£U DOKTORA HC OTWORZY£ JM REKTOR PROF. ZDZIS£AW LATAJKA
Mam zaszczyt i przyjemnoæ poinformowaæ Pañstwa, ¿e
Senat Uniwersytetu Wroc³awskiego, na wniosek Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych, po uzyskaniu pozytywnych opinii Senatów Chrzecijañskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu
£ódzkiego podj¹³ w dniu 25 wrzenia 2002 roku uchwa³ê o
nadaniu tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego Panu Profesorowi Leszkowi Ko³akowskiemu.
Witam serdecznie przewietnego Doktoranta wraz z Ma³¿onk¹.
Witam gor¹co przedstawicielkê Kancelarii Prezydenta RP
Pani¹ Minister Barbarê Labudê. Witam przyby³ych na uroczystoæ Goci.
Przewietny Doktorancie! Szanowni Pañstwo! Nadanie
tytu³u doktora honorowego jest zawsze niezwyk³ym wydarzeniem dla uczelni. Dzisiaj wyró¿niamy t¹ najwy¿sz¹ godnoci¹
akademick¹ najwybitniejszego wspó³czesnego filozofa polskiego, niezwyk³ego myliciela, profesora Leszka Ko³akowskiego.
Uniwersytet Wroc³awski bardzo starannie i wnikliwie analizuje kandydatury osób do tytu³u doktora honorowego. Senat
Uniwersytetu Wroc³awskiego nie mia³ w¹tpliwoci, i¿ nale¿y

przyznaæ ten tytu³ profesorowi Ko³akowskiemu. Jedyn¹ kwesti¹ poruszan¹ w tej dyskusji by³o to, ¿e tak póno wystêpujemy z t¹ inicjatyw¹. Pan Profesor Leszek Ko³akowski to nie
tylko filozof, ale równie¿ znany na ca³ym wiecie historyk myli
filozoficzno-spo³ecznej i religijnej. Pan Profesor Leszek Ko³akowski za swoje niezwyk³e dokonania zosta³ przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ zaliczony do klasyków wspó³czesnej filozofii. Profesor Ko³akowski ¿yje równie¿ problemami wspó³czesnego wiata, zabieraj¹c g³os w najwa¿niejszych sprawach
i dokonuje bardzo wnikliwych i krytycznych ocen.
Przewietny Doktorancie! Dzisiejsza uroczystoæ nadania
godnoci doktora honorowego Uniwersytetu Wroc³awskiego
jest kontynuacj¹ obchodów jubileuszu 300-lecia Uczelni i tylko
to mo¿e usprawiedliwiæ nasze spónione dzia³ania. Ju¿ za chwilê
Pan Profesor powiêkszy przewietne grono doktorów honorowych Uniwersytetu Wroc³awskiego, jednoczenie doda splendoru naszym obchodom. Maj¹c w gronie doktorów honorowych prof. Ko³akowskiego, jest to olbrzymi zaszczyt dla naszej
uczelni.

DROGÊ ¯YCIOW¥ PROF. LESZKA KO£AKOWSKIEGO PRZEDSTAWI£ PROF. BERNARD ALBIN,
DZIEKAN WYDZIA£U NAUK SPO£ECZNYCH
Panie Rektorze!
Dostojny Profesorze, Doktorancie!
Szanowni Pañstwo!
Profesor Leszek Ko³akowski, najwybitniejszy wspó³czesny filozof polski, urodzi³ siê
23 padziernika 1927 roku w
Radomiu w rodzinie inteligenckiej. Znacz¹cy wp³yw na jego
postawê i umys³owoæ mia³ ojciec - Jerzy Ko³akowski, wnuk
powstañca z 1863 roku, zwi¹zany z ugrupowaniem Abramowszczyków, anarchokooperatystów g³osz¹cych ideê uspó³dzielczania spo³eczeñstwa
i przejêcia przezeñ wszystkich prerogatyw pañstwa. Jerzy
Ko³akowski wychowywa³ syna w klimacie myli postêpowej i
wolnomylicielskiej.
W czasie okupacji L. Ko³akowski ukoñczy³ tajne liceum,
za po wojnie uzyska³ wiadectwo dojrza³oci jako ekstern. W
latach 1945-1948 studiowa³ filozofiê na Uniwersytecie £ódzkim, uczêszczaj¹c na zajêcia prowadzone przez profesorów:
Janinê Kotarbiñsk¹, Tadeusza Kotarbiñskiego, Kazimierza Ajdukiewicza, Mariê Ossowsk¹, Józefa Cha³asiñskiego, Henryka Mehlberga i innych. Bêd¹c studentem pe³ni³ jednoczenie
obowi¹zki asystenta u prof. Kotarbiñskiego. Praca magisterska traktowa³a o prawie natury, natomiast doktorat, obroniony w 1953 roku na Uniwersytecie Warszawskim, podj¹³ tematykê zwi¹zan¹ z problemem wolnoci w filozofii Spinozy. Od
1959 roku kierowa³ Katedr¹ Filozofii Nowo¿ytnej na Uniwersytecie Warszawskim i jednoczenie by³ zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Razem z Bronis³awem Baczk¹, Krzysztofem Pomianem i
Jerzym Szackim wspó³tworzy³ warszawsk¹ szko³ê historyków
idei. Nale¿a³ do najwiêkszych indywidualnoci warszawskiego, potem tak¿e krajowego rodowiska filozoficznego. Od wczesnych lat studenckich zwi¹zany by³ z lewicowym ruchem spo³ecznym i marksizmem - w 1945 roku wst¹pi³ do Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie i do PPR. Radykalna i niekonformistyczna postawa, jak¹ wówczas reprezentowa³, ule-

g³a jednak g³êbokiej przemianie, charakteryzuj¹cej siê m.in.
krytyk¹ wielu tez marksizmu oraz praktyki realnego socjalizmu, w tym polityki partii komunistycznej. Po 1954 roku obwiniano go o odchylenia od marksizmu-leninizmu, oskar¿ono o
tzw. rewizjonizm. W latach 1955-56 sta³ siê jednym z g³ównych
rzeczników zerwania ze stalinizmem i demokratyzacji ¿ycia
politycznego w Polsce. Publikowa³ w tym czasie swoje prace na
³amach Po prostu, Nowej Kultury i innych czasopism. W
eseju z 1959 roku Kap³an i b³azen. Rozwa¿ania o teologicznym dziedzictwie wspó³czesnego mylenia opowiedzia³ siê po
stronie b³azna, tzn. filozofa stawiaj¹cego wci¹¿ nowe pytania, kwestionuj¹cego z pozoru oczywiste prawdy.
W 1966 roku L. Ko³akowski, po wyg³oszeniu na zebraniu
w Uniwersytecie Warszawskim odczytu w dziesi¹t¹ rocznicê
Padziernika, zosta³ wraz z K. Pomianem usuniêty z PZPR. W
marcu 1968 roku L. Ko³akowski zosta³ wraz z grup¹ innych
profesorów UW (B. Baczk¹, Zygmuntem Baumanem, W³odzimierzem Brusem, Mari¹ Hirszowicz i Stefanem Morawskim)
pozbawiony stanowiska profesora na tym uniwersytecie. W
listopadzie 1968 roku L. Ko³akowski wyemigrowa³ do Kanady
na zaproszenie McGill University w Montrealu. W roku nastêpnym otrzyma³ katedrê na University of California w Berkeley. W 1970 roku przeniós³ siê do Oxfordu, gdzie otrzyma³
godnoæ Senior Research Fellow w All Souls College. Od tego
czasu Oxford sta³ siê sta³ym miejscem jego zamieszkania. Obecnie jest profesorem emerytowanym Uniwersytetu Oxfordzkiego.
W latach 1978-81 L. Ko³akowski by³ cz³onkiem Komitetu
Obrony Robotników, a potem Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR.
L. Ko³akowski jest cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, Bawarskiej Akademii Nauk, Amerykañskiej Akademii Sztuki i Nauki, Akademii Brytyjskiej. W 1977 roku zosta³ laureatem presti¿owej Pokojowej Nagrody Ksiêgarzy Niemieckich, Nagrody Erazma Miêdzynarodowego Instytutu Filozofii, Akademii Brytyjskiej, Amerykañskiej Akademii Sztuki oraz laureatem licznych nagród i wyró¿nieñ, wród nich
honorowej nagrody Klubu Krzywego Ko³a (1961), nagrody
polsko-amerykañskiej Fundacji im. Jurzykowskiego (1969),
Pokojowej Nagrody Ksiêgarzy Niemieckich (1977), Prix Europeen d Essai (1980), holenderskiej, presti¿owej Nagrody Erazma (1983), Nagrody im. J. Parandowskiego przyznanej przez
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Polski Pen Club (1992), w³oskiej Nagrody Nomino 1997 - dla
mistrza naszych czasów, przyznanej za g³êbok¹ oryginalnoæ
myli, która uwidocznia³a siê w opozycji przeciwko wszelkiemu dogmatyzmowi i totalitaryzmowi oraz w solidarnoci wobec tych, którzy cierpi¹ fizycznie i moralnie. W 1998 zosta³
udekorowany przez prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego
najwy¿szym polskim odznaczeniem - Orderem Or³a Bia³ego.
Jest doktorem honoris causa wielu uniwersytetów, w tym
Uniwersytetu £ódzkiego (1992), Gdañskiego (1997) i Szczeciñskiego (2001). 30 wrzenia 2002 roku równie¿ Senat Uniwersytetu Wroc³awskiego nada³ Mu tytu³ doktora honoris causa. Leszek Ko³akowski jest obywatelem honorowym swojego
rodzinnego miasta - Radomia.

Wnikliwoci i oryginalnoci badawczej Leszka Ko³akowskiego towarzyszy krystalicznie czysta postawa moralna, odwaga cywilna i niez³omnoæ w obronie wolnoci i demokracji.
Zaszczytny tytu³ doktora honorowego nadany przez Senat Uniwersytetu Wroc³awskiego jest wyrazem uznania spo³ecznoci
akademickiej naszej Uczelni dla postawy Profesora, Jego pracy i dzie³a, uhonorowaniem Jego wieloletniego trudu i zaanga¿owania w sprawy filozofii i nauki, propagowanie polskiej myli
w wiecie, zaanga¿owania w najbardziej ¿ywotne problemy
naszego kraju. Stanowi równoczenie istotne wzbogacenie
naszej rodzimej, wroc³awskiej tradycji, uwietniaj¹c jubileusz
300-lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego.

LAUDACJÊ PROF. LESZKOWI KO£AKOWSKIEMU WYG£OSI£ PROF. KAROL BAL
W obecnoci Jego Magnificencji Rektora, Wysokiego Senatu, dostojnych goci,
przyjació³ naszej Uczelni i w
obecnoci tych, którzy umi³owali m¹droæ k³aniam siê nisko w ho³dzie wielkiemu umys³owi, którego twórcza moc
znalaz³a swoje ucielenienie w
imponuj¹cym dorobku naukowym i literackim - k³aniam siê
tedy Leszkowi Ko³akowskiemu, czcigodnemu Doktorowi
Honorowemu Uniwersytetu
Wroc³awskiego, ¿ycz¹c Mu w
75-lecie urodzin du¿o, du¿o

zdrowia.
Wraz z zaszczytnym tytu³em akademickim Leszek Ko³akowski wpisuje siê na listê znakomitoci powi¹zanych z naszym miastem i jego Uczelni¹. We Wroc³awiu urodzili siê, b¹d
zaznaczyli swoj¹ twórcz¹ obecnoæ znakomici myliciele: Christian Wolff, Lessing, Schleiermacher, Dilthey, Yorck von Wartenburg, Herman Cohen, Cassirer, Hönigswald, Stein, Simmel. Swoj¹ za najwy¿sz¹ godnoci¹ obdarzy³ Uniwersytet
Wroc³awski filozofów Johna Stuarta, Milla, Zbigniewa Pe³czyñskiego i Hansa-Georga Gadamera. A teraz równie¿ i Leszka
Ko³akowskiego w kulminacyjnym momencie obchodów 300lecia nadodrzañskiej Uczelni. Mocny to akcent naszego Jubileuszu!
Pan Dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych przytoczy³ liczne fakty wype³niaj¹ce ¿yciorys Profesora. Wskazuj¹ one na to,
z jak niezwyk³¹ osobowoci¹ dzi spotykamy siê w tej Auli. W
wartkim strumieniu wszelakich opinii, wspomnieñ i charakterystyk postaci i dorobku Leszka Ko³akowskiego znacz¹cym
swój lad w mediach w zwi¹zku z 75-leciem Jego urodzin powiedziano ju¿ wszystko, b¹d prawie wszystko. O pogl¹dach
filozoficznych i ich ewolucji, o twórczoci literackiej, rodzajach
i stylu eseistyki, w sposób szczegó³owy analizowano zawartoæ
treciow¹ i przes³ania ideowe poszczególnych dzie³ Filozofa;
omawiano Jego zaanga¿owania polityczne, pioniersk¹ rolê w
formowaniu postaw opozycyjnych i konkretne wspieranie dzia³alnoci osób i instytucji spo³ecznych przeciwstawiaj¹cych siê
totalitaryzmowi i porz¹dkowi panuj¹cemu w PRL; przyjaciele
Mistrza wracali do wspomnieñ ze spotkañ z Profesorem i mówili o osobistych zaletach Jego charakteru; wydobywali z archiwum pamiêci wypowiedziane s³owa, zachowania, sytuacje
anegdotyczne i inne.
W mniejszym natomiast stopniu charakteryzowano dorobek nauczycielski, akademicki Profesora Ko³akowskiego. A
przecie¿ na Jego tekstach pomylanych jako pomoc edukacyjna uczy³y siê filozofii ca³e pokolenia m³odzie¿y studenckiej.
Nale¿a³y one, obok poczytnej Historii Filozofii W³adys³awa
Tatarkiewicza do lektur standardowych i jednoczenie wykracza³y swoj¹ merytoryczn¹ zawartoci¹ problematyki (wybór
zagadnieñ, dobór postaci, charakter komentarza) poza zawê¿one ramy opracowañ dydaktycznych. Przecie¿, ¿e wspomnê
tytu³em przyk³adu, antologia filozofii egzystencjalnej przygotowana wspólnie z Krzysztofem Pomianem, by³a nie tylko ru-

tynowym zbiorem wypisów z dzie³ mylicieli zaliczanych do
filozoficznej formacji egzystencjalnej minionych wieków. To
by³o co wiêcej. Po pierwsze, rekompensowa³y brak dostêpu
do ród³owych dzie³ wspomnianych mylicieli - nie t³umaczonych wówczas i nie wydawanych przez polskie oficyny wydawnicze; po drugie poszerza³y wyobraniê m³odzie¿y karmionej przewa¿nie straw¹ taniego racjonalizmu; otwiera³y perspektywê postrzegania filozofii jako miejsca cierania siê rozmaitych opcji intelektualnych, jako sposobu odpowiadania w
rozmaity sposób na te same fundamentalne problemy tycz¹ce
siê cz³owieka i otaczaj¹cego go wiata.
Za spraw¹ upowszechnienia w procesie nauczania filozofii
na polskich uniwersytetach w latach 60-tych i 70-tych tekstów
Leszka Ko³akowskiego - Jego imiê ani przez chwilê nie by³o
zapomniane - wbrew oficjalnie obowi¹zuj¹cej ekskomunice i
zapisowi cenzuralnemu. Chcia³bym zwróciæ uwagê na wspomniany aspekt dzia³alnoci Leszka Ko³akowskiego nie tylko z
uwagi na Jego rolê w kszta³towaniu umys³ów polskiej inteligencji, lecz tak¿e z uwagi na fakt, i¿ uroczystoæ dzisiejsza to
przecie¿ uroczystoæ akademicka.
Uzupe³niaj¹c listê dokonañ twórczych Leszka Ko³akowskiego nie sposób pomin¹æ Jego inicjatywê wydawania S³ownika Filozofów tak zwan¹ metod¹ holendersk¹. By³o to dzie³o
niezwyk³e, bowiem w zamyle jego twórcy chodzi³o o sta³¹,
bie¿¹c¹ aktualizacjê has³owych zapisów w kolejno wydawanych tomach. Niestety, ukaza³ siê tylko tom pierwszy, albowiem wraz z anatem¹ rzucon¹ na Leszka Ko³akowskiego inicjatywa ta, jak wiele innych w owym czasie, leg³a w gruzach.
Obchodzimy dzi 300-lecie Uniwersytetu Wroc³awskiego
oraz 75-lecie urodzin Leszka Ko³akowskiego. Doda³bym do
tego jeszcze jedn¹ okr¹g³¹ datê: zbli¿aj¹ce siê 35-lecie przebywania na obczynie. Niew¹tpliwie fizyczna nieobecnoæ Profesora w Polsce w sposób dotkliwy odczuwana jest jako brak
bezporedniego kontaktu z m³odzie¿¹ filozoficzn¹, jako nie
uczestniczenie w kszta³ceniu doktorów filozofii i w promowaniu karier profesorskich. Jednak¿e dzie³a Leszka Ko³akowskiego - te niegdy napisane i wci¹¿ wydawniczo wznawiane,
jak i kolejne twórcze rezultaty nieustaj¹cej pracy Mistrza sensu i s³owa - to wszystko ka¿e nam zapomnieæ, i¿ przebywa On
gdzie w oddali. Przytaczaj¹c kilka rocznicowych dat, nie mogê
oprzeæ siê myli, i¿ niebawem dane nam bêdzie - wzorem postêpowania z epokowymi dzie³ami wielkich mylicieli przesz³oci - równie¿ zwo³ywaæ konferencje i publikowaæ teksty powiêcone 50-40-30-leciu ukazania siê poszczególnych prac Leszka Ko³akowskiego: Jednostki i nieskoñczonoci; wiadomoci religijnej i wiêzi kocielnej; G³ównych nurtów marksizmu; artyku³ów, esejów i monografii o Pascalu, Bergsonie,
Husserlu, Kap³anie i b³anie; Obecnoci mitu; Kultury i fetyszy -itd. - dzie³ wybitnych, inspiratorskich, wiat³ych, przenikaj¹cych ciasny i mroczny wiat gomu³kowskiej Polski i krusz¹cych mury fasadowej i zak³amanej gierkowskiej rzeczywistoci, i jak siê wyrazi³ Leszek Ko³akowski - czasów pauperyzacji duchowej. Braku oddechu. Braku nadziei. Wielokroæ ju¿
wskazywano, i¿ w osobie Leszka Ko³akowskiego mamy do
czynienia z najwybitniejszym wspó³czenie polskim mylicielem. Trudno zgodziæ siê z takim zawê¿eniem znaczenia dorobku Profesora. Albowiem Leszek Ko³akowski jest jednym z
najwybitniejszych wspó³czesnych mylicieli w ogóle, w skali
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miêdzynarodowej. Wszystkie bez wyj¹tku wielojêzyczne leksykony i encyklopedie zawieraj¹ has³a Jemu powiêcone. Nie
tylko w Polsce powstaj¹ prace doktorskie i habilitacyjne, monografie i rozmaitego rodzaju opracowania, których przedmiotem jest myl naszego Filozofa. Trafnie ujê³a tê rolê Leszka
Ko³akowskiego Barbara Skarga stwierdzaj¹c: Takiego wybitnego filozofa, o takim intelektualnym wp³ywie na ca³e rodowisko nie tylko filozoficzne w Polsce mamy tylko jednego. Wart
jest najwy¿szych wyró¿nieñ akademickich.
Jak zawsze skromny Profesor Ko³akowski powiada, i¿ w
chwili obecnej nie ¿yje na wiecie (...) ¿aden wielki filozof. To
nie tak, Panie Profesorze. Przecie¿ sam Pan powiedzia³, i¿ nale¿y sprawiedliwie wed³ug zas³ug mierzyæ.
Historyk filozofii siêga czêsto po narzêdzia klasyfikowania, szufladkowania poszczególnych doktryn. Nadawaniu rozmaitym nurtom filozoficznym nazw koñcz¹cych siê na izm.
W przypadku myli Leszka Ko³akowskiego jest to trud ja³owy
i w ogóle wrêcz niemo¿liwy. S³usznie zwracano uwagê, ¿e jest
to myl wêdruj¹ca, zawsze gotowa nie tylko do wnikliwej interpretacji mijaj¹cych po drodze zmiennych pejza¿y i sytuacji,
ale równie¿ krytycznej samointerpretacji (Halina Perkowska);
¿e Leszek Ko³akowski jest mylicielem samotnym, nie nale¿¹cym do ¿adnego kierunku i ¿e jest on jak najdalszy od
ambicji zbudowania systemu. Jego filozofia to raczej ci¹g³y proces poszukiwania (...) ni¿ uporz¹dkowany zbiór twierdzeñ, który autor sk³onny by³by przedstawiæ jako ju¿ osi¹gniêty definitywnie rezultat (Jerzy Szacki). W ka¿dej swojej pracy Ko³akowski mówi co nowego. Nowe - to nie znaczy przeciwstawne. Nowoæ to jakby wy¿sze piêtro rozwa¿añ, ods³oniêcie nastêpnych aporii (Barbara Skarga). Istnienie takiego myliciela i pisarza jak Ko³akowski dowodzi bogactwa i wielostronnoci polskiej kultury. Bylibymy nieskoñczenie ubo¿si, gdyby
nie pojawi³ siê Ko³akowski z meandrami swojej myli (Czes³aw Mi³osz).
Przytoczy³em kilka opinii o myli i myleniu Leszka Ko³akowskiego. Do tego grona opiniodawców do³¹czyæ chcia³bym
jeszcze jeden g³os - g³os przyjaciela Ko³akowskiego i mojego
zarazem nauczyciela Bronis³awa Baczki. Charakteryzuje on
Leszka Ko³akowskiego jako myliciela antykonformistycznego, jako racjonalistê sceptycznego i pragmatycznego zarazem,
jako moralistê realistycznego. I dalej powiada: Poród swych
w³asnych poszukiwañ i rozterek, z³udzeñ i rozczarowañ w obliczu trudnych wyzwañ naszych nie³atwych czasów, potrafi³
zostaæ zawsze wiernym samemu sobie.
Wszystkie te charakterystyki dzie³a i osobowoci Leszka
Ko³akowskiego wydobywaj¹ istotê Jego dokonañ. Jednak¿e
sam siebie najlepiej okreli³ Profesor Ko³akowski formu³uj¹c
credo w³asnej twórczoci: filozofia niekonsekwencji. Nie jest
tu miejsce na rozwiniêcie tego lapidarnego sformu³owania.
Zaznaczymy tylko, i¿ owa niekonsekwencja jest jak najbardziej konsekwentna, a to w swojej antysystemowoci, w swym
antydogmatyzmie, w skupieniu siê na zadawaniu pytañ, a nie
oczekiwaniu jednoznacznych na nie odpowiedzi; konsekwentny jest Leszek Ko³akowski w prowokowaniu, inspirowaniu
mylenia, w zachêcaniu do samookrelenia siê, samorealizacji, otwartego spojrzenia na siebie i wiat nas otaczaj¹cy. Wszystko to mo¿na uj¹æ jeszcze inaczej. Leszek Ko³akowski jest kon-

sekwentny we wspieraniu wolnej myli, a Jego filozofia jest
w³anie filozofi¹ wolnoci. W krêgu intelektualnej obserwacji
i mylowej penetracji Leszka Ko³akowskiego znajduj¹ siê: historia filozofii, historia idei, epistemologia i metafizyka, filozofia kultury, antropologia filozoficzna, aksjologia, filozofia religii i wyznaniowych instytucji, filozofia spo³eczna i polityczna,
filozofia nauki. Czy mo¿na wszystkie te dziedziny wiedzy i praktyki po³¹czyæ ze sob¹, dostrzec w nich jak¹ myl wspóln¹, niæ
przewodni¹ badañ prowadzonych przez Leszka Ko³akowskiego? Tak. Ow¹ myl¹ przewodni¹ i sposobem pojmowania wiata idei i rzeczy jest etycznoæ. Zwraca³ na to uwagê Józef Tischner pisz¹c, i¿ styl mylenia Leszka Ko³akowskiego rozpoznaje
siê po przenikaj¹cym Go ethosie. Jest to ethos radykalnej i
bezkompromisowej uczciwoci intelektualnej. Leszek Ko³akowski ma odwagê podejmowania niebezpiecznych problemów w³adzy i poddania, odwagê krytyki tych nurtów mylowych, które bezporednio lub porednio dotycz¹ praw cz³owieka, ma odwagê wycofywania siê z pogl¹dów, które nie
wytrzymuj¹ prób krytyki. Jego ogromna erudycja czyni Go
jedynym w swoim rodzaju wiadkiem wspó³czesnoci, otwarty
na innych i serdeczny stosunek do cz³owieka sprawi³y, i¿ sta³
siê wa¿nym i wp³ywowym przedstawicielem wspó³czesnego
humanizmu - humanizmu otwartego na wielkie tajemnice istnienia. Swego czasu Immannuel Kant charakteryzuj¹c w³asn¹ doktrynê filozofii krytycznej uzna³ prymat rozumu praktycznego nad rozumem teoretycznym. Takiej deklaracji w odniesieniu do w³asnego filozofowania Leszek Ko³akowski expresis verbis nie sk³ada³. Wydaje mi siê jednak, i¿ zachodzi tu
analogia ze stanowiskiem królewskiego filozofa. I na koniec,
jeszcze o jednej w³aciwoci uprawianej przez Leszka Ko³akowskiego filozofii. Profesor ma swój w³asny, bardzo osobisty,
autoironiczny i ¿artobliwy sposób filozofowania, tak jakby by³
on ca³kowicie uodporniony na gron¹ i zaraliw¹ chorobê profesorów i filozofów: traktuj¹ oni - s¹ to s³owa Bronis³awa Baczki - samych siebie z niebywa³¹ powag¹ i miertelnie zanudzaj¹
innych.
Venerabiles Doctor Honorande! - szczególny to dzieñ w
mojej dobiegaj¹cej koñca karierze akademickiej, dzieñ w którym mogê Tobie wrêczyæ dyplom nadania najwy¿szej uniwersyteckiej godnoci . ¯yj nam d³ugo Drogi Mistrzu!

LIST PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWANIEWSKIEGO ODCZYTANY PRZEZ MINISTER BARBARÊ LABUDÊ
Panie Profesorze!
Szanowni Pañstwo!
Jest mi niezmiernie mi³o w tym uroczystym dniu z³o¿yæ
serdeczne gratulacje Panu Leszkowi Ko³akowskiemu z powodu nadania Mu tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu
Wroc³awskiego. W ten sposób do znakomitoci wyró¿nionych
tym dostojnym tytu³em przez wroc³awsk¹ uczelniê, by wymieniæ tylko s³ynnego, urodzonego we Wroc³awiu filozofa Hansa Georga Gadamera, do³¹cza wybitny polski intelektualista.
Dzisiejsza uroczystoæ wietnie wpisuje siê w znakomite
tradycje miejscowej uczelni, obchodz¹cej w³anie jubileusz
swego 300-lecia. Przed niespe³na dwoma tygodniami mia³em
okazjê osobicie podnosiæ zas³ugi Uniwersytetu i jego wspa-

nia³e dzieje. Uczestnicz¹c w debacie powiêconej Intelektualnej jednoci Europy, wskazywa³em na koniecznoæ budowy
spo³eczeñstwa otwartego, prze³amywania barier i przezwyciê¿ania stereotypów, co nie jest mo¿liwe bez rozwoju nauki i
kultury.
Pragnê podkreliæ, ¿e Pañska osoba, Panie Profesorze, stanowi widomy znak, i¿ budowanie intelektualnej wspólnoty w
Europie jest mo¿liwe. We Wroc³awiu, miecie polskim a zarazem, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, europejskim wyró¿niony dzi zostaje polski filozof o europejskiej randze. Jest Pan
przy tym nie tylko znakomitym specjalist¹, wysoko cenionym
historykiem filozofii, potrafi Pan rzeczy zawi³e wy³o¿yæ w przystêpny sposób, nie trac¹c nic z donios³oci kwestii, o których
Pan mówi. To niezwykle trudna i rzadka sztuka. Polscy czytel-

WSTECZ

POWRÓT

DALEJ

Numer 12/2002

nicy z pasj¹ oddaj¹ siê lekturze Pañskich bajek z królestwa
Lailonii. Wielu widzów z niecierpliwoci¹ czeka na nastêpny
mini wyk³ad o maksi sprawach.
Nie popada Pan w pu³apkê bycia filozofem - kap³anem, a
wyrafinowane poczucie humoru pozwala Panu zachowaæ dystans wobec skomplikowanych kwestii, ale i wobec siebie. A
przecie¿ w³anie ze wzglêdu na skromnoæ cechuj¹c¹ tylko
ludzi autentycznie m¹drych jest Pan dla Polaków niew¹tpliwym autorytetem, którego oddzia³ywanie znacznie wykracza
poza w¹sko pojmowan¹ dziedzinê akademickiej filozofii. Pana
biografia jest dobitnym dowodem, ¿e myleniu nie mo¿na narzuciæ granic, ani tych pañstwowych ani ideologicznych. Poruszaj¹c siê w swym w³asnym ¿ywiole, mylenie wci¹¿ na nowo
zmagaæ siê musi z w¹tpliwociami, badaæ swoje w³asne ograniczenia, przeciwstawiaæ siê skostnieniu. W niedawnym wyk³adzie powiedzia³ Pan: Nie mogê przecie¿ udawaæ, ¿e jestem
matematykiem, który szuka i wreszcie znajduje ostateczne
rozwi¹zanie. Nie, nie mam takich uzdolnieñ. W³anie za ten
upór mylenia swobodnego i odwa¿nego pragnê Panu dzisiaj
podziêkowaæ.
Przez te wszystkie lata uczy³ nas Pan, i nadal uczy, nie
tylko klarownej, logicznej refleksji lecz równie¿ odpowiedzialnoci. Pozwolê sobie przytoczyæ Pañskie s³owa ze s³ynnej rozprawy Etyka bez kodeksu. Napisa³ Pan wtedy: Nie mo¿na
czêciowo wybraæ wiata, w którym siê ¿yje, ani historii, w
której siê uczestniczy. I dalej: Uznaæ przysz³oæ za gotow¹, to
tyle, co uznaæ, ¿e przysz³oci nie ma. S³owa te, jak wszystkie
m¹dre s³owa, nie straci³y na aktualnoci. A dzi w tym szczególnym, historycznym momencie, w jakim siê znalelimy jako
naród, rozbrzmiewaj¹ ze zdwojon¹ si³¹.
Nasza integracja z Europ¹ nie bêdzie efektem ukrytych
praw historii, lecz odpowiedzialn¹, wiadom¹ decyzj¹ spo³eczeñstwa. Wspólna Europa nie jest elitarnym klubem, raz na
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zawsze gotowym i ukszta³towanym miejscem, do którego siê
wchodzi, lecz raczej zadaniem postawionym przed wszystkimi
jej obywatelami. Nasz kontynent bêdzie dok³adnie taki, jakim
go uczynimy. Nauczanie odpowiedzialnoci w dzia³aniu i uczciwoci w myleniu zawsze bêdziemy potrzebowaæ, Panie Profesorze, a poczucie, ¿e wspiera nas Pan swoj¹ m¹droci¹, bêdzie
nam to na pewno umo¿liwiaæ.
Gratuluj¹c serdecznie dzisiejszego wyró¿nienia, ¿yczê zarazem, by nigdy nie zabrak³o Panu radoci, bowiem jak powiada Spinoza, filozof, którego nikt chyba w Polsce nie studiowa³
tak wnikliwie jak Pan - im wiêksza ogarnia nas radoæ, do
tym wiêkszej przechodzimy doskona³oci". Panu Profesorowi,
wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoci s³owa szacunku i serdecznoci.
Aleksander Kwaniewski

S£OWO PROF. LESZKA KO£AKOWSKIEGO, DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
Panie Rektorze!
Kole¿anki i Koledzy!
Mili Pañstwo!
Trudno mi znaleæ odpowiednie wyra¿enia, ¿eby nale¿ycie

za to niezwyk³e wyró¿nienie podziêkowaæ, nie powtarzaj¹c s³ów
banalnych. Ale proszê uwierzyæ, ¿e ogromn¹ wdziêcznoæ chcia³bym wyraziæ za ten zaszczytny akt i dziêkujê Panu Rektorowi,
dziêkujê Senatowi uczelni, i wszystkim Pañstwu, którzy w
tym udzia³ swój mieli, dziêkujê Dziekanowi, dziêkujê Profesorowi Balowi za jego ¿yczliwe s³owa, dziêkujê starym kolegom
- Karolowi Toeplitzowi i Ryszardowi Panasiukowi, którzy mnie
zrecenzowali.
Nie czyta³em ich recenzji, ale s¹dz¹c z wyniku by³y to recenzje
jak nale¿y - kumoterskie (sic!) i przyjacielskie. Dziêkujê Panu
Prezydentowi za jego ogromnie ¿yczliwe s³owa.
Proszê Pañstwa!
Pan Rektor m¹drze i szczêliwie nie prosi³ mnie o wyg³oszenie
¿adnego wyk³adu. Mówiê szczêliwie, bo nie bêdê Pañstwa
zanudza³. Przyznajê, ¿e Wroc³awia i Uniwersytetu Wroc³awskiego prawie nie znam. By³em we Wroc³awiu parê razy w
ci¹gu ¿ycia na krótkich wizytach, tak jak dzisiejsza. Zna³em do
dzisiaj tylko kilkoro ludzi z Wroc³awia. Zna³em mistrza s³owa
polskiego, tu obecnego Tadeusza Ró¿ewicza, zna³em Karpowicza, który mówiono mi, ¿e wróci³ do Wroc³awia, a teraz s³yszê,
¿e powróci³ z powrotem do Chicago, gdzie nieraz widywalimy
siê w dawniejszych latach. Znam nieco prof. Wrzesiñskiego,
znam tak¿e dzielnego i m¹drego cz³owieka W³adka Frasyniuka; mia³em tak¿e okazjê poznaæ kilka miesiêcy temu w po³udniowej Kalifornii, nie gdzie indziej, m¹dr¹, piêkn¹ pani¹ o
trudnym podwójnym nazwisku - Geringer Etinger (Lidiê Geringer dOedenberg-przyp.red.), tak bardzo zas³u¿on¹ dla naszej kultury i muzyki we Wroc³awiu. No wiêc przyznajê, ¿e tak
siê chwalê tymi znajomociami, ale one nie s¹ liczne. Sam te¿
nie mia³em z Wroc³awiem w swoich pracach i studiach wiele
wspólnego. To co jest najbli¿sze temu miastu w moich w³asnych studiach to s¹ badania prowadzone kiedy nad grup¹
kontrreformacyjnych mistyków l¹skich XVII wieku. Ale z
histori¹ Wroc³awia ma³o mam wspólnego, to odleg³e pokrewieñstwo. Dopiero niedawno zacz¹³em czytaæ ksi¹¿kê o Wroc³awiu mojego oxfordzkiego kolegi Normana Davisa, ale jeszcze nie skoñczy³em. Przeczyta³em czêciowo. Jak zwykle ksi¹¿-
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ki tego autora jest to bardzo zajmuj¹ca, dobrze napisana opowieæ. Oczywicie, nie mam kompetencji ¿eby j¹ oceniaæ z punktu widzenia historycznego. Ale mam nadziejê, ¿e historycy tutejsi, którzy siê na rzeczy znaj¹ dobrze j¹ ocenili.
Uniwersytet Wroc³awski, tak jak wiem i s³yszê od kolegów, ma naturalnie wszystkie te k³opoty, jakie maj¹ uniwersytety polskie zarówno pierwszorzêdne jak ten tutejszy, i jak te¿
drugorzêdne, gdzie s¹ podobne problemy. Niektóre z nich prawie nierozwi¹zywalne. Wszêdzie s¹ kwestie finansowe zwi¹zane z podzia³em na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne, co
jak mówi¹ mi koledzy bywa nieraz ród³em zjawisk korupcyjnych. Wszêdzie s¹ sprawy p³atnego i bezp³atnego szkolnictwa,
to te¿ nie jest bynajmniej polska specjalnoæ. W Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, tocz¹ siê na ten temat ci¹g³e dyskusje.
Ale mo¿e jeszcze wa¿niejsz¹, tak¿e dyskutowan¹ bynajmniej
nie u nas, ale w ca³ym wiecie prawie jest kwestia stosunku
miêdzy uniwersytetem jako zbiorem szkó³ zawodowych i uniwersytetem w znaczeniu tradycyjnym. Przyznajê, ¿e jestem
bardzo przywi¹zany do tradycyjnej idei universitas, do tradycyjnej idei uniwersytetu jako miejsca, gdzie nie zawodowe
umiejêtnoci czy sprawnoci s¹ przekazywane, ale gdzie przekazywane s¹ fundamenty naszej kultury, bez których bymy
siê cywilizacyjnie i kulturalnie zniszczyli. Nieuchronnie powstaj¹ jednak pewne napiêcia, uniwersytet kszta³ci równie¿
ludzi przygotowanych do rozmaitych zawodów. Ró¿ne wydzia³y maj¹ ró¿ny stopieñ zawodowoci, jeli tak mo¿na powiedzieæ, inaczej uczelnie in¿ynieryjne, medycyna, inaczej prawo,
inaczej wreszcie wydzia³y humanistyczne. Trudno sobie z tym
poradziæ. Ale studenci musz¹ myleæ o swojej przysz³oci, o
swoich karierach i zawodach. Niemniej jak wczoraj s³ysza³em
od kolegów z Wroc³awia, Karola Bala, Gajdy-Krynickiej, mo¿na tu zanotowaæ rozmaite zjawiska buduj¹ce. Jest wielu studentów, którzy studiuj¹ dlatego, ¿e s¹ ciekawi, ¿e powoduje
nimi specyficznie ludzka cecha, bezinteresowna ciekawoæ,
pragnienie wiedzy jako celu samego w sobie. Szczególnie widoczne jest to w studiach kultury i jêzyków klasycznych. Czyta³em niedawno, ¿e w Wielkiej Brytanii banki bardzo chêtnie
przyjmuj¹ ludzi po studiach klasyki. Wydawa³oby siê to dziwne, ale nie, oni najwidoczniej wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e te umiejêtnoci czy sprawnoci, które s¹ specyficzne dla pracy w bankach, mo¿na dosyæ szybko sobie przyswoiæ. Ale wa¿niejsze jest,
¿e przyjmuj¹ ludzi, którzy maj¹ pewn¹ formacjê intelektualn¹
podstawow¹ i s¹ intelektualnie dobrzy. To mi przypomnia³o, ¿e
sto lat temu wielki matematyk francuski sta³ na czele komisji,
która zajmowa³a siê upowszechnianiem, promowaniem i wspieraniem nauczania jêzyków klasycznych, ³aciny i greki. Uwa¿a³
on, ¿e równie¿ ci, którzy studiuj¹ matematykê s¹ lepiej przygotowani, je¿eli maj¹ wykszta³cenie klasyczne. To te¿ mnie nie
dziwi, bo we wszystkich dziedzinach jest tak, ¿e kultura fundamentalna jest najwa¿niejsza, a ¿e sprawnoci specyficzne dla
danego zawodu ³atwiej siê nabywa, lepiej siê ich strze¿e, je¿eli
ma siê podstawow¹ kulturê, która jest tak pomocna w kszta³ceniu elit. S³owo elita, wiem o tym, nie jest popularne w
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jêzyku tzw. poprawnoci politycznej, ale wszystkie spo³eczeñstwa wiata mia³y i musz¹ mieæ swoje elity, ¿eby przetrwaæ.
Owszem czyta³em kiedy o jakim plemieniu, w którym panowa³ taki egalitaryzm, ¿e wszystkich m³odych ludzi, którzy siê
wybijali umys³owo natychmiast umiercano, ¿eby by³a równoæ. Ale to plemiê nied³ugo przetrwa³o.
Nie jest przecie¿ dobrym argument tego rodzaju, ¿e ró¿ne
pozornie egzotyczne dziedziny wiedzy s¹ zbyteczne, bo po co
one. Powtórzê to, o czym ju¿ pisa³em kiedy. Jest taki sposób
mylenia, który daje siê wyraziæ mniej wiêcej tak: no tak, ka¿demu wolno, jeli chce studiowaæ jêzyk Hetytów, japoñskie
ogrody Zen, albo ró¿nice miêdzy w. Augustynem i w. Cyprianem w interpretacji Sakramentu Chrztu. Wolno ludziom siê
tego uczyæ, ale dlaczegó¿ podatnik mia³by p³aciæ za kultywowanie tych egzotycznych zainteresowañ. A to jest z³y argument.
Bo oczywicie niepodobna podaæ wymiernych korzyci, jakie
ka¿dy poszczególny podatnik mia³by otrzymywaæ z tego tytu³u, ¿e kto inny studiuje jêzyk Hetytów albo japoñskie ogrody
Zen, nie. A mimo to kultura nasza zawiera olbrzymie po³acie,
które wydawa³oby siê, ¿e nie s¹ potrzebne dlatego, i¿ s¹ to
rzeczy, których nie mo¿na do garnka w³o¿yæ, w które nie mo¿na siê ubraæ, ale jednak kultura z nich ¿yje i s¹ one konieczne
po to, ¿eby kultura istnia³a. Je¿eli kultura tzw. bezinteresowna jest luksusem, to tylko dlatego, ¿e sama ludzkoæ w pewnym znaczeniu jest luksusem natury. Bezu¿ytecznoæ pozorna jest w³anie pozorna, bo praktyczne wysilenia ludzi równie¿ te pomys³y, które s³u¿¹ ¿yciu praktycznemu nigdy nie
powsta³yby w znacznej wiêkszoci, gdyby nie mia³y fundamentów w ogólnych podstawach ¿ycia kulturalnego.
Nie mam na szczêcie zamiaru wyg³aszaæ ¿adnego wyk³adu, jeszcze raz wszystkim Pañstwu ogromnie dziêkujê, a
zw³aszcza tym, którzy mieli udzia³ w tym wyró¿nieniu mnie.
Wszystkim wyra¿am swoj¹ wdziêcznoæ. I na tym koñczê. Dziêkujê.
(tekst nieautoryzowany, z zapisu magnetofonowego- kd)

Nagrody organizacyjne JM Rektora dla prorektorów
minionej kadencji ...
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... i dla dziekanów poprzedniej kadencji

oraz dla zas³u¿onych pracowników UWr.

fot. J. Katarzyñslki

Medale Jubileuszowe dla by³ych prorektorów UWr.

JM Rektor prof. Zdzis³aw Latajka odbiera Medal 10-lecia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dla UWr.

JUBILEUSZ 70-LECIA
PROFESORA NORBERTA MORCIÑCA
3 grudnia Sala Senatu wype³ni³a siê po brzegi. wiêtowano tego dnia jubileusz siedemdziesi¹tych urodzin zas³u¿onego
uniwersyteckiego uczonego, prof. Norberta Morciñca, profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Germañskiej, zwi¹zanego z uczelni¹ od blisko piêædziesiêciu lat. Uroczystoæ poprowadzi³ prof. Stefan Kiedroñ.
***
Prof. Norbert Morciniec, to postaæ wybitna, która wpisa³a
siê ju¿ do historii Uniwersytetu i Wydzia³u - mówi³ JM Rektor
prof. Zdzis³aw Latajka. Pan Profesor urodzi³ siê 4 czerwca 1932
roku w Opolu. Jako kierunek studiów wybra³ germanistykê.
Studiowa³ pierwotnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
od 1951 roku, a od 1953 zwi¹za³ siê z Uniwersytetem Wroc³awskim. W 1961 roku uzyska³ doktorat nauk humanistycznych,
habilitowa³ siê w 1968 roku, a w 1976 roku zosta³ mianowany
profesorem nadzwyczajnym, za w 1983 - profesorem zwyczajnym.
Pan Profesor pe³ni³ na uczelni szereg funkcji, w latach 70. by³
wicedyrektorem Instytutu Filologii Germañskiej, a w latach
90. - dyrektorem Instytutu. By³ równie¿ prodziekanem Wydzia³u Filologicznego oraz pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauki
i wspó³pracy z zagranic¹ na naszym Uniwersytecie w latach
1984-1987. By³y to bardzo trudne lata dla uczelni i szkolnictwa
wy¿szego. Pan Profesor bardzo mocno jako prorektor zaanga¿owa³ siê we wspó³pracê zagraniczn¹. Nale¿y tu wspomnieæ o
umowach, które w trudnych czasach zosta³y podpisane pomiêdzy naszym Uniwersytetem a Katolickim Uniwersytetem Lowañskim w Belgii czy te¿ Uniwersytetem Ludwika Maksymiliana w Monachium. Pan Profesor swoim dzia³aniem nie ogranicza³ siê tylko do naszej uczelni, ale w latach 70. tworzy³ od
podstaw Instytut Filologii Germañskiej na Uniwersytecie l¹skim, który nawi¹zuje cilejsze kontakty z nasz¹ uczelni¹,

stworzy³ tak¿e now¹ w Polsce specjalnoæ naukow¹ - niderlandystykê.
Liczba prac naukowych, ksi¹¿ek i dzia³alnoci Pana Profesora
wskazuje na Jego olbrzymi¹ aktywnoæ naukow¹, która by³a,
i jest w dalszym ci¹gu. Pan Profesor otrzyma³ za to szereg
odznaczeñ pañstwowych, m.in.Kawalera Orderu Polonia Restituta, Komandora holenderskiego Orderu Oranje-Nassau i
Rycerza belgijskiego Orderu Królewskiego.
Rektor odczyta³ po wyst¹pieniu list skierowany do Pana
Profesora Morciñca w imieniu Wysokiego Senatu i w swoim
w³asnym:
Pan Profesor
Norbert Morciniec
Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie
Z okazji Jubileuszu siedemdziesi¹tych Urodzin proszê o
przyjêcie wyrazów najwy¿szego szacunku i serdecznej wdziêcznoci za dotychczasow¹, bardzo aktywn¹ pracê na naszej Uczelni.
Du¿y wk³ad Pana Profesora w ¿ycie uniwersyteckie zarówno wk³ad naukowy, dydaktyczny, jak i organizacyjny jest
dla ca³ej spo³ecznoci akademickiej niezwykle wartociowy i
potrzebny.
Niech ten uroczysty dzieñ bêdzie wiêc okazj¹ do wyra¿enia
uznania dla Pañskich osi¹gniêæ w zakresie jêzykoznawstwa
niemieckiego i niderlandzkiego. Jestemy wdziêczni za wieloletni i nieoceniony wk³ad Pañskiej pracy w rozwój badañ naukowych i kszta³cenie wielu pokoleñ absolwentów naszej
Uczelni.
¯yczê Panu Profesorowi, w imieniu Senatu Uniwersytetu
Wroc³awskiego i swoim w³asnym, dalszych sukcesów nauko-
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wych oraz najlepszego zdrowia i chcia³bym, aby Pan Profesor
nadal aktywnie dzia³a³ na naszej Uczelni. ¯yczê Panu Profesorowi jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
O swoim nauczycielu bardzo piêknie mówi³ prof. Eugeniusz Tomiczek, dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej. - W
1962 roku dr Morciniec egzaminowa³ mnie na wstêpnym egzaminie i uzna³, ¿e siê nadajê na te studia. Jako pierwszy doktor doc. Norberta Morciñca w 1974 roku obroni³em pracê. Jestem jednym z dwudziestu doktorów Profesora. W 1993 roku
przejmowa³em od prof. Morciñca kierownictwo Instytutu.
Nasze losy zwi¹za³y siê na sta³e. Wszyscy my, Jego uczniowie,
jestemy dumni z naszego Mistrza. Wiele mu zawdziêczamy. I
liczymy, ¿e nadal bêdzie nam s³u¿y³ swoim dowiadczeniem. A
tych uczniów jest 537, tylko na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Wród nich jest ju¿ czterech profesorów nadzwyczajnych i
trzech profesorów tytularnych na stanowisku profesora zwyczajnego. Ten ogromny dorobek cz³owieka tak skromnego
wprost zadziwia, tak sympatycznego i mi³ego dla studentów, o
czym wiadcz¹ t³umy m³odzie¿y zapisuj¹cej siê na Jego seminaria. Robercie, wyprowadzi³e siê z Wroc³awia do ma³ego miasteczka - mówi³ prof. Tomiczek. - A ja, ten który Ciê zawsze
naladowa³, zrobi³ to samo. Dobrze jest mieæ Mistrza, którego
mo¿na naladowaæ.
Szanowny Jubilacie, a w³aciwie Ojcze niderlandystyki
polskiej - to s³owa prof. Stefana Kiedronia, kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej. Ju¿ od lat szeædziesi¹tych wszystko wi¹¿e siê z prof. Morciñcem, kiedy to zak³ada³ lektorat jêzyka niderlandzkiego. Czasy by³y bardzo trudne. By³ wtedy jeden gramofon, jedna p³yta i by³ ju¿ wówczas ten, który ten
gramofon obs³ugiwa³, obecny wród nas - prof. Eugeniusz Tomiczek.
W latach siedemdziesi¹tych powsta³a specjalizacja niderlandystyczna. W roku 1975 rozpoczê³y siê studia niderlandystyczne,
by³em jednym z pierwszych studentów w tej grupie - mówi³. W
ankiecie niedawno przeprowadzonej studenci przy nazwisku
prof. Morciñca pisali najlepszy, bo Profesor jest aktywny do
dzi, jako germanista i jako niderlandysta.
Prof. Les³aw Cirko, redaktor Jubileuszowej Ksiêgi, wrêczy³ prof. Norbertowi Morciñcowi tom autorstwa... Norberta
Morciñca, zatytu³owany Studia Philologica. Ausgewählte
Schriften zur Germanistik und Niederlandistik; Aus Anlass
des 70. Geburtstages herausgegeben von Les³aw Cirko und
Stefan Kiedroñ. Jubilat sam napisa³ sobie jubileuszowy tom,
zawieraj¹cy wybór artyku³ów z bogatego dorobku naukowego.
***
Dziêkuj¹c za ciep³e s³owa Profesor Norbert Morciniec jako
jêzykoznawca argumentowa³, ¿e jêzyk to nie tylko narzêdzie

do przekazywania, komunikacji, do rozmów, to przede wszystkim rodek do poznawania zewnêtrznego wiata, który staje
siê dziêki jêzykowi w³asnoci¹ ducha. Jêzyk pozwala przeprowadzaæ operacje mylowe, a przede wszystkim badania naukowe. Z jêzykiem przejmuje siê dowiadczenie setek generacji, które odbija siê w nim. Jêzyk jest tak¿e tworzywem dzie³a
artystycznego - poezji, dramatu, prozy artystycznej. A utwór
artystyczny to co wiêcej, ni¿ tylko przekaz informacji. Mickiewicz nie napisa³ reporta¿u z pobytu na Krymie, lecz Sonety
krymskie, owe wersety dotykaj¹c strun naszej wyobrani,
otwieraj¹ nam szerokie horyzonty - to te¿ potrafi jêzyk. Zauwa¿a siê tê sam¹ zasadê strukturaln¹ w poezji, architekturze
i muzyce, ró¿nice wynikaj¹ z ró¿nego tworzywa tych dzia³ów
sztuki. Kluczem do zrozumienia starej poezji s¹ inne dziedziny
nauki, choæby rubensowskie obrazy, o³tarze barokowe czy
kontekst Sonat Monteverdiego.
W opinii prof. Morciñca wiek XXI bêdzie okresem syntezy,
tak¿e w naukach humanistycznych. Nie mo¿emy tylko traciæ
horyzontu, który jest wokó³ nas.
- Jêzykoznawstwo wype³nia mój umys³, daje mi zadowolenie mówi³. - Ale serce moje wype³nia literatura.
Profesor opowiedzia³ nastêpnie przyrzeczone trzy anegdotki, przez które rozumie - wyjani³ - nie znaczenie potoczne
jako mniej lub bardziej zabawn¹ historyjkê czy dykteryjkê,
tylko w swoim znaczeniu etymologicznym, bo greckie anegdotos znaczy - sprawy nieopublikowane, ale przecie¿ prawdziwe.
Opowiedzia³ wiêc... o swoich uczniach.
- Mogê tylko powiedzieæ, ¿e nasze zaanga¿owanie w naukê, w rozwój kadry naukowej nie zawsze jest us³ane ró¿ami.
Czasem wymaga indywidualnego wysi³ku - zakoñczy³ sentencj¹ Jubilat. Ale nagrod¹ dla nas s¹ wyniki. M³odzi ludzie, któkd
rzy id¹ ju¿ w³asn¹ wytyczon¹ drog¹.

WROC£AWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSI¥¯EK
NA UNIWERSYTECIE WROC£AWSKIM
5 grudnia 2002 r., godz. 19.00
Po raz pierwszy w jedenastoletniej historii Wroc³awskich
Promocji Dobrych Ksi¹¿ek uroczysty Wieczór Laureatów Konkursu na Najlepsz¹ Ksi¹¿kê Roku o Pióro Fredry odby³ siê
w Auli Leopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego. By³ to
niew¹tpliwie wyraz uznania W³adz Uniwersytetu dla tych targów ksi¹¿ki, które na sta³e ju¿ wpisa³y siê w grudniowy krajobraz naszego miasta, a które przez wydawców z ca³ej Polski
oceniane s¹ jako jedna z najlepszych imprez targowych tego
typu. Ze swojej strony g³ówny organizator tegorocznej edycji
Promocji, Orodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu, oraz jej
wspó³organizatorzy: Wydawnictwo Dolnol¹skie i wspó³organizator Wieczoru Laureatów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroc³awskiego, pragnê³y t¹ najwa¿niejsz¹ dla uczestników
Targów uroczystoci¹ uczciæ trzechsetn¹ rocznicê istnienia
naszej Uczelni.
Wieczór otworzy³ Gaudeamus igitur, po którym gocie wieczoru wys³uchali mini koncertu w wykonaniu ¯eñskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Wroc³awskiego Canto Ar-

dente. Pod nieobecnoæ kierownika artystycznego zespo³u,
Barbary Zathey, chórem dyrygowa³a Ma³gorzata Rataj. Na koncert z³o¿y³y siê: Psalm 49, S³uchaj, s³uchaj co ¿ywo, muzykaMiko³aj Gomó³ka, t³umaczenie- Jan Kochanowski; Moja piosnka Cypriana Kamila Norwida do muzyki Józefa widra oraz
Potrzeba nam pieni, muzyka- Lucjan Laprus, s³owa- Julia
Hartwig.
Kiedy ostatnie tony pieni wybrzmia³y pod sklepieniem
Auli, g³os zabra³ Gospodarz tego wieczoru, JM Rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. Zdzis³aw Latajka, który w imieniu w³asnym i w³adz Uniwersytetu powita³ przyby³ych goci, a
nastêpnie w krótkim expose przedstawi³ 300-letni¹ historiê
wroc³awskiej uczelni od jej dziejów austriackich, poprzez prusko-niemieckie po polskie. Rektor Z. Latajka wyrazi³ s³owa
uznania i podziêkowa³ pracownikom Wydawnictwa Uniwersytetu Wroc³awskiego za profesjonalizm i zaanga¿owanie w
pracê nad publikacjami, które ukaza³y siê z okazji jubileuszu
Uczelni. Demonstracja piêknych tomów wymienionych przez
Rektora wydawnictw w pe³ni potwierdzi³a doskona³¹ o nich
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opiniê. Korzystaj¹c z tej wyj¹tkowej okazji, wyrazi³ równie¿
uznanie dla pracy ludzi ksi¹¿ki w ogóle, co spotka³o siê z
bardzo dobrym przyjêciem wydawców i innych przedstawicieli
bran¿y wydawniczej zgromadzonych na sali, którzy gromkimi
oklaskami podziêkowali Jego Magnificencji za serdeczn¹ gocinê.
Wrêczenie nagród w konkursie Na Najlepsz¹ Ksi¹¿kê
Roku o Pióro Fredry mia³o w tej edycji konkursu wyj¹tkow¹
oprawê; zarówno miejsce, Aula Leopoldyñska, któr¹ wielu
przyby³ych goci spoza Wroc³awia widzia³o po raz pierwszy, jak
obecnoæ W³adz Uczelni, podnosz¹ca rangê tej uroczystoci,
czy wreszcie szczególnie piêkne nagrody, autorstwa wroc³awskiego artysty-plastyka Andrzeja Bandkowskiego, w postaci
srebrnych statuetek przedstawiaj¹cych gêsie pióra tkwi¹ce w
sto¿kach rozsypanych literek, wszystko to sprawi³o, i¿ nagrodzeni byli bardzo wzruszeni.
Oto wyniki tegorocznej edycji Konkursu O Pióro Fredry:
Jury w sk³adzie: Stefan Bednarek (przewodnicz¹cy), Jacek Czernik, £ukasz Go³êbiewski, Lech Mergler, Miros³aw Ratajczak oraz Anna Czajka (sekretarz jury), postanowi³o po
przeprowadzeniu trójstopniowej eliminacji wy³oniæ ostatecznym werdyktem dwanacie tytu³ów, przyznaj¹c szeæ nominacji, piêæ równorzêdnych nagród oraz nagrodê g³ówn¹ - Ksi¹¿kê Roku 2002.
Kryterium oceny stanowi³y: wartoci merytoryczne (litrerackie, edukacyjno-poznawcze) oraz wysoki poziom edytorski (typograficzno-artystyczny).
Nominacje otrzyma³y nastêpuj¹ce wydawnictwa:
1. Biblioteka Narodowa - za ksi¹¿kê Konrada Zawadzkiego pt.
Pocz¹tki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne w XVI -XVIII
wieku.
Jury przyzna³o wyró¿nienie za wzorcowo, pod wzglêdem edytorskim i graficznym, wydan¹ ksi¹¿kê naukow¹.
2. Wydawnictwo BOSZ - za ksi¹¿kê Doroty Folgi- Januszewskiej pt. Picasso. Przemiany.
Jury wyró¿ni³o mia³¹ i konsekwentn¹ koncepcjê graficzn¹ i
wymienity druk.
3. Wydawnictwo MEDIA RODZINA - za ksi¹¿kê Barbary Kosmowskiej pt. Buba.
Jury przyzna³o wyró¿nienie za pomys³ na wspó³czesn¹ ksi¹¿kê dla m³odzie¿y - za formê i treæ.
4. Wydawnictwo VIA NOVA - za album Stefana Arczyñskiego
pt. Fotografie.
Jury wyró¿ni³o edytorsk¹ powci¹gliwoæ, s³u¿¹c¹ jak najlepszemu wyeksponowaniu prac wybitnego fotografika.
5. Wydawnictwo EUROPA - za ksi¹¿kê prof. Jana Miodka pt.
S³ownik Ojczyzny - Polszczyzny.
Jury przyzna³o wyró¿nienie za autorsk¹ koncepcjê s³ownika.
6. Wydawnictwo BIA£Y KRUK - za ksi¹¿kê Adama Bujaka i
Czes³awa Mi³osza pt. Serce Litwy. Wilno.
Jury wyró¿ni³o szczególny album, przedstawiaj¹cy Wilno oczyma znakomitego fotografika z bardzo osobistymi wspomnieniami Czes³awa Mi³osza.
Jury przyzna³o piêæ równorzêdnych nagród:
1. Wydawnictwu Uniwersytetu Wroc³awskiego - za ksi¹¿kê
Marka Czapliñskiego, El¿biety Kaszuby, Gabrieli W¹s i Rocis³awa ¯erlika pt. Historia l¹ska.
Jury przyzna³o nagrodê za nowe i oryginalne spojrzenie na
dzieje l¹ska, rzetelnoæ badawcz¹ oraz wzorowe opracowanie edytorskie.
2. Wydawnictwu IKSRY - za ksi¹¿kê Romana Lotha pt.: Na
rogu wiata i nieskoñczonoci. Wspomnienia o Franciszku
Fiszerze.
Jury przyzna³o nagrodê za pe³ne wdziêku opracowanie graficzne i starann¹, powci¹gliw¹ - a nie pozbawion¹ fantazji typografiê.
3. Wydawnictwu DOLNOL¥SKIEMU - za ksi¹¿kê Tadeusza
Ró¿ewicza pt.: Szara strefa.
Jury przyzna³o nagrodê za tomik wierszy najbardziej wspó³czesnych, przenikliwie i przewrotnie interpretuj¹cych kondycjê ludzk¹; opracowany autorsko przez poetê.
4. Wydawnictwu ARKADY - za ksi¹¿kê Hugh Honourea i Johna Fleminga pt.: Historia sztuki wiata.
Jury przyzna³o nagrodê za szczêliwe po³¹czenie wysokiej
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wartoci merytorycznej tekstu z atrakcyjn¹ stron¹ ilustracyjn¹.
5. Wydawnictwom NAUKOWO - TECHNICZNYM - za ksi¹¿kê pt.: Sztuka programowania. t.1- 3, wydan¹ w serii Klasyka
Informatyki.
Jury przyzna³o nagrodê dla ksi¹¿ki, która dla informatyków
jest jak Biblia. Polski przek³ad by³ zarówno wielkim wyzwaniem translatorskim, jak i edytorskim - wydawcy nale¿¹ siê
najwiêksze wyrazy uznania.
KSI¥¯KA ROKU 2002
Nagrodê g³ówn¹ i tytu³ Ksi¹¿ki Roku 2002 otrzyma³o wydawnictwo Prószyñski i S-ka za ksi¹¿kê Antoniego Kroha pt.: O
Szwejku i o nas.
Nagrody wrêczali: Dyrektor Orodka Kultury i Sztuki we
Wroc³awiu, Piotr Borkowski oraz Przewodnicz¹cy Jury, prof.
Stefan Bednarek.
***
Silne prze¿ycia zwi¹zane z odbieraniem nagród ust¹pi³y
miejsca skupieniu, uwadze i zapewne tak¿e uczuciu zazdroci
niektórych uczestników tego Wieczoru, gdy profesor Krzysztof Migoñ wyg³asza³ swój wyk³ad, a mo¿e raczej opowiada³ o
osobliwociach wroc³awskiej kultury ksi¹¿ki. Ujêta w rygorystyczne karby czasu i logiki opowieæ, podana najczystsz¹
polszczyzn¹ (jak¿e jestemy niedoskonali, pos³uguj¹c siê jêzykiem polskim!), mog³a wpêdziæ w kompleksy niejednego znawcê ksi¹¿ek.
Po tej feerii s³ów nast¹pi³a feeria dwiêków. Utwory J. S.
Bacha, T. Albinioniego, N. Paganiniego i E. Griega w wykonaniu Wroc³awskiego Zespo³u Solistów Ricordanza pod dyrekcj¹ Wiktora Kuzniecowa z³o¿y³y siê na koncert, który w³aciwie zamyka³ pierwsz¹ czêæ tego uroczystego, pe³nego ró¿norodnych smaków wieczoru.
Ostatni jego element - uroczyste otwarcie Wystawy Publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Wroc³awskiego, zorganizowanej z okazji 30-lecia istnienia oficyny, nast¹pi³o jeszcze w
Auli Leopoldyñskiej, by³o ju¿ jednak zapowiedzi¹ drugiej czêci wieczoru. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokona³ Prorektor ds. Ogólnych Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. Jan
Ko³aczkiewicz. ¯ycz¹c Wydawnictwu dalszych sukcesów, za-
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prosi³ zebranych do Oratorium Marianum, w którego holu
ustawiona zosta³a wystawa.

W kilkunastometrowym szeregu zaprezentowane zosta³y
wszystkie serie wydawnicze, równie¿ te ju¿ nieistniej¹ce, z ich
najstarszymi i najnowszymi publikacjami, a tak¿e publikacje
pozaseryjne. Le¿¹ce obok siebie tomy inicjuj¹ce serie przed
trzydziestu laty i te ostatnie sprzed tygodnia ukaza³y zarówno
nieub³agany up³yw czasu, jak i postêp, jaki siê dokona³ w tym
czasie w sferze ksi¹¿ki.
Najbardziej okazale prezentowa³y siê ksi¹¿ki nagrodzone
podczas ró¿nego rodzaju targów ksi¹¿ki, do których w³anie
do³¹czy³a Historia l¹ska nagrodzona Piórem Fredry.
Wystawiono prawie 400 tytu³ów wybranych sporód 3 100
opublikowanych przez 30 lat istnienia Wydawnictwa.
A kiedy drzwi do Oratorium Marianum zosta³y otwarte,
oczom zebranych ukaza³ siê suto zastawiony stó³, przy którym
t³um goci przyby³ych na Wieczór Laureatów 11. Wroc³awskich
Promocji Dobrych Ksi¹¿ek pozosta³ do pónych godzin wieczornych.
Monika Szymañska

WYK£AD PROF. KRZYSZTOFA MIGONIA Z INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA UWR.

OSOBLIWOCI WROC£AWSKIEJ KULTURY KSI¥¯KI

Rok uniwersyteckiego jubileuszu, a tak¿e obecnoæ znakomitych goci przyby³ych na
Wroc³awskie Promocje Dobrych Ksi¹¿ek, jest stosown¹
okazj¹ do spojrzenia na tradycje kultury ksi¹¿ki we Wroc³awiu, tak mocno z nasz¹ uczelni¹ zwi¹zane.
Nie sposób w krótkim
wyst¹pieniu przedstawiæ tysi¹cletni¹ kulturê ksi¹¿ki miasta. Mo¿na tylko pokazaæ jej
specyfikê, przytoczyæ ciekawostki (te tytu³owe osobliwoci w³anie), mo¿na skoncentrowaæ siê na wydarzeniach, których nie by³o gdzie indziej, a
które stworzy³y szczególny wizerunek kultury Wroc³awia.
U¿yty tu termin kultura ksi¹¿ki zaczerpniêty zosta³ z arsena³u pojêæ bibliologii - nauki o ksi¹¿ce; rozumiany jest podobnie jak okrelenia dotycz¹ce innych zjawisk kultury, np.
kultura literacka, teatralna, muzyczna. Oznacza ogó³ zjawisk i
procesów, zasobów materialnych i duchowych zwi¹zanych z
ksi¹¿k¹. Ksi¹¿ki w ruchu, w dzia³aniu, pisane i czytane, sprzedawane i kupowane, gromadzone i niszczone, kochane i przeladowane, a tak¿e ich twórcy, w³aciciele i czytelnicy, tworz¹
specyficzn¹ kulturê ksi¹¿ki.
Jaka wiêc by³a kultura ksi¹¿ki w dawnym Wroc³awiu? Czy
taka jak w ka¿dym innym rodkowoeuropejskim miecie podobnej wielkoci? Zapewne podobna, bo sytuacja polityczna,
ekonomiczna, etniczna, religijna wyznacza zawsze kulturze
ksi¹¿ki ogólne ramy, ale w odpowiedzi na te pytania znajd¹ siê
te¿ zupe³nie nieoczekiwane, zaskakuj¹ce mo¿e wiadomoci.
Nie mo¿e dziwiæ, ¿e ksi¹¿ki pojawi³y siê we Wroc³awiu oko³o roku 1000 wraz z utworzeniem tu biskupstwa, co by³o typowe dla ówczesnej Europy, i ¿e by³y to najpierw ³aciñskie ksiêgi
liturgiczne, przywo¿one z Czech i z Niemiec. Tego okresu siêgaj¹ te¿ pocz¹tki biblioteki katedralnej, póniejszej kapitulnej.
W kocio³ach i klasztorach redniowiecznego Wroc³awia ksi¹¿ki
rzadkoci¹ nie by³y; stanowi³y ich bogactwo i chlubê, by³y niezbêdnym narzêdziem ¿ycia duchowego, tak religijnego jak te¿
intelektualnego i politycznego.
Na pewno ju¿ w latach 60-tych XV w. trafi³y nad Odrê
ksi¹¿ki drukowane, a wkrótce potem, w roku 1475 Kasper
Elyan za³o¿y³ we Wroc³awiu pierwsz¹ drukarniê. Stolica l¹ska wczenie do³¹czy³a tym samym do elitarnego, jeszcze wtedy niewielkiego grona europejskich miast, w których wydawano ksi¹¿ki (Kraków wyprzedzi³ Wroc³aw tylko o dwa lata).
Z drukarni Elyana 9 padziernika 1475 roku wysz³y Statuta
synodalia episcoporum Wratislaviensium, w których wydrukowane zosta³y pierwsze polskie teksty: modlitwy Ojcze nasz,

Zdrowa Maria i Wierzê w Boga. Wroc³aw sta³ siê wiêc kolebk¹ drukarstwa w jêzyku polskim.
Tak jak i w ca³ej rodkowej Europie kultura ksi¹¿ki rozkwit³a we Wroc³awiu w dobie humanizmu i renesansu, a reformacja religijna, dla której ksi¹¿ka by³a instrumentem szerzenia idei, spowodowa³a w tym zakresie prawdziw¹ rewolucjê. Od lat 20-tych XVI w. kszta³towa³ siê stopniowo i utrwali³
na cztery nastêpne stulecia charakterystyczny dla Wroc³awia
typ kultury ksi¹¿ki, zró¿nicowanej wyznaniowo, równolegle
istniej¹cej - katolickiej, protestanckiej, ¿ydowskiej. Te milieux
du livre by³y wyrazicie zaznaczone, ale niezamkniête hermetycznie. W miecie dominowa³a, szczególnie w XVII i XVIII w.,
protestancka kultura ksi¹¿ki. Wroc³awscy pastorzy, ale te¿
przedstawiciele wieckiej elity intelektualnej miasta, w pe³nej
zgodzie z duchem barokowej uczonoci, a potem z ideami
Owiecenia, gromadzili wielkie, niekiedy kilkunastotysiêczne
ksiêgozbiory. W nieposiadaj¹cym wtedy uniwersytetu miecie
szczególn¹ rolê odgrywa³y stoj¹ce na wysokim poziomie gimnazja - z tymi najznaczniejszymi przy kocio³ach w. Marii
Magdaleny, w. El¿biety, w. Bernardyna - wyposa¿one w zasobne biblioteki, wzbogacaj¹ce kulturê ksi¹¿ki i czerpi¹ce z
niej wielorakie korzyci. Z tych prywatnych, gimnazjalnych i
kocielnych kolekcji powsta³a w XIX w. biblioteka miejska
(Stadtbibliothek Breslau); szczêliwie ocala³a podczas wojny i
oblê¿enia miasta, i ze swoim blisko 400-tysiêcznym ksiêgozbiorem sta³a siê od roku 1945 podstaw¹ nowo zorganizowanej Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet jest wiêc spadkobierc¹ tej czêci dorobku kulturalnego dawnego Wroc³awia.
To oczywiste, ¿e uniwersytet nie mo¿e istnieæ bez ksi¹¿ek,
ale kilka zdarzeñ z dziejów naszej uczelni zas³uguje tu na szczególn¹ uwagê. Oto gdy w pocz¹tkach XVI w. pojawi³y siê pog³oski o rych³ym utworzeniu we Wroc³awiu uniwersytetu, przyby³ tutaj w 1503 r. dowiadczony drukarz Konrad Baumgarten
(drukowa³ przedtem w Gdañsku i w O³omuñcu) w nadziei, ¿e
zostanie typografem uniwersyteckim, co wi¹za³o siê z pewnymi i sta³ymi dochodami. W swoim warsztacie przy mocie Kuniczym (tutaj, gdzie dzisiaj teren Uniwersytetu) drukowa³ utwory wroc³awskich humanistów, a najwiêkszym jego osi¹gniêciem typograficznym by³a zdobiona piêknymi drzeworytami
Legenda o wiêtej Jadwidze w niemieckim przek³adzie (1504).
Uczelnia - jak wiadomo - wtedy nie powsta³a, tote¿ po paru
latach znajdujemy go ju¿ we Frankfurcie nad Odr¹, gdzie pracowa³ dla tamtejszego nowo za³o¿onego uniwersytetu.
Powo³ana w 1702 r. przez cesarza Leopolda I uczelnia Universitas Leopoldina by³a niele zaopatrzona w ksi¹¿ki, które
gromadzono w kolegium jezuickim ju¿ wczeniej. Pierwszy
rêkopimienny inwentarz zbiorów uniwersyteckich z roku
1706 pt. Libri Collegii Societatis Jesu Wratislaviae rejestruje
2800 tomów; w sto lat póniej, gdy powstawa³ nowy, pruski
uniwersytet, by³o ich ju¿ osiem tysiêcy.
Drukarnia akademicka zaspokaja³a zró¿nicowane potrzeby
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spo³eczeñstwa l¹skiego; t³oczy³a druki naukowe, ale i adresowane szerzej, obok ksi¹¿ek w jêzykach ³aciñskim i niemieckim, dwukrotnie (1740 i 1771) wyda³a polsk¹ Bibliê w przek³adzie Jakuba Wujka, ponadto ewangelie, polskie katechizmy,
geografiê £ubieñskiego, tê ostatni¹ ³adnie czytelnikom dedykowan¹: tom I roku 1740 do druku wroc³awskiej w l¹sku
Akademii Societatis Jesu dla ciekawego, a nie pró¿nuj¹cego
oka polskiego podany.
W latach 40-tych XVIII wieku l¹sk dosta³ siê pod panowanie pruskie i ludnoæ Wroc³awia inne ju¿ mia³a k³opoty. U
Jana Jakuba Korna bibliopole, w firmie tak póniej zas³u¿onej dla promocji ksi¹¿ki polskiej, ukazywa³y siê po niemiecku
i po polsku liczne edykty króla pruskiego Fryderyka II. Zacytujmy tytu³ jednego z nich zwabieni nieodpartym jego wdziêkiem: Królewsko-pruski mandat, ¿eby te bia³og³owy, co by
¿o³nierza do zbiegania zwiod³y albo zwieæ chcia³y, bez wszelkiego procesu i bez wszelkiej ³aski na szubienicê obiesiæ (druk
z roku 1743).
Ale wróæmy ponownie do Uniwersytetu. Przeniesiona w
roku 1811 z Frankfurtu Viadrina wnios³a wroc³awianom oko³o 28 tysiêcy ksi¹¿ek, które wraz ze zbiorami miejscowymi,
(po)jezuickimi, da³y podstawê bibliotece Uniwersytetu Wroc³awskiego. O wielkoci i randze tej biblioteki przes¹dzi³a jednak prowadzona wtedy (od roku 1810) przez rz¹d pruski sekularyzacja klasztorów i komasacja l¹skich zbiorów bibliotecznych we Wroc³awiu. Uniwersytetowi przypad³o oko³o 70 tysiêcy ksi¹¿ek proweniencji l¹skiej. W stulecie uniwersytetu (1911)
biblioteka liczy³a 380 tysiêcy tomów, u progu II wojny wiatowej 780. W czasie wojny i zaraz po jej zakoñczeniu, m.in. w
wielkim po¿arze ksi¹¿ek z³o¿onych w kociele w. Anny na
Piasku, straci³a 2/3 swoich zasobów.
Kultura ksi¹¿ki mia³a we Wroc³awiu szeroki zasiêg spo³eczny. Ksi¹¿ki posiadali i czytali nie tylko uczeni i literaci,
duchowni i nauczyciele, ale te¿ kupcy i rzemielnicy, a nawet
miejski plebs. Kulturze ksi¹¿ki szczególnego kolorytu nadaj¹,
i pobudzaj¹ wyobraniê, losy poszczególnych dzie³ i zbiorów,
wêdrówki ksi¹¿ek, drogi importu i eksportu, sytuacje nietypowe, niezwyk³e. Oto niektóre, wybrane z licznych, osobliwoci
wroc³awskiej kultury ksi¹¿ki:
Zbierano chêtnie hebraica i judaica. Jêzyk hebrajski, jêzyk
Starego Testamentu, by³ podstaw¹ tzw. philologia sacra, nauki
pomocniczej w studiach biblijnych, i jego (elementarna przynajmniej) znajomoæ nale¿a³a do kanonu ogólnego wykszta³cenia. Iloæ ksi¹¿ek w tym jêzyku (i dotycz¹cych hebraistyki)
znajduj¹cych siê u wroc³awian zdaje siê jednak przekraczaæ
rzeczywiste potrzeby dydaktyczne czy naukowe. Zatem, czy
ksi¹¿ki hebrajskie tak¿e w roli egzotycznych ciekawostek?
Pewnie tak, bo reprezentowa³y jednoczenie tajemniczy, ekscytuj¹cy, a w gruncie rzeczy nieznany wiat bliskiej, s¹siedzkiej kultury ¿ydowskiej. Gdy wiêc w nieodleg³ym Brzegu Dolnym powsta³a w roku 1689 (i dzia³a³a do 1834) ¿ydowska drukarnia Sabataja Bassa (sk¹din¹d pierwszego bibliografa ¿ydowskiego), wroc³awskie ksiêgozbiory zape³ni³y siê drukami
w jêzykach hebrajskim i jidysz.
Tureckie zwyciêstwa militarne i wynikaj¹ce st¹d zagro¿enie dla chrzecijañskiej Europy przynios³y niezwyk³y rozwój
pimiennictwa o tematyce tureckiej. wiat ksi¹¿ek odpowiada³ w ten sposób na aktualne zapotrzebowanie, produkowa³ i
rozpowszechnia³ literaturê polityczn¹, historyczn¹ i religijn¹
dotycz¹c¹ pañstwa tureckiego, Koranu i islamu. We wroc³awskich bibliotekach (np. u biskupa Neandra), znalaz³y siê wtedy
w wielkiej obfitoci, zw³aszcza po walkach wokó³ Wiednia (1683)
i Budy (1686), ksi¹¿ki o tematyce tureckiej. A kiedy po pokoju
kar³owickim (1699) niebezpieczeñstwo minê³o, tematyka turecka sta³a siê g³ównym tworzywem modnej orientalizuj¹cej
beletrystyki.
W¹tki tureckie zogniskowa³y siê w osobie i zbiorach Andrzeja Akoluta (1654-1704). By³ on pastorem w kociele w.
Bernardyna na Nowym Miecie, poliglot¹, hebraist¹ i orientalist¹, gimnazjalnym profesorem linguarum orientalium; korespondowa³ z Leibnizem, by³ cz³onkiem berliñskiej Akademii
Nauk, posiadaczem piêknego, wielotysiêcznego ksiêgozbioru.
By³ pionierem drukarstwa armeñskiego w Niemczech (Obadias Armenus, 1680). Mia³ dobre przygotowanie do studiów
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turkologicznych i islamistycznych, a za swoje ¿yciowe zadanie
uwa¿a³ naukow¹ edycjê Koranu. S¹dzi³, ¿e Opatrznoæ powierzy³a mu tê rolê, bo anagram jego nazwiska (w formie Andreas Acolut) brzmia³ Tu edas Alcoran (Ty wydasz Koran). W
tym celu gromadzi³ rêkopisy z tekstem Koranu (mia³ ich ponad
trzydzieci), jeden sporz¹dzi³ w³asnorêcznie, piêknym kaligraficznym pismem, inny otrzyma³ od stra¿nika miejskiego Henryka Muchy (który jako sier¿ant w s³u¿bie Holenderskiej Kampanii Wschodnioindyjskiej dotar³ a¿ do Makasaru na Celebesie
i przyw³aszczy³ sobie Koran w tamtejszym meczecie), inne,
proweniencji tureckiej, kupowa³ przez poredników na Górnych Wêgrzech (dzisiejsza S³owacja) - w Smolniku i Bañskiej
Bystrzycy. ¯yciowego zadania nie uda³o mu siê zrealizowaæ;
wyda³ tylko z komentarzami filologicznymi i teologicznymi
pierwsz¹ surê, w czterech jêzykach - po arabsku, po persku,
po turecku i po ³acinie Τετραπλα Alcoranica, Berlin 1701). Jego
zbiory rêkopisów w znakomitej wiêkszoci zachowa³y siê, czêciowo poza Wroc³awiem - w bibliotekach Drezna i Lipska,
ksi¹¿ki drukowane rozproszy³y siê jeszcze bardziej.
Inn¹ osobliw¹ postaci¹ w kulturze ksi¹¿ki dawnego Wroc³awia by³ Piotr Kirsten (1577-1640). Studia medyczne odby³ w
Bazylei, potem wêdrowa³ po ró¿nych krajach, mo¿e te¿ orientalnych (jego biograf pisa³ ogólnikowo: Alcurani sedem permigraret, Asiam [ojczyznê Alkoranu przemierzy³, Azjê]). Lekarskim autorytetem by³ dla niego Awicenna, którego nauki
gorliwie propagowa³. Po powrocie w roku 1608 do rodzinnego
Wroc³awia podj¹³ prace edytorskie na polu arabistyki. Zdoby³
arabskie czcionki i korzystaj¹c z pras drukarskich warsztatu
Baumannów rozpocz¹³ dzia³alnoæ wydawnicz¹. Jej plonem
by³o w latach 1608-1611 dziewiêæ ksi¹¿ek arabistycznych (gramatyka, ortografia, teksty do nauki arabskiego, a tak¿e najwa¿niejsze dla niego dzie³o - druga ksiêga Kanonu medycyny
Awicenny), kilka druków okolicznociowych oraz czêæ pierwsza pierwszej w Europie drukowanej gramatyki tureckiej Hieronima Megisera Institutiones linguae Turcicae. Pozosta³e czêci tej ksi¹¿ki, w których nie u¿yto ju¿ czcionek arabskich,
wydrukowano w Lipsku. Kirsten stworzy³ bowiem we Wroc³awiu pierwsz¹ i przez d³ugi czas jedyn¹ w rodkowej Europie
typografiê arabsk¹. Jego prace nie znalaz³y uznania w oczach
profesjonalnych orientalistów zachodnioeuropejskich, by³ przecie¿ amatorem. Próbowa³ przedstawiæ siê w dobrym wietle,
wyda³ kuriozaln¹ ksi¹¿eczkê Iudicia de laboribus Dn. Petri
Kirstenii (1612) zawieraj¹c¹ 30 nader pochlebnych, ale anonimowych (!) opinii o swoich publikacjach, wreszcie zarzuci³ arabistyczne plany. Arabskie czcionki s³u¿y³y mu jednak do koñca
¿ycia, wykorzystywa³ je do druku arabskich cytatów w pracach medycznych, a tak¿e w drukach okolicznociowych wydawanych w Gdañsku i Uppsali. Za jego spraw¹ druk arabski
dotar³ bowiem do Szwecji. Znany nam ju¿ Andrzej Akolut wyrazi³ po kilkudziesiêciu latach opiniê, ¿e Dnum P. Kirstenium
posteritas numerabit inter Silesiae miracula [Pana Piotra Kirstena potomnoæ zaliczy do cudów l¹ska].
Pora postawiæ pytanie o charakterze generalizuj¹cym: czy
mo¿na mówiæ o jakiej specyfice, wyj¹tkowoci kultury ksi¹¿ki dawnego Wroc³awia? Przytoczony tu, z koniecznoci ograniczony, materia³ dowodowy, nie daje mo¿e wystarczaj¹cych podstaw do jednoznacznych s¹dów. Zgromadzona jednak wiedza
ród³owa, w znacznej czêci ujawniona i zinterpretowana w
fachowym pimiennictwie, nie pozwala w¹tpiæ, ¿e w tysi¹cletniej historii wroc³awskiej ksi¹¿ki dadz¹ siê zauwa¿yæ wyj¹tkowe zjawiska i pewne prawid³owoci. Sprowadmy je do kilku
punktów. O szczególnym charakterze dziejów ksi¹¿ki we Wroc³awiu zadecydowa³y wiêc:
1) d³uga, choæ niejednokrotnie przerywana, tradycja kultury
ksi¹¿ki,
2) wspó³istnienie kilku etnicznych i wyznaniowych krêgów
kultury ksi¹¿ki: niemieckiej, polskiej, ¿ydowskiej oraz katolickiej, protestanckiej, ¿ydowskiej,
3) dominuj¹ce znaczenie, tak¿e z perspektywy dzisiejszego
badacza, zbiorów bibliotecznych gromadzonych w szko³ach od gimnazjów po uniwersytet,
4) znaczny stopieñ koncentracji l¹skich zasobów ksi¹¿kowych w stolicy l¹ska,
5) dalekie, prowadz¹ce do i z Wroc³awia drogi ksi¹¿ki - na
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wschód i zachód, ale te¿ na po³udnie i pó³noc, tj. uczestnictwo
wroc³awian w (ogólno)europejskiej kulturze ksi¹¿ki,
6) otwartoæ i tolerancja w sprawach ksi¹¿ki.
Powiedzmy wiêc na koniec, z pewn¹ przechwa³k¹, ¿e Wro-

c³aw nie tyle wejdzie wkrótce do Europy, co do niej wróci, bo przynajmniej, jeli idzie o kulturê ksi¹¿ki - ju¿ w niej kiedy
by³.

Aktualnoci, og³oszenia, ciekawostki

Z BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ...
Nowy system VIRTUA
Od po³owy wrzenia br.w BUWr funkcjonuje nowy zintegrowany system biblioteczny VIRTUA, produkt amerykañskiej
firmy VTLS. Biblioteka naszej Uczelni jest pierwsz¹ bibliotek¹
w kraju (sporód bibliotek funkcjonuj¹cych w ramach krajowego konsorcjum VTLS), która dokona³a migracji do systemu
VIRTUA. Proces ten odby³ siê w lipcu br. natomiast w sierpniu
personel Biblioteki intensywnie szkoli³ siê w obs³udze nowego
systemu.
VIRTUA jest systemem nowoczeniejszym ni¿ funkcjonuj¹cy poprzednio w Bibliotece - VTLS. Opiera siê on na wykorzystaniu miêdzynarodowego standardu opisu katalogowego
MARC21, posiada narzêdzia pozwalaj¹ce na zdalne wyszukiwanie i pobieranie informacji (protokó³ Z39.50), umo¿liwia
udostêpnianie opisów katalogowych w Internecie poprzez przegl¹darkê WWW.
Od bie¿¹cego roku system VIRTUA obs³uguje równie¿ krajowy katalog centralny NUKat, wokó³ którego skupia siê aktualnie wspó³praca czo³owych polskich bibliotek akademickich.
Oznacza to, ¿e wszystkie biblioteki eksploatuj¹ce dotychczas
system VTLS, aby sprawnie wspó³pracowaæ z katalogiem centralnym, musz¹ w najbli¿szej przysz³oci dokonaæ zmiany (migracji) systemu VTLS na system VIRTUA. Biblioteki cz³onkowskie konsorcjum VTLS planuj¹ wspólne przeprowadzenie
tego procesu w roku 2003.
Tymczasem personel BU zachêca pracowników i studentów Uczelni do korzystania z katalogu Biblioteki (równie¿ zdalnie) poprzez przyjazny interface u¿ytkownika nowego systemu, nosz¹cy wdziêczn¹ nazwê Chameleon Gateway. Pozwala
on na wygodne prowadzenie przeszukiwañ katalogu online
BUWr poprzez Internet, z wykorzystaniem przegl¹darki WWW.
Padziernik w BU
W padzierniku br. agendy Oddzia³u Udostêpniania Zbiorów
BU, w porównaniu z padziernikiem roku ubieg³ego, wyd³u¿y³y czas obs³ugi u¿ytkowników do godziny 19.00. W tym bardzo
trudnym dla bibliotekarzy okresie - zapisy do BU, wydawanie
nowych i prolongaty starych kart bibliotecznych, wypo¿yczenia i zwroty ksi¹¿ek - odbywa³y siê bardzo sprawnie. Choæ
nowy system VIRTUA wymaga zdecydowanie wiêkszego nak³adu pracy ze strony bibliotekarzy - obs³uga u¿ytkowników
przebiega³a bardzo sprawnie. Na zapis do BU i wydanie nowej
karty bibliotecznej oczekiwa³o siê rednio ok. 20 min, natomiast w okresie szczególnych spiêtrzeñ - okres ten nie przekracza³ 1 godziny. W padzierniku br do BU zapisa³o siê po raz
pierwszy (czyli otrzyma³o równie¿ karty biblioteczne i uzyska³o konto czytelnicze) prawie 2.700 studentów UWr. (o 10 proc.
wiêcej ni¿ w padzierniku roku ubieg³ego), a prolongat kart
bibliotecznych, wydanych w latach ubieg³ych, dokona³o ponad
5100 studentów (o 20 proc. wiêcej ni¿ w analogicznym okresie
roku ubieg³ego). £¹cznie w BU zarejestrowa³o siê w tym czasie prawie 7800 u¿ytkowników (o 20 proc. wiêcej ni¿ w padzierniku 2001) - uzyskuj¹c tym samym uprawnienia do wypo¿yczania ksi¹¿ek w roku akademickim 2002/2003.
W okresie tego jednego miesi¹ca wypo¿yczono studentom UWr.
prawie 24 tys. wol. ksi¹¿ek, z czego ponad 20 tys. (czyli 88
proc.) - metod¹ komputerow¹. Dla porównania w padzierniku 2001 iloæ ksi¹¿ek wypo¿yczonych studentom naszej Uczelni wynios³a ponad 21 tys. wol., a z tej liczby prawie 16,5 tys.
wol. (czyli 77,6 proc.) wypo¿yczono komputerowo. Ju¿ w oparciu o analizê danych dotycz¹cych tego jednego miesi¹ca daje
siê zauwa¿yæ zjawiska odnotowywane w BU od kilku lat tzn.
sta³y wzrost iloci osób zapisuj¹cych siê do Biblioteki i korzystaj¹cych z niej, wzrost iloci wypo¿yczeñ oraz zaznaczaj¹ce siê
ostatnio tendencje znacznego zwiêkszania siê iloci ksi¹¿ek

zamawianych komputerowo (padziernik 2001 - 77,6 proc.,
padziernik 2002 - 88 proc.; wzrost o 10,4 proc.).
Podobne tendencje wzrostowe odnotowano w Magazynie G³ównym BU, gdzie w analizowanym okresie padziernika 2002 u¿ytkownicy z³o¿yli do realizacji 32,5 tys. rewersów, z czego
24,6 tys. (czyli 77,5 proc.) metod¹ komputerow¹. Wród ogólnej liczby 32,5 tys. z³o¿onych rewersów - pozytywnie zrealizowano prawie 23 tys., za negatywnie ok. 9,5 tys. (czyli ok. 30
proc.).
Warto podkreliæ, ¿e pomimo faktu, i¿ g³ówne prace Oddzia³u
Udostêpniania w padzierniku koncentrowa³y siê w Wypo¿yczalni Miejscowej to nadal normalnie funkcjonowa³y inne agendy tego Oddzia³u jak np. Czytelnia G³ówna, w której ponad
4700 czytelnikom udostêpniono ok. 26,4 tys. wol. zbiorów, Czytelnia Czasopism Bie¿¹cych, czy Wypo¿yczalnia Miêdzybiblioteczna.
Tradycyjne, codzienne dy¿ury w katalogach (równie¿ komputerowych) pe³nili tak¿e pracownicy Oddzia³u Informacji Naukowej, prowadz¹c dodatkowo codzienne (od godz. 8.00 do
9.00) szkolenia studentów w pos³ugiwaniu siê katalogiem online pod systemem VIRTUA oraz pracownicy Oddzia³u Katalogów Alfabetycznych. Aby obs³uga u¿ytkowników mog³a przebiegaæ sprawnie - w agendach udostêpniania zbiorów wydatnie pomagali pracownicy wielu oddzia³ów naszej Biblioteki.
Dostêp do bazy SCI - Exp.
Od stycznia 2003 dla pracowników i studentów UWr. z komputerów uczelnianych, poprzez hiperlink zamieszczony na stronie domowej BU (http://wwv.bu.uni.wroc) mo¿liwy bêdzie dostêp do bazy danych Science Citation Index - Expanded ( SCI Exp. ). Baza udostêpniana bêdzie sieciowo z serwera Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Biblioteka
UWr. zaprenumerowa³a bazê na rok 2003, co oznacza, ¿e nape³niana ona bêdzie na bie¿¹co w ci¹gu kolejnych miesiêcy
przysz³ego roku.
W ramach zakupu Uczelnia nasza otrzyma równie¿ na okres
I kwarta³u roku 2003 (czyli do koñca marca 2003) bezp³atny
dostêp do pe³nego rocznika 2002 bazy SCI - Exp.
Zachêcamy Pañstwa do korzystania z tego cennego ród³a informacji bibliograficznej i przypominamy, ¿e bibliograficzna baza
SCI - Exp. zaopatrzona w abstrakty i cytowania, tworzona jest
w oparciu o pulê ponad 5800 tytu³ów czasopism naukowych,
uznanych w wiecie za najbardziej wartociowe. Tematyk¹ sw¹
obejmuje ona nauki podstawowe, przyrodnicze, spo³eczne,
medyczne, rolnicze i techniczne.
Nowoci Oddzia³u Rêkopisów
Spucizna Marii i Carla Hauptmannów wraz z korespondencj¹
do Gerharta Hauptmanna zosta³a uzupe³niona o kolejne listy
z lat 1912-1941. Nowoci przechowywane s¹ w Oddziale Rêkopisów Biblioteki Uniwersyteckiej pod sygnaturami: Akc. 2001/
5 oraz Akc. 2002/1. Wykaz nadawców i adresatów umieszczono na internetowej stronie Oddzia³u Rêkopisów:
http://www.bu.uni.wroc.pl/piasek/rekopisy
Serwis Nowoci BUWr.
Na stronie domowej BU prowadzona jest na bie¿¹co, uzupe³niana co miesi¹c, baza nabytków Biblioteki o nazwie: Serwis
Nowoci BUWr (http://www.bu.uni.wroc.pl/oin/nowosci/main.html). W sposób bardzo atrakcyjny (zeskanowane karty tytu³owe oraz spisy treci) przybli¿a czytelnikom najcenniejsze i najbardziej interesuj¹ce nowoci wp³ywaj¹ce do zbiorów
BU. W chwili obecnej w Serwisie znajduje siê opis 230 tytu³ów.
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Doktorat w BU
8 listopada 2002 kustosz Oddzia³u Zbiorów Graficznych BU
mgr Iwona Biñkowska obroni³a pracê doktorsk¹ pt.: Miasto i
natura, pod kierunkiem prof. Zofii Ostrowskiej-Kêb³owskiej.
Praca oparta na wieloletnich badaniach archiwalnych, bêd¹ca
gruntown¹ analiz¹ historycznego rozwoju terenów zielonych
Wroc³awia, zyska³a jednog³onie rekomendacjê wybitnych uczonych z Wroc³awia, Krakowa i Katowic, do jak najszybszego
opublikowania jej drukiem.
W BU dr Biñkowska zajmuje siê m. in. naukowym opracowaniem fotografii historycznej, maj¹c na tym polu osi¹gniêcia
o znaczeniu miêdzynarodowym. Jej studia dotycz¹ce terenów
zielonych Wroc³awia znajduj¹ praktyczne zastosowanie w pragmatyce urbanistyczno-konserwatorskiej wroc³awskich parków
i promenady.
Nowy wicedyrektor i kierownik w BU
Od 1 grudnia 2002 mgr Anna Ho³yk, dotychczasowy kierownik Oddzia³u Bibliologicznego BU, objê³a stanowisko wicedyrektora BUWr. W zwi¹zku z tym na stanowisko kierownika
Oddzia³u Bibliologicznego powo³ana zosta³a mgr Iwona Lewandowska - dotychczasowy pracownik tego Oddzia³u.
Sta¿e, wystawy, konferencje
Wystawa w Muzeum Medalierstwa:
20 listopada 2002 w Muzeum Medalierstwa - oddziale Muzeum
Miejskiego Wroc³awia, odby³ siê wernisa¿ wystawy Signum
Libri Decorum. Wroc³aw i wroc³awianie w dawnym ekslibrisie. Autorem ekspozycji znaków ksi¹¿kowych znacz¹cych
wroc³awian na przestrzeni kilku stuleci, autorstwa wybitnych
grafików europejskich - jest Jan Sakwerda z Muzeum Miejskiego Wroc³awia. Przy organizacji wystawy wspó³pracowali z
nim Stanis³aw Kozak z Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu oraz kierownik Oddzia³u Zbiorów Graficznych
BU kustosz Ryszard Len, który podczas otwarcia wystawy reprezentowa³ Bibliotekê Uniwersyteck¹. Wk³ad BU w realizacjê przedsiêwziêcia zosta³ podkrelony w przemówieniu inauguracyjnym Dyrektora Muzeum Miejskiego Wroc³awia oraz w
obszernym katalogu ekspozycji.
Rêkopisy BU na wystawach
W roku 2002 rêkopisy z Oddzia³u Rêkopisów Biblioteki Uniwesyteckiej wypo¿yczano na nastêpuj¹ce wystawy:
1. Welt-Macht-Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526-1635 w Städtische Museen Zittau w dniach 4 X - 3
XI 2002 r.
2. Arcydzie³a sztuki perskiej w zbiorach polskich w Muzeum Narodowym w Warszawie
w dniach 15 IV- 30 VI 2002 r.
3. 300-lecie Uniwersytetu Wroc³awskiego w Muzeum Uniwesytetu Wroc³awskiego w dniach 13 XI -1 I 2003 r.
4. "Friedrich Bernhard Werner - l¹ski rysownik i topograf
w Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21 XI - 27 XII 2002 r.
Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Narodowej w Pradze
W ramach wymiany miêdzybibliotecznej w dniach 30 IX-5 X
2002 w praskim Klementinum przebywa³y dr Edyta Kotyñska
z Oddzia³u Rêkopisów oraz mgr Weronika Karlak z Oddzia³u
Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.
Celem wyjazdu by³o zapoznanie siê z problemami gromadzenia, przechowywania i opracowywania zbiorów, na przyk³adzie pokrewnego Oddzia³u Rêkopisów i Starych Druków.
Wielkoci wspomnianych zbiorów specjalnych w obu naszych
bibliotekach s¹ porównywalne, wiele problemów podobnych,
tym bardziej wiêc cenna by³a mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ, a tak¿e podpatrzenia ciekawych rozwi¹zañ.
W kontekcie komputerowego opracowywania zbiorów interesuj¹ce by³o zapoznanie siê z efektami prac, które w Bibliotece Narodowej w Pradze prowadzone s¹ ju¿ od kilku lat; udostêpniony zosta³ zeskanowany katalog kartkowy, rozpoczêto
prace nad komputerowym katalogiem starych druków (w systemie Aleph, w formacie UNIMARC) oraz rêkopisów (w programie MASTER).
Czas pobytu wykorzystany zosta³ tak¿e do spenetrowania
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katalogów i zebrania b¹d zweryfikowania materia³ów pod
k¹tem zainteresowañ w³asnych, dotycz¹cych drukarstwa l¹skiego (W. Karlak) oraz sztambuchów (E. Kotyñska).
Ciekawym punktem programu by³o zorganizowanie przez
gospodarzy wyjazdu do po³o¿onego 14 km za Prag¹ Hostiwaru,
gdzie mieci siê centralny magazyn zbiorów Biblioteki. To najwiêkszy w Czechach obiekt tego typu, o przeznaczeniu bibliotecznym. Jego budowê zakoñczono w listopadzie 1995 r. Docelowo mo¿e pomieciæ 4 mln woluminów i jest wyposa¿ony w
nowoczesne systemy zabezpieczeñ i klimatyzacji, specjalistyczne pracownie konserwatorskie (z w³asnymi laboratoriami),
pracowniê reprograficzn¹, czytelniê i orodek dystrybucji wydawnictw.
Mo¿liwoæ zapoznania siê z funkcjonowaniem tego typu nowoczesnego obiektu, zaobserwowania, jak w praktyce sprawdzaj¹ siê niektóre rozwi¹zania techniczne by³a niezmiernie
interesuj¹ca, zw³aszcza w kontekcie planu budowy nowego
gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.
Wielka pomoc ze strony czeskich organizatorów - Dzia³u
Wspó³pracy Miêdzynarodowej - sprawi³a, ¿e krótki 5-dniowy
pobyt wykorzystany zosta³ do maksimum. Oprócz intensywnej pracy w Oddziale Rêkopisów i Starych Druków, mo¿liwe
by³o tak¿e :
- skorzystanie ze zbiorów innych bibliotek ( Strahov, Biblioteka Czeskiej Akademii Nauk),
- zwiedzenie zabytków (sala historyczna Klementinum, wie¿a
matematyczna, czy udostêpniona w³anie po kilku latach prac
konserwatorskich - niezmiernie cenna jako zabytek - Kaplica
w. Krzy¿a na zamku Karlstejn),
- wys³uchanie referatu Praskie elity mieszczañskie a kultura
ksi¹¿ki w XVII w na odbywaj¹cej siê w tym czasie w Pradze
konferencji.
Wytchnieniem po ka¿dym pracowitym dniu by³a mo¿liwoæ
skorzystania z biletów dla goci Biblioteki i wybrania siê na
wspania³e wieczorne koncerty w barokowej sali Kaplicy Zwierciadlanej.
Na marginesie warta odnotowania uwaga koñcowa: by³a to
Praga zaledwie kilka tygodni po powodzi, borykaj¹ca siê z problemami komunikacyjnymi (zalane stacje metra, nie wszêdzie
czynne telefony), z widocznymi w wielu miejscach znacznymi
zniszczeniami budynków i ulic. Mimo to organizatorzy do³o¿yli
wszelkich starañ, by nie wp³ynê³o to ujemnie na przebieg zaplanowanego pobytu, co widaæ w przytoczonej powy¿ej relacji.
Konferencja naukowa i wystawa w Legnicy
Spektakularnym wydarzeniem naukowym, ekspozycyjnym i
medialnym w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, a tak¿e naszej Uczelni, jest niew¹tpliwie realizacja, w
Muzeum Miedzi w Legnicy, pierwszej miêdzynarodowej konferencji naukowej (21-23 XI 2002) i wystawy pt.: Friedrich
Bernhard Werner, (1690-1777)- l¹ski rysownik i topograf.
Ogromne przedsiêwziêcie naukowe, ekspozycyjne i organizacyjne przygotowane w ci¹gu zaledwie dwóch lat, zainspirowane przez kierownika Oddzia³u Zbiorów Graficznych BU Ryszarda Lena, zainicjowane zosta³o przez profesora dra in¿. Jochena Güntzela, dyrektora Fachhochschule Lippe w Detmold,
a zrealizowane przez Muzeum Miedzi w Legnicy pod kierunkiem dyrektora Andrzeja Niedzielenki.
Udzia³ w konferencji naukowej, której przewodniczy³ prof. Jan
Harasimowicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego, wziêli badacze
z Polski, Niemiec i Czech. Obok prowadz¹cych regularne badania nad najwiêkszym wedutyst¹ europejskim i niezwyk³¹
postaci¹ w dziejach l¹ska, jak¹ by³ F. B. Werner, tj. Angeliki
Marsch z Hamburga i Ryszarda Lena, poród znakomitego
grona 35 naukowców, referaty wyg³osili wybitni historycy i
historycy sztuki oraz przedstawiciele innych ró¿norodnych
dyscyplin naukowych, jak m. in. Arno Herzig, Stephan Kaiser,
Marie-Luise Heckmann z Niemiec, Jan Koak z Czech, Iwona
Rybka Ceglecka, Bo¿ena Kumor, dr Lucyna Harc, prof. Wojciech Kunicki, prof. Jan Wrabec, Barbara Baworowska, Robert Kisiel i in.
Trzydniowa, niezwykle owocna konferencja, której uroczyste obrady zainaugurowane w pierwszym dniu przez mar-
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sza³ka województwa dolnol¹skiego i prezydenta Legnicy, przy
bardzo licznym audytorium z ca³ego kraju, odbywa³y siê hotelu Cubus, a których czêci przewodniczy³ prorektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Jerzy Maroñ - zakoñczy³a siê wycieczk¹ autokarow¹ uczestników do Jawora, Legnickiego Pola,
Lubi¹¿a i Wroc³awia.
Równie uroczyst¹ oprawê z udzia³em prezydenta Legnicy, mia³ wernisa¿ wystawy powiêconej Wernerowi, na którym reprezentuj¹cy Bibliotekê Uniwersytecka we Wroc³awiu
Ryszard Len, odczyta³ list otwarty dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu kustosza dyplomowanego mgr in¿.
Gra¿yny Piotrowicz do dyrektora Muzeum Miedzi Andrzeja
Niedzielenki. Pan Niedzielenko serdecznie podziêkowa³ za
u¿yczone na wystawê eksponaty i ogromne zaanga¿owanie
Biblioteki Uniwersyteckiej w to bezprecedensowe przedsiêwziêcie, wymieniaj¹c równie¿ instytucje krajowe i zagraniczne oraz licznych sponsorów, bez których by³oby ono niemo¿liwe.
Wystawa zorganizowana ogromnym nak³adem si³ twórczych i organizacyjnych, powsta³a wed³ug scenariusza Ryszarda Lena. Wykonawczyni¹ niezwykle efektownej i bogatej eks-

pozycji, wzbudzaj¹cej od pocz¹tku entuzjastyczne reakcje widzów, jest kustosz Gra¿yna Humeñczuk, której nale¿¹ siê szczególne wyrazy podziêkowania i uznania.
Ekspozycja - bêd¹ca wynikiem ogromnego wysi³ku naukowego i organizacyjnego Muzeum Miedzi w Legnicy i Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, zgromadzi³a kilkaset dzie³ rysunkowych graficznych i rêkopimiennych Friedricha Bernharda Wernera z kilkudziesiêciu instytucji kulturalnych Polski, Niemiec i Austrii. Po raz pierwszy w jednym miejscu i
czasie znalaz³y siê najwiêksze rêkopisy ilustrowane l¹skiego
Robinsona, takie jak: drugi tom Topographia Silesiae redakcji ksi¹¿añskiej i Pamiêtnik z podró¿y z BU, trzy tomy Topographia Silesiae redakcji prudnickiej z Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie oraz manuskrypt
wedutowy z Oberösterreichisches Landesarchiv w Linzu.
Zarówno konferencja naukowa, jak i wystawa, powiêcone wielkiemu l¹zakowi, które zaowocuj¹ znacz¹cymi publikacjami naukowymi i bêd¹ implikowaæ kolejne przedsiêwziêcia wydawnicze i medialne, stanowi¹ istotn¹ promocjê
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu i jej znakomitych
zbiorów.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

SZANSA CZY OBOWI¥ZEK I KONIECZNOÆ
Mo¿na mia³o zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e udzia³ w rozpoczynaj¹cym siê 6 PR UE (2002-2006) to nie tylko szansa, ale i
obowi¹zek i koniecznoæ dla wielu Zespo³ów naukowych naszej Uczelni i ca³ego kraju. W przeciwieñstwie do integracji
ekonomicznej lub politycznej integracja naukowa w Europie
nigdy nie budzi³a i nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci. Jest ona si³¹
napêdow¹ postêpu cywilizacyjnego. Postrzegana mo¿e byæ równie¿ jako wa¿ny element konkurencyjnoci nauki europejskiej z nauk¹ w USA. Trudna od wielu lat sytuacja nauki polskiej, wynikaj¹ca przede wszystkim z niewystarczaj¹cego jej
finansowania, wymusza niejako udzia³ w miêdzynarodowych
programach badawczych finansowanych przez Uniê Europejsk¹.
Motywacj¹ o starania siê o granty z Unii Europejskiej nie
mog¹ i nie powinny byæ tylko pieni¹dze, ale przede wszystkim
chêæ do zaznaczenie swojej obecnoci i aktywnoci naukowej
zarówno w kraju, jak i w tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Taka obecnoæ zapewni Integracjê wielu orodkom
naukowym oraz umo¿liwi dostêp do wyników badañ i baz danych poszczególnych konsorcjów badawczych w Europie. Aby
osi¹gn¹æ ten cel po pierwsze nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ
temat swoich badañ w kontekcie strategii proponowanej przez
Uniê Europejsk¹, a po drugie odnowiæ stare lub nawi¹zaæ nowe
kontakty naukowe, wzglêdnie wzmocniæ aktualn¹ wspó³pracê naukow¹ z orodkami zagranicznymi, potencjalnymi partnerami do utworzenia konsorcjum badawczego (minimum 3
orodki naukowe). Po wy³onieniu kompetentnego i aktywnego koordynatora takie konsorcjum mo¿e przygotowaæ wspólny projekt badawczy i staraæ siê o grant z Unii Europejskiej.
Prawd¹ jest, ¿e bardzo trudno przygotowaæ projekt idealny, który spe³ni wygórowane wymogi unijne zarówno pod
wzglêdem merytorycznym, jak i technicznym, ale z pewnoci¹
warto podj¹æ takie zadanie, by sprawdziæ swoje mo¿liwoci oraz
zdobyæ nowe umiejêtnoci oraz dowiadczenie.
Wstêpem do udzia³u w 6 PR UE by³o zg³oszenie w terminie
do 7 czerwca 2002 r. skróconych wniosków (6 stron) przysz³ych projektów badawczych tzw. Eol (Expression of Interest). Na podstawie raportu Report on the Analysis of Expressions of Interest 2002 z wrzenia 2002 roku Komisja Europej-

ska przygotowa³a ju¿ priorytetowe tematy dla trzech kolejnych Konkursów 6 PR. Genomika i biotechnologia dla zdrowia cz³owieka, walka z podstawowymi chorobami, zdrowa i
bezpieczna ¿ywnoæ, informatyka, rozwój ma³ych przedsiêbiorstw, w³aciwe wykorzystanie zasobów naturalnych, systemy energetyczne i ochrona rodowiska - oto wiod¹ce tematy
tego programu.
Eksperci w zakresie etyki, prawa i nauk spo³ecznych s¹
zachêcani do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych
projektach badawczych. Opieraj¹c siê na danych statystycznych raportu warto podkreliæ, ¿e pod wzglêdem zg³oszonych
projektów badawczych Polska znalaz³a siê na bardzo dobrym
6. miejscu wród 30 innych pañstw. Po wstêpnej ocenie przeprowadzonej przez niezale¿nych ekspertów okaza³o siê, ¿e na
12 000 zg³oszonych Eol (w tym 65 proc. z uczelni akademickich) tylko 2 500 spe³ni³o kryteria i wymogi unijne dotycz¹ce 6
PR. Z tej liczby prawdopodobnie tylko 600 - a mo¿e a¿ 600 projektów badawczych bêdzie finansowanych w przysz³oci.
Komisja Europejska planuje finansowanie 3 nowych instrumentów niezbêdnych do realizacji g³ównych celów strategicznych 6 PR. S¹ to: zintegrowane projekty badawcze, sieci
doskona³oci naukowej oraz narodowe programy badawcze.
Nie jest jeszcze za póno, aby na starcie nowego programu UE
wybraæ dla swojej dzia³alnoci naukowej jeden z tych instrumentów i do³¹czyæ do najlepszych w Europie. Biernoæ zespo³ów badawczych w tym wzglêdzie i izolacja orodków naukowych na arenie europejskiej mog¹ skutecznie wykluczyæ mo¿liwoæ uzyskania jakichkolwiek grantów naukowych w przysz³oci. Informacji na temat 6 PR mo¿na szukaæ pod adresem
internetowym: http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm
Z okazji Nowego Roku 2003 nale¿y ¿yczyæ czytelnikom
Przegl¹du Uniwersyteckiego du¿o zdrowia, odwagi, wytrwa³oci i cierpliwoci w ubieganiu siê o granty unijne, a nauce
polskiej, aby ta ogromna iloæ zg³oszonych Eol prze³o¿y³a siê
na jakoæ i aby jak najwiêcej polskich projektów badawczych,
w tym równie¿ i tych (niestety bardzo nielicznych) zg³oszonych z Uniwersytetu Wroc³awskiego, uzyska³o wysokie oceny
gwarantuj¹ce finansowanie w ramach 6 PR i innych prograStanis³aw U³aszewski
mów UE.
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