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1 września 2011 r., z okazji rozpo-
częcia nowego roku akademi-

ckiego, na uroczystym posiedzeniu 
Senatu Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki pod 
przewodnictwem rektora prof. Iwana 
Wakarczuka, JM Rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Marek Bojarski 
otrzymał tytuł doktora honoris causa 
tej uczelni. 

W uroczystości wzięła udział wicekonsul 
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pani 
Anna Korzeniowska, delegacja naszego 
uniwersytetu i rodzina uhonorowanego.
Rektor Iwan Wakarczuk w swoim wystą-
pieniu podkreślił, że uroczystość rozpo-
czyna obchody dwóch wielkich jubileuszy: 
350-lecia powstania Uniwersytetu we 
Lwowie i 20-lecia niepodległości Ukrainy. 
Poinformował również, że o przyznanie 

tytułu „пoчecнoгo дoкмopa” (doktora ho-
noris causa) Uniwersytetu im. Iwana Franki 
wystąpiła grupa profesorów. Wniosek za-
akceptował Senat jednomyślną uchwałą
z 27 maja 2011 roku. Jest to 26. doktor ho-
noris causa tej uczelni.
Laudację wygłosił zasłużony profesor uni-
wersytetu lwowskiego, kierownik katedry 
postępowania karnego i kryminalistyki, 
Wasyl Nor. W wystąpieniu przedstawił 
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O drodze naukowej i życiowej doktora h.c. mówi JM Rektor prof. Iwan Wakarczuk
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laury

osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dy-
daktyczne prof. Marka Bojarskiego. 
Rektor Bojarski w podziękowaniu wygło-
szonym po ukraińsku stwierdził: „Przed 
laty, a dokładnie 21 listopada 1932 r. tu, 
w Auli Uniwersytetu, Kazimierz Twardow-
ski, profesor fi lozofi i, gdy odbierał tytuł 
doktora honoris causa przyznany mu przez 
Uniwersytet w Poznaniu, wypowiedział 
słowa, które nie straciły na aktualności 

do dnia dzisiejszego. Profesor powiedział 
wówczas, że na całym świecie godność 
doktora honoris causa, nadawana przez 
uniwersytety, jest uważana i uznawana 
za jedno z najwyższych odznaczeń, jakie 
w ogóle istnieją. Otóż tego, kogo uniwer-
sytet obdarza, a tym samym wyróżnia 
godnością doktora honorowego, uważa 
najwyraźniej, że ów wyróżniony może in-
nym służyć za wzór, a być stawianym za 

wzór do naśladowania – to zaszczyt nie-
zmiernie wielki”. 
Następnie prof. Bojarski wygłosił wykład 
poświęcony tzw. czynom przepołowionym 
w polskim prawie karnym. 
Uroczystość uświetniły występy studentów 
uniwersytetu lwowskiego. 

Jacek Przygodzki

Promotor gratuluje doktorowi honorowemu
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Uroczysta inauguracja roku akademickiego w uniwersytecie lwowskim

Prof. dr hab. Marek Bojarski został uhono-
rowany godnością doktora honoris causa 
lwowskiej uczelni w uznaniu jego dorobku 
naukowego i wkładu, jaki wniósł w nauki 
prawne, a także za wieloletnie wspieranie 

i pogłębianie współpracy między Uniwersy-
tetem Wrocławskim a uniwersytetem lwow-
skim. Prof. Marek Bojarski, rektor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego od 2008 roku, prowadzi 
badania z zakresu prawa karnego, karnego 

skarbowego i prawa o wykroczeniach. Jest 
autorem ponad 180 prac naukowych, w tym 
wielu monografi i. Jak sam nieraz podkreślał, 
całe swoje życie zawodowe poświęcił na-
ukom prawnym, dydaktyce i poszerzaniu 
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współpracy akademickiej. Honorowy dokto-
rat jest przede wszystkim wyrazem uznania 
jego dorobku naukowego, lecz także podzię-
kowaniem i podkreśleniem szczególnej wię-
zi, jaka łączy wrocławską i lwowską uczelnię. 
Dla pogłębiania relacji ogromne znaczenie 
miały działania podejmowane przez profe-
sora za czasów, gdy był dziekanem, i obec-
nie, gdy pełni funkcję rektora. Kilka lat temu 
jako dziekan Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii UWr podpisał z Wydziałem Prawa 
Uniwersytetu im. Iwana Franki porozumie-
nie, które dopełnia istniejącą od 1994 roku 
intensywną współpracę naukową między 
obiema uczelniami. Jest to porozumienie 
szczególne, które w symboliczny sposób 
podkreśliło wspólną historię lwowskich 

i wrocławskich prawników – powojenny 
Wydział Prawno-Administracyjny polskiego 
uniwersytetu we Wrocławiu tworzyła przed-
wojenna, m.in. lwowska kadra profesorów, 
docentów i adiunktów. Dzięki podpisanej 
przez dziekana Bojarskiego umowie profe-
sorowie, studenci i kadra naukowa mogą 
się wymieniać doświadczeniami, wspólnie 
prowadzić badania i organizować konferen-
cje naukowe. Pozwala to rozwijać potencjał 
naukowy i ciągle podwyższać jego poziom.
Częste wzajemne wizyty stały się inspiracją 
do zorganizowania cyklicznych corocznych 
spotkań, które będą się odbywać naprze-
miennie we Wrocławiu i we Lwowie. Ich 
inicjatorem był profesor Bojarski. W czerw-
cu 2009 roku obchodzone były Dni Uni-

wersytetu Lwowskiego na naszej uczelni. 
Dwudniowe uroczystości zwieńczyło pod-
pisanie przez rektorów i dziekanów wydzia-
łów prawniczych obu uczelni, w tym przez 
rektora Bojarskiego, umowy o współpracy 
wydawniczej między uczelniami, która ma 
na celu wspólne wydawanie „Wrocław-
sko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”. 
Pragnieniem sygnatariuszy było, by wroc-
ławskie i lwowskie nauki prawnicze znane 
były nie tylko w Polsce i na Ukrainie, lecz 
także w całej Europie i na świecie, dlatego 
zadecydowano o szerokiej dystrybucji cza-
sopisma.
W maju 2010 roku prof. Bojarski przewod-
niczył delegacji, która udała się do Lwowa 
na zorganizowane na tamtejszej uczelni 
Dni Uniwersytetu Wrocławskiego, a w lip-
cu tego roku uczestniczył w uroczystości 
odsłonięcia na Wzgórzach Wuleckich po-
mnika zamordowanych w 1941 roku pro-
fesorów lwowskich. Zaangażowanie prof. 
Bojarskiego w kontakty lwowsko-wrocław-
skie i jego sympatia do ukraińskiej uczelni 
widoczne są przy każdej okazji.
Profesor Bojarski jest trzecim, po Alfredzie 
Jahnie (1999 r.) i Tadeuszu Głowiaku (2002 
r.), uczonym z Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który odbierze tytuł doktora honoris 
causa lwowskiej uczelni. Będzie to jego ko-
lejne tak zaszczytne wyróżnienie. W lipcu 
2010 roku Tomski Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny nadał mu tytuł „početnogo 
professora”, który jest rosyjskim odpowied-
nikiem godności doktora honoris causa, 
a wcześniej, w 2005 roku, został honoro-
wym profesorem Uniwersytetu św. Marcina 
de Porres w Limie.

(KJJ)
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Dyplom doktora honoris causa prof. Marka Bojarskiego
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Doktorat honoris causa
dla prof. Marka Bojarskiego     1
1 września 2011 r., z okazji rozpoczęcia nowego roku 
akademickiego, na uroczystym posiedzeniu Senatu 
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki 
pod przewodnictwem rektora prof. Iwana Wakarczuka,
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojar-
ski otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Biuro Karier   28
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro 
Karier zostało włączone w struktury administracji centralnej 
uczelni w 2006 roku (Zarządzenie Rektora nr 145/2006).

Jubileuszowa wystawa w Rynku    38
Taka historia i tradycja współpracy to cenne dziedzictwo. 
Mamy szczęście. Odziedziczyliśmy to, co inni w Europie muszą 
dopiero wypracować – mówił 3 sierpnia student z Frank-
furtu podczas otwarcia w Rynku wystawy upamiętniającej 
połączenie przed 200 laty w nowoczesny, świecki uni-
wersytet frankfurckiej Viadriny i wrocławskiej Akademii 
Leopoldyńskiej.

Wyróżnienia, medale, nagrody   5
Profesor Uniwersytetu w Jerozolimie Renata Reisfeld zo-
stała uhonorowana Złotym Medalem Uniwersytetu Wro-
cławskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie materia-
łów luminescencyjnych i współpracę naukową z naszymi 
chemikami. Inne wyróżnienia w treści numeru.

Będzie bezpieczniej   16
Uniwersytet Wrocławski podpisał z Komendą Wojewódzką 
Policji we Wrocławiu porozumienie w sprawie przeciwdziałania 
narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim for-
mom łamania prawa karnego na terenie uczelni. 
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P rofesor Uniwersytetu w Jerozoli-
mie Renata Reisfeld została uhono-

rowana Złotym Medalem Uniwersytetu 
Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie materiałów luminescen-
cyjnych i współpracę naukową z naszy-
mi chemikami. 

Medal odebrała podczas drugiej edycji mię-
dzynarodowej konferencji naukowej „The 
Second Internaltional Conference on RARE 
EARTH MATERIALS (REMAT) Advances in 
Synthesis, Studies and Applications”, odby-
wającej się w dniach 13–15 czerwca 2011 r.
i współorganizowanej przez Wydział Che-
mii UWr. Konferencja poświęcona była 
omówieniu postępów w syntezie, bada-
niach i zastosowaniu związków metali ziem 
rzadkich, materiałów nanostrukturalnych 
i hybrydowych na ich bazie. Naukowcy, 
eksperci oraz przedstawiciele przemysłu 
skupili się nie tylko na możliwościach wy-
korzystania unikatowych właściwości lan-
tanowców w dynamicznie rozwijających 
się gałęziach przemysłu, lecz także zasta-
nawiali się, w jaki sposób przeciwdziałać 
coraz większej dominacji Chin na rynku 
pierwiastków ziem rzadkich i dramatycz-
nemu wzrostowi cen tych pierwiastków. 
Są one bowiem, ze względu na niezwy-
kłe właściwości, niezbędnym składnikiem 
materiałów, które znajdują zastosowanie 
w energooszczędnych, ekologicznych tech-

nologiach, laserach czy wzmacniaczach 
optycznych, a także przy produkcji wielu 
przedmiotów codziennego użytku. 
Na konferencję REMAT 2011 przybyło do 
Wrocławia wielu wybitnych naukowców od 
lat specjalizujących się w tej tematyce. Wśród 
uczestników była prof. Renata Reisfeld, która 

jest wybitnym ekspertem w dziedzinie ma-
teriałów luminescencyjnych, w szczególno-
ści związków chemicznych poprawiających 
konwersję światła słonecznego na energię 
elektryczną. Obiektem jej zainteresowań 
i badań naukowych są luminescencyjne 
koncentratory słoneczne, w szczególności 
obniżenie cen energii fotowoltaicznej, od-
działywania nanocząstek z centrami aktyw-
nymi i powłoki antyrefl eksyjne oraz szkła. 
Urodzona w Polsce prof. Renata Reisfeld 
jest obecnie profesorem chemii Hebraj-
skiego Uniwersytetu w Jerozolimie, gdzie 
w 1975 roku została kierownikiem grupy 
badawczej na Wydziale Chemii. Dzięki swo-
jej niesłychanej aktywności naukowej stała 
się jednym z największych autorytetów 
naukowych na świecie. Międzynarodowe 
bazy danych pokazują, że pani profesor 
jest autorem 510 publikacji naukowych 
oraz dwóch książek dotyczących zjawisk 
towarzyszących luminescencji w fazie sta-
łej, w szczególności w szkłach i kryształach. 
Od lat zasiada w komitetach naukowych 
wielu najbardziej prestiżowych konferencji 

poświęconych spektroskopii, a także współ-
organizuje francusko-izraelskie oraz polsko-
-izraelskie sympozja naukowe. Prof. Renata 
Reisfeld jest doktorem honoris causa kilku 
znaczących uczelni, m.in. od roku 1993 Uni-
wersytetu w Lyonie we Francji, a od 1998 
roku Uniwersytetu w Bukareszcie w Rumu-
nii. W roku 2005 została także profesorem 
honorowym Instytutu Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku prof. Reisfeld 
rozpoczęła współpracę naukową z Zespo-
łem Fizykochemii Lantanowców i Struktu-
ry Cieczy z Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, którym kierowała prof. Ja-
nina Legendziewicz. Efektem tej kooperacji 
jest wiele publikacji naukowych. Wspólne 
wyniki prezentowane były także na wielu 
konferencjach o zasięgu międzynarodo-
wym. W uznaniu jej zasług i osiągnięć Senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego na czele z JM 
Rektorem prof. Markiem Bojarskim przyzna-
li prof. Renacie Reisfeld w 2010 roku Złoty 
Medal Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Prof. Reisfeld od lat współpracuje także z in-
nymi wrocławskimi ośrodkami naukowymi: 
z Zespołem Spektroskopii Stanów Wzbu-
dzonych, kierowanym przez prof. Wiesława 
Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Ba-
dań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, 
oraz z prof. Ewą Rysiakiewicz-Pasek z Poli-
techniki Wrocławskiej. 

Małgorzata Guzik

wyróżnienia

Złoty Medal
dla profesor Renaty Reisfeld

Prof. Renata Reisfeld odebrała Złoty Medal UWr z rąk rektora uczelni prof. Marka Bojarskiego, od lewej, prof. 
Leszek Ciunik, prof. Eugeniusz Zych, prof. Mirosław Miller, prof. Janina Legendziewicz, JM prof. Marek Bojarski, 

prof. Renata Reisfeld, prof. Wiesław Stręk, Lazar Reisfeld, prof. Georges Boulon

Terminy posiedzeń
Senatu Uniwersytetu

Wrocławskiego w roku 
akademickim 2011/2012

28 września 2011 r.
26 października 2011 r.

23 listopada 2011 r.
21 grudnia 2011 r.
25 stycznia 2012 r.
29 lutego 2012 r.
21 marca 2012 r.

25 kwietnia 2012 r.
23 maja 2012 r.

20 czerwca 2012 r.

Posiedzenia odbywają się
w Sali Senatu,

w środy, o godz. 10.15.
(ac)
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wyróżnienia

P olscy naukowcy od lat zajmujący 
się dziejami Oławy i badacze nie-

mieccy badający głównie dzieje swo-
jej przedwojennej małej ojczyzny oraz 
związani z tym miastem z urodzenia 
i działalności na jego rzecz zostali od-
znaczeni specjalnymi medalami oko-
licznościowymi. Wśród dziewięciorga 
wyróżnionych znaleźli się uczeni z Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Medale autorstwa Jacka Dworskiego, eme-
rytowanego profesora Akademii Sztuk 
Pięknych, wręczył podczas uroczystego 
koncertu 7 lipca burmistrz Oławy Franciszek 
Październik.
Z naszej uczelni zostali odznaczeni czterej 
historycy i jeden historyk sztuki.
Prof. Krystyn Matwijowski, badacz historii 
starożytnej Polski, Śląska, w szczególności 
dziejów kościołów, polskiego parlamenta-
ryzmu i życia codziennego. Działacz towa-
rzystw historycznych i naukowych. Współ-
organizator badań nad historią miast dol-
nośląskich i popularyzator wiedzy o nich. 
Inicjator prac nad historią Oławy i konfe-
rencji o niej, których podsumowaniem były 
wydane studia i materiały, a końcowym re-
zultatem jej monografi a.
Prof. Romuald Gelles, oławianin od wrześ-
nia 1945 r., absolwent (1954 r.) ówczesnej 
Szkoły Powszechnej nr 1, której organiza-
torem i pierwszym kierownikiem był jego 

ojciec – Jan Gelles, a mama Helena uczyła 
w tej szkole. Po ukończeniu studiów histo-
rycznych na Uniwersytecie Wrocławskim zo-
stał pracownikiem, profesorem i rektorem 
tej uczelni (1999–2002). Związany z Oławą, 
odwiedza mieszkającą tam siostrę, a także 
grób ojca na miejscowym cmentarzu.
Prof. Rościsław Żerelik prowadzi badania 
w obszarze nauk pomocniczych historii, 
głównie w zakresie dyplomatyki, kultury 
rękopiśmiennictwa średniowiecza i czasów 
wczesnonowożytnych, sfragistyki (bada-
nie pieczęci), heraldyki, archiwistyki, źród-

łoznawstwa, edytorstwa, dziejów Śląska 
i miast śląskich, wojskowości i Kościoła. 
Opublikował ponad 280 prac, w tym blisko 
30 książek jako ich autor lub współautor. 
Wiele prac poświęcił Oławie, m.in. pisał 
o Oławie w połowie XVIII wieku, opubliko-
wał zapomniany spis mieszczan oławskich 
z 1586 roku, próbując oszacować zaludnie-
nie Oławy w końcu XVI wieku, napisał dwa 
rozdziały książki pt. „Oława. Zarys mono-
grafi i miasta” (pod red. Krystyna Matwi-
jowskiego) i wstęp do książki „Stacja życia 
– Oława. Pożegnanie i nowy początek”. 

Medale na 777-lecie Oławy
dla naszych uczonych

Prof. Romuald Gelles, który spędził dzieciństwo 
w Oławie, dziękował burmistrzowi w imieniu 

wyróżnionych historyków

Odznaczeni Medalem 777-lecia Oławy,
od lewej: prof. Romuald Gelles, prof. Rościsław Żerelik, prof. Jerzy Maroń, dr hab. Rafał Eysymontt,

dr Aleksandra Skrzypietz, Michał Wąsiewicz, Heinz Quester 
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Prof. Jerzy Maroń specjalizuje się w historii 
polskiego parlamentaryzmu XVII w. oraz hi-
storii militarnej od średniowiecza do czasów 
współczesnych. Pierwsze zainteresowania 
rodem Sobieskich sięgają pracy magister-
skiej, która w rozszerzonej wersji pt. „Michał 
Kazimierz Pac a Jan III Sobieski” znalazła się 
w „Studiach z dziejów epoki Jana III Sobie-
skiego” pod red. Krystyna Matwijowskiego. 
Później powstała praca o wydatkach miasta 
Oławy na obronę i wojsko w czasie wojny 
trzydziestoletniej. Badania nad oławskimi 
fi nansami stały się istotną częścią rozprawy 
habilitacyjnej „Militarne aspekty wojny trzy-
dziestoletniej na Śląsku”.

Sobieski, jego rodzina i epoka po latach 
znalazły swój epilog we współautorskiej 
wystawie „Jan Wellem – Jan III Sobieski” 
w Instytucie Polski w Düsseldorfi e (17 X–12 
XI 1999). Scenariusz wystawy w dużej części 
obejmował oławski okres dziejów rodziny 
Sobieskich i dzieje Oławy.
Dr hab. Rafał Eysymontt, historyk sztuki, 
zajmuje się historią urbanistyki i architek-
tury. Autor lub współautor wielu studiów 
urbanistyczno-historycznych i monografi i 
dotyczących miast śląskich, m.in. Środy Ślą-
skiej, Bolkowa, Legnicy, Trzebnicy, Niemczy, 
Ząbkowic, Wołowa, Świebodzic, a także 
wielu prac i książek poświęconych Wrocła-

wiowi. Współautor monografi i poświęconej 
Oławie i książki „Wizerunki Oławy”. 
Wśród pozostałych wyróżnionych osób 
znaleźli się: dr Aleksandra Skrzypietz, ab-
solwentka historii na Uniwersytecie Ślą-
skim, zajmująca się dziejami rodu Sobie-
skich; Heinz Quester, oławianin z urodzenia 
mieszkający w Alfter koło Bonn, zasłużony 
badacz dziejów Oławy pierwszej połowy 
XX wieku; Klaus Kunze, adwokat i dzien-
nikarz, badacz genealogii rodów regionu 
oławskiego; Michał Wąsiewicz, b. burmistrz 
Oławy, najdłużej urzędujący (przez cztery 
i pół kadencji) – miasto przeżywało wów-
czas okres prosperity.

W Oławie, mieście o blisko 800-letniej trady-
cji, jest kilka cennych zabytków architektury 
średniowiecznej i późniejszej, zwłaszcza 
z okresu największej świetności miasta, 
początku XVIII wieku, gdy władali nią sy-
nowie Jana III Sobieskiego. W najbliższych 

latach planuje się w mieście odrestauro-
wanie starówki i ratusza. Oława współpra-
cuje z czterema zagranicznymi miastami: 
z Niemiec, Czech, Rumunii i Ukrainy. Po-
nadto jedna z miejscowych organizacji 
pozarządowych nawiązała kontakty z kil-

kudziesięcioma miastami w całej Europie 
o bliźniaczym herbie, co rokuje duże oży-
wienie społeczne i gospodarcze w mieście. 

(osi, kad)

D r Paulina Suchanek z Instytutu Fi-
zyki Teoretycznej UWr uzyskała 

prestiżowe stypendium w ramach Pro-
gramu Kolumb, organizowanego przez 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Nasza fi zyczka, jako jedyna w programie 
Dolnoślązaczka, wyjedzie do wybranego 
przez siebie renomowanego ośrodka ba-
dawczego w Hamburgu. Dzięki wsparciu 
FNP zajmować się tam będzie badaniami 
uniwersalnych struktur matematycznych 
w dwuwymiarowych konforemnych teo-
riach pola, w gronie najlepszych świato-
wych specjalistów.
O stypendium „Kolumb” mogą ubiegać 
się wyłącznie młodzi, obiecujący naukow-
cy, którzy złożą wniosek najpóźniej czte-
ry lata od daty uzyskania doktoratu. Do 
pierwszej w tym roku edycji konkursu 
zgłosiło się aż 90 kandydatów, z których 
jedynie sześciu otrzymało stypendia. Zwy-
cięzcy mają możliwość prowadzenia ba-
dań w wybranym przez siebie najlepszym 
na świecie ośrodku naukowym.

Kolumb dla fi zyczki
Dr Paulina Suchanek będzie miała możli-
wość prowadzenia badań w Grupie Teo-
retycznej przy Niemieckim Synchrotronie 
Elektronowym (DESY) w Hamburgu. Gru-
pa ta jest jednym z najlepszych na świecie 
ośrodków w dziedzinie dwuwymiarowych 
konforemnych teorii pola.
– Możliwość prowadzenia badań w różnych 
instytutach naukowych jest dla mnie, mło-
dej osoby rozpoczynającej karierę naukową, 
niezwykle cennym doświadczeniem – mówi 
dr Suchanek. – Dzięki temu mam okazję 
spotkać wielu ekspertów z mojej dziedziny.
Laureatka jest absolwentką międzywydzia-
łowych Studiów Matematyczno-Przyrodni-
czych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak 
pracę naukową postanowiła kontynuować 
w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. To wynik współpracy 
z prof. Zbigniewem Jaskólskim, który zain-
teresował fi zyczkę badaniami nad dwuwy-
miarowymi konforemnymi teoriami pola.
Obecnie dr Suchanek przebywa na rocz-
nym stażu na Politechnice Federalnej (ETH) 
w Zurichu, gdzie pracuje w grupie prof. 

Dr Paulina Suchanek

Gaberdiela. Kiedy nie zajmuje się prob-
lemami fi zyki matematycznej, podróżuje, 
chodzi po górach, fotografuje, a w zimie 
jeździ na nartach. Poza nauką interesuje ją 
również taniec, sztuka i kuchnia.

(AO)
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Dyplom za III miejsceDziekan Włodzimierz Gromski
z redaktorem naczelnym Tomaszem Wróblewskim
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wyróżnienia

W V Rankingu Wydziałów Prawa 
przygotowanym przez „Dziennik 

Gazetę Prawną” wydział Uniwersytetu 
Wrocławskiego, podobnie jak w roku 
ubiegłym, zajął trzecie miejsce za wy-
działami prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Warszawskiego.

Prof. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydzia-
łu Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, we 
wtorek 28 czerwca odebrał dyplom z rąk 
red. Tomasza Wróblewskiego, naczelnego 
„Dziennika Gazety Prawnej”, podczas uro-
czystej gali w Warszawie.
W tym roku po raz pierwszy prawnicy kra-
kowscy wyprzedzili warszawskich. Różnice 
pomiędzy liderami są jednak niewielkie: 
Uniwersytet Jagielloński uzyskał 93,5 punk-
tu na 100 możliwych, Warszawski – 90,5 
a Wrocławski – 89,25.

Czwarty w zeszłym roku Wydział Prawa 
Uniwersytetu Białostockiego w tym roku 
jest szósty. Na czwarte miejsce awansowali 
natomiast poznaniacy, których dzieli od nas 
tylko 5,5 punktu.
Warto zauważyć, że Uniwersytet Wrocław-
ski przoduje, jeśli chodzi o jakość kształce-
nia prawników (43,5 pkt) i jest na drugim 
miejscu za Uniwersytetem im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu pod względem ja-
kości kadry (34). Ustępujemy liderom i Uni-
wersytetowi Łódzkiemu, jeśli chodzi o licz-
bę absolwentów, którzy pomyślnie przeszli 
egzaminy aplikacyjne.
Tylko 9 punktów uzyskaliśmy za wymogi 
stawiane studentom. Najbardziej wymaga-
jący Uniwersytet Warszawski dostał ich 15. 
Nasi studenci mają pełny dostęp do Lexa 
i w opinii wykładowców korzystanie z tej 
i innych baz prawniczych nie jest dla nich 

problemem. Nie muszą jednak zdawać eg-
zaminu z ich obsługi, a za taki egzamin wy-
działy otrzymywały 3 punkty.
W rankingu sklasyfi kowano 15 wydziałów 
prawniczych uczelni publicznych i 10 ze 
szkół niepublicznych, wśród których nie-
zmiennie przoduje Uczelnia Łazarskiego 
w Warszawie (69 pkt).
Z wszystkich uczelni polskich, które kształ-
cą prawników w rankingu, nie chciało wziąć 
udziału siedem szkół niepublicznych i jedna 
publiczna – lubelski UMCS. Natomiast Aka-
demia Leona Koźmińskiego nie była klasyfi -
kowana, gdyż nie ma struktury wydziałowej. 
Przy ocenie Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
nie brano pod uwagę studentów i kadry 
kierunku ekonomia.

(MPL)

Prawo na podium

Kalejdoskop nauki
Nasi w fi nale akcji stypendialnej „Polityki”
Tygodnik „Polityka” ogłosił nazwiska 14 
fi nalistów konkursu „Zostańcie z nami”. 
Są wśród nich trzej uczeni z Uniwersytetu 
Wrocławskiego: polonista dr hab. Marian 
Bielecki, geograf dr hab. Tomasz Niedziel-
ski i psycholog dr Piotr Sorokowski. Laurea-
tów tegorocznych nagród „Polityka”  ogłosi 
podczas uroczystej gali 23 października.

Piękne naczynia krwionośne ze skóry
Trzem Polakom wszczepiono pierwsze na 
świecie naczynia krwionośne, które zostały
wyhodowane w laboratorium ze skóry po-
branej od obcych dawców.

Mamy 50 nowych planet!
W tym 16 tzw. super-Ziem, a na jednej 
z nich może być woda – to wynik ostat-
nich łowów na planety, który ogłosiło 

Europejskie Obserwatorium Południowe 
w Chile.

Walczący ze snem
Zasypiają nagle – podczas pracy, jazdy 
na nartach, przy jedzeniu. Narkoleptycy.
W Polsce, niestety, wciąż nie mogą liczyć na 
dostateczną pomoc. 

cd. na stronie 14
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Prawnicza habilitacja doceniona
D r hab. Artur Kozłowski z naszej 

uczelni w XLVI Ogólnopolskim 
Konkursie „Państwa i Prawa” na naj-
lepsze prace doktorskie i habilita-
cyjne z dziedziny nauk prawnych 
otrzymał wyróżnienie za rozprawę 
habilitacyjną.

Ogłoszony przed rokiem konkurs zorganizo-
wał Komitet Redakcyjny „Państwa i Prawa”, 
przy organizacyjnym i fi nansowym wspar-
ciu wydawcy – Wolters Kluwer Polska. Na 
uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień 
zaproszono laureatów 21 czerwca do Pała-
cu Staszica w Warszawie.
Wyróżniona habilitacja nosi tytuł „Estoppel 
jako ogólna zasada prawa międzynarodo-
wego”, a jej autor dr hab. Artur Kozłowski 
jest adiunktem w Katedrze Prawa Między-
narodowego i Europejskiego na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. 
Sąd Konkursowy XLVI Konkursu „Państwa 
i Prawa” – przewodniczący prof. Leszek 
Kubicki i członkowie: prof. Andrzej Bierć, 
prof. Janusz Borkowski, prof. Lech Gardocki, 
prof. Marek Kuryłowicz, prof. Janina Pano-
wicz-Lipska, prof. Jerzy Zajadło – przyznał 
pierwszą nagrodę za rozprawę habilitacyj-
ną prof. Maciejowi Kalińskiemu z Uniwer-
sytetu Warszawskiego za pracę „Szkoda 
na mieniu i jej naprawienie”, a za rozprawę 
doktorską „Prawne i bioetyczne aspekty 
testów genetycznych” dr Julii Kapelańskiej- 

Pręgowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. 
Dr hab. Artur Kozłowski jest specjalistą od 
prawa międzynarodowego publicznego. 
Doktorat nt. interpretacji traktatu między-
narodowego w świetle jego kontekstu 
obronił w 2000 r., a nagrodzoną rozprawę 
habilitacyjną – w lipcu 2010 r. Już w stycz-
niu 2011 r. książka habilitacyjna „Estoppel 
jako ogólna zasada prawa międzynarodo-
wego” zdobyła nagrodę Fundacji im. prof. 
Manfreda Lachsa, wybitnego prawnika. 
W opinii sądów konkursowych tematyka 
habilitacji dr. hab. Artura Kozłowskiego jest 
ceniona przez prawników zajmujących się 
prawem międzynarodowym. Autor anali-
zuje w niej problem zaufania w stosunkach 
między państwami w przypadku powsta-
nia szkody powodującej nadużycie tego 
zaufania. Zasada estoppel, wywodząca się 
z prawa anglosaskiego, jest zasadą ogólną 
prawa i jako taka bywa stosowana przez 
sądy międzynarodowe, w tym m.in. przez 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo-
ści w Hadze w celu ochrony dobrej wiary 
w relacjach między państwami. 
„Państwo i Prawo”, renomowane czasopis-
mo prawnicze w Polsce, jest miesięcznikiem 
Komitetu Nauk Prawnych PAN ukazującym 
się od 1946 r. Na jego łamach poruszane są 
aktualne teoretyczne i praktyczne proble-
my z zakresu wszystkich dziedzin prawa. 
Poza artykułami są także działy z orzeczni-
ctwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 

Najwyższego, Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego wraz z glosami najwybitniej-
szych specjalistów, recenzje polskich i za-
granicznych książek prawniczych, informa-
cje o prawniczym ruchu naukowym w Pol-
sce i za granicą, bieżąca polska bibliografi a 
prawnicza. Od 1999 r. wydawcą „Państwa 
i Prawa” jest Wolters Kluwer Polska, jeden 
z największych profesjonalnych koncernów 
wydawniczych na świecie.

(kad)

Dr hab. Artur Kozłowski
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Nagroda im. Wiktora Kemuli
dla biochemika
D r hab. Artur Krężel z Wydziału Bio-

technologii został tegorocznym 
laureatem Nagrody im. Wiktora Kemuli 
przyznawanej przez Polskie Towarzy-
stwo Chemiczne.

Nagrodą są honorowani za wyróżniające 
badania młodzi pracownicy nauki ze stop-
niem doktora, którzy nie uzyskali zatwier-
dzenia stopnia doktora habilitowanego 
przed terminem ubiegania się o tę nagrodę 
i są członkami Polskiego Towarzystwa Che-
micznego.
Nagrody i wyróżnienia wręczane są na do-
rocznych zjazdach Towarzystwa.
Dr hab. Artur Krężel jest absolwentem che-
mii na naszej uczelni, specjalizuje się w che-

mii bionieorganicznej oraz biotechnologii. 
Jest adiunktem w Zakładzie Inżynierii Biał-
ka, pracuje w grupie badawczej prof. Jacka 
Otlewskiego. 
Nagrodzony cykl dziesięciu przedstawio-
nych do oceny komisji konkursowej prac 
obejmuje badania nad homeostazą jonów 
cynku w komórkach eukariotycznych. 
– Skupiam się w swoich badaniach na 
białkach magazynujących, translokujących 
cynk, a także okresowo regulowanych 
przez jon tego metalu – mówi laureat. – Za-
burzenia w jego prawidłowym transpor-
cie, magazynowaniu oraz kontrolowanym 
uwalnianiu moją istotny wpływ na regulację 
takich procesów fi zjologicznych, jak podział 
komórki, różnicowanie czy kontrolowana 
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Dr hab. Artur Krężel z 15-miesięczną córeczką Olą
na wakacjach w USA
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śmierć komórek. Wszelkie nieprawidłowości 
związane z tymi procesami prowadzą m.in. 
do zaburzeń w funkcjonowaniu układu ner-
wowego, szczególnie pamięci trwałej, ukła-
du odpornościowego, zdolności rozrodczej 
organizmu, a także do procesów nowotwo-
rzenia, m.in. raka prostaty. 
Należy podkreślić interdyscyplinarność 
badań prowadzonych przez Artura Krężla. 
Polskie Towarzystwo Chemiczne nagrodzi-
ło bowiem badacza z Wydziału Biotechno-
logii, a nie Chemii. Ujęcie chemiczne jego 
badań dotyczy charakterystyki fi zykoche-
micznej i termodynamicznej badanych 
białek zarówno w ujęciu komórkowym, jak 
i pozakomórkowym.
W kilkutysięcznej nagrodzie, jako że PTCh 
utrzymuje się ze składek, nie liczy się jej 
wysokość, lecz prestiż. Wyróżnia ona bo-

wiem w środowisku naukowym młodego 
badacza, który ma istotny wkład w prezen-
towaną przez siebie dziedzinę. 
–Trudno jednoznacznie określić moją dzie-
dzinę ze względu na interdyscyplinarność 
badań, które prowadzę – wyjaśnia dr hab. 
Artur Krężel. – Przebywałem w trzech róż-
nych laboratoriach w Polsce i Stanach Zjed-
noczonych. Myślę, że uprawianą przeze 
mnie dziedzinę naukową najlepiej opisuje 
biochemia pierwiastków nieorganicznych 
oraz chemia biologiczna, choć wiele tam 
aspektów biologii molekularnej czy komór-
kowej. Ponadto w marcu tego roku habilito-
wałem się, więc to był ostatni moment na to 
wyróżnienie – dodaje. 
Na stażu podoktorskim (doktorat z chemii 
bionieorganicznej obronił w 2004 r.) Ar-
tur Krężel pracował w grupie badawczej 

prof. Wolfganga Mareta na Uniwersytecie 
Teksańskim w Galveston. Choć zajmują go 
molekularne podstawy homeostazy cyn-
ku, uczestniczy także w wielu projektach 
związanych z molekularną diagnostyką 
medyczną, biotechnologią i bionanomedy-
cyną. Jest autorem wielu publikacji z listy 
fi ladelfi jskiej, patentu w dziedzinie biotech-
nologii i wielokrotnym laureatem nagród 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: programu 
Start (2004), Homing/Powroty (2008), Focus 
(2010). Jest także laureatem stypendium 
MNiSW dla wybitnych młodych naukow-
ców (2008) oraz prestiżowego stypendium 
naukowego „Zostańcie z nami!” tygodnika 
„Polityka” (2010). W kwietniu 2010 r. został 
członkiem wrocławskiej Akademii Młodych 
Uczonych i Artystów.

Nagroda Karskiego-Nireńskiej
dla Marcina Wodzińskiego
P rof. Marcin Wodziński, kierujący 

Zakładem Studiów Żydowskich 
na Uniwersytecie Wrocławskim, został 
laureatem Nagrody im. Jana Karskiego 
i Poli Nireńskiej, przyznawanej dorocz-
nie autorom publikacji dokumentują-
cych wkład Żydów w kulturę polską. Na-
grodę odebrał 20 września w siedzibie 
Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie.

– Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireń-
skiej jest dla mnie szczególnie ważna nie 
tylko dlatego, że to dziś najbardziej pre-
stiżowe wyróżnienie w dziedzinie studiów 
żydowskich w Polsce, ale przede wszystkim 
ze względu na jej fundatora, niezwykłego 
człowieka i wielki autorytet moralny. Wy-
różnienie to przyjmuję jako zachętę do dal-
szych wysiłków oraz zobowiązanie do od-
wagi i odpowiedzialności, również w pracy 
naukowej. W studiach nad historią i kulturą 
Żydów potrzebujemy ich szczególnie wiele 
– powiedział nam prof. Wodziński.
Jan Karski (zmarł w 2000 roku) ustanowił 
nagrodę w 1992 roku dla uczczenia pamię-

ci swojej żony, tancerki i choreografki Poli 
Nireńskiej, która jako jedyna z 70-osobowej 

rodziny ocalała z holocaustu. Karski w czasie 
II wojny światowej był kurierem Polskiego 
Państwa Podziemnego. Jako naoczny świa-
dek eksterminacji Żydów przez nazistów 
na terenie okupowanej Polski (wchodził do 
warszawskiego getta i do obozu w Izbicy) 
– w 1942 roku przedostał się na Zachód, 
zdawał dramatyczne relacje przedstawicie-
lom władz alianckich i bezskutecznie apelo-
wał o powstrzymanie zagłady.
Nagrodą Karskiego-Nireńskiej zarządza 
nowojorski Żydowski Instytut Naukowy 
YIVO (YIVO Institute for Jewish Research). 
Jej wysokość to 5 tys. dolarów. Honoro-
wani są autorzy książek dokumentujących 
życie i wkład w polską kulturę Żydów pol-
skich. W tym roku laureata wybrał  komitet 
w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. 
Feliks Tych, dr Eleonora Bergman (dyrek-
tor Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor 
YIVO) i Marek Web (YIVO).
Marcin Wodziński (ur. 1966) , absolwent 
polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, 
doktorat o inskrypcjach hebrajskich na 

Profesor Wiktor Kemula (1902–1985), polski 
chemik, jest wynalazcą elektrody o wiszącej 
kropli rtęci (hanging mercury drop elec-
trode – HMDE). Przyczynił się do rozwoju 
chemii elektroanalitycznej, szczególnie po-
larografi i. Uważany jest za twórcę polskiej 
szkoły polarografi i. W latach 1936–1941 był 
profesorem chemii fi zycznej na uniwersy-

tecie we Lwowie. W 1936 r. został wybrany 
na członka Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie. W 1945 r. został profesorem na Uni-
wersytecie Warszawskim. Był kierownikiem 
Zespołu Katedr Chemicznych. W 1955 r.
wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego. Od 1952 r. był członkiem 
Polskiej Akademii Nauk. Wypromował po-

nad 50 doktorantów. W latach 1981–1985 
był prezesem reaktywowanego Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego. W 1982 r. 
Uniwersytet Warszawski przyznał mu tytuł 
doktora honoris causa.

(kad)

Prof. Marcin Wodziński
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Śląsku obronił na Wydziale Filologicznym 
w 1995 roku. Podstawą uzyskanej w 2003 
roku habilitacji była praca o historii i kultu-
rze Żydów polskich w XIX i XX wieku.
Zajmuje się historią społeczną Żydów w Pol-
sce w XIX wieku, historią regionalną Żydów 
na Śląsku oraz żydowską sztuką nagrobną. 
Tym właśnie tematom poświęcił książki: 
„Groby cadyków w Polsce”, „Bibliographie 
zur Geschichte der Juden in Schlesien”, 
„Oświecenie żydowskie w Królestwie Pol-

Uniwersytetu Wrocławskiego i konsultan-
tem historycznym Muzeum Historii Żydów 
Polskich powstającego w Warszawie.
Wielokrotnie otrzymywał polskie i zagra-
niczne granty oraz stypendia badawcze. 
Wygłaszał wykłady na uczelniach i w reno-
mowanych ośrodkach badawczych w An-
glii, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. 

Małgorzata Porada

skim wobec chasydyzmu: dzieje pewnej 
idei” (przekład ang. „Haskalah and Hasidi-
sm in the Kingdom of Poland. A History of 
Confl ict”), „Władze Królestwa Polskiego wo-
bec chasydyzmu. Z dziejów stosunków po-
litycznych ”, która została wyróżniona przez 
opublikowanie w Złotej Serii UWr (rozsze-
rzona wersja ang. „Hasidism and Politics: 
The Kingdom of Poland 1815–1864”).
Jest redaktorem serii „Bibliotheca Judaica” 
ukazującej się nakładem Wydawnictwa 

„Literatura na Świecie”
nagrodziła Mariana Bieleckiego
W konkursie „Literatury na Świecie” 

książka polonisty Mariana Biele-
ckiego „Historia – Dialog – Literatura” 
została uznana za najlepszą pracę lite-
raturoznawczą roku 2010. 

Czasopismo przyznaje co roku swoje na-
grody w kilku kategoriach. Tym razem jury, 
któremu przewodniczył redaktor naczel-
ny Piotr Sommer, wyróżniło: za przekłady 
prozy – Hannę Igalson-Tygielską za „Wdo-
wę Couderc” Simenona i Jakuba Ekiera za 
„Wulkan i wiersz”  Grünbeina, w kategorii 
„nowy głos” – Marię Fengler za „Między Ita-
ką a Belfastem” i Jakuba Momrę za „Litera-
turę świadomości”, a za wydania poezji ob-
cej – wrocławskie Biuro Literackie. Ponadto 
Tomasz Swoboda za „Historię oka” otrzymał 
Nagrodę im. Andrzeja Siemka.
Marian Bielecki został nagrodzony w kate-
gorii translatologia, leksykografi a i literatu-
roznawstwo. Przypomnijmy, że jego książka 
„Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna 
teoria procesu historycznoliterackiego” dwa 
lata temu wygrała też konkurs na najlepszą 
publikację pracownika Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i została wydana jako czwarty 
tom „Złotej Serii UWr”.
Laureaci odbiorą nagrody „Literatury na 
Świecie” podczas uroczystej gali w paź-
dzierniku.
„Historia – Dialog – Literatura” składa się 
z trzech, zasygnalizowanych w tytule, czę-
ści. Dwie pierwsze są prezentacją najgłoś-
niejszych w XX wieku koncepcji uprawiania 
historii literatury. Bielecki referuje prace 
Foucaulta, White’a, Ankersmita, Greenbla-
ta (cz. Historia) oraz Barthesa, Bachtina 
i Blooma (cz. Dialog), a w podsumowaniu 
zarysowuje swoje własne stanowisko. Dzie-
je literatury są, według niego, zmaganiami 
„uczniów” z „Mistrzami”, wyzwalaniem się 
pisarzy spod cudzego wpływu,  budowa-

niem własnej osobowości twórczej w kon-
trze do autorytetu. W części trzeciej autor 
analizuje z tej perspektywy dzieła sześciu 
polskich pisarzy – Herlinga-Grudzińskiego, 
Różewicza, Mrożka, Konwickiego, Musiała, 
Witkowskiego – dla których mistrzem i za-
razem przeciwnikiem stał się Gombrowicz.
„Ta książka jest trochę bezczelna, bo mó-
wię tam, że literatura (i historia literatury) 
nie jest tym, za co ją brano najczęściej. Nie 
jest więc ani historią rozwoju autonomicz-
nych form artystycznych rozsądnie ewolu-
ujących ku czemuś wyższemu i lepszemu 
(tak było u strukturalistów), ani dziejami 
perypetii literatury z tym, co wobec niej 
zewnętrzne: socjologią, historią czy polity-
ką (tak było w tradycyjnej historii literatury 
wyrosłej z ducha pozytywizmu). Zamiast 
tego rodzaju opcji proponuję podejście in-

terpretacyjne i personalistyczne. Literatura 
to, taka jest moja główna teza, nieustający 
agon, spór między określonymi pisarzami 
i określonymi tekstami” – wyjaśniał Marian 
Bielecki, odbierając w listopadzie 2009 roku 
nagrodę na Uniwersytecie Wrocławskim.
Marian Bielecki (ur. 1975) pracuje w Instytu-
cie Filologii Polskiej UWr. Doktorat o sztu-
ce autokomentarza Gombrowicza obronił 
w 2002 r. na Uniwersytecie Opolskim. Jest 
m.in. autorem książek „Literatura i lektura. 
O metaliterackich i metakrytycznych po-
glądach Witolda Gombrowicza” (2004) oraz 
„Interpretacja i płeć. Szkice o twórczosci Wi-
tolda Gombrowicza” (2005). „Historia – Dia-
log – Literatura”  była podstawą habilitacji, 
którą uzyskał w czerwcu tego roku.

Małgorzata Porada-Labuda

Dr hab. Marian Bielecki odbiera nagrodę za książkę 
„Historia – Dialog…” wydaną w „Złotej Serii UWr”
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Sukces geografa
w programie Homing Plus 
D r hab. Tomasz Niedzielski z Insty-

tutu Geografi i i Rozwoju Regional-
nego naszej uczelni został laureatem 
programu Homing Plus Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej. 

Nasz pracownik znalazł się wśród 16 wyróż-
nionych przez FNP młodych naukowców pra-
cujących wcześniej w renomowanych zagra-
nicznych ośrodkach badawczych. Przyznawa-
ne w tym programie subsydia zachęcają mło-
dych uczonych do prowadzenia badań w kra-
ju. Ogłoszona została także rekrutacja studen-
tów do pracy w projekcie i dwóch najlepszych 
kandydatów otrzyma atrakcyjne stypendia.
Laureat programu będzie realizował pro-
jekt „Development of new geoinformation 
methods for modelling and prediction of 
sea level change over diff erent timesca-
les”, który ma na celu tworzenie modeli 
do prognozowania zmian poziomu oce-
anów zarówno w ujęciu globalnym, jak 
i w funkcji położenia geografi cznego.
– Są to aktualne problemy należące do głów-
nych nurtów tematycznych Międzyrządowe-
go Zespołu ds. Zmian Klimatu. Innowacyj-
ność badań polega na rozwoju takich metod 
prognozowania zmian poziomu oceanu dla 
określonej długości i szerokości geografi cz-
nej, które będą uwzględniać przebieg proce-
sów oceanicznych w otoczeniu rozważanej 
lokalizacji. Wymaga to zastosowania skom-
plikowanych technik łączących teorię sze-
regów czasowych i geoinformację, a wyniki 
mogą być zastosowane do przewidywania 
dynamiki wielkoskalowych oscylacji, jak na 

przykład El Nińo/Southern Oscillation (ENSO) 
– wyjaśnia dr hab. Tomasz Niedzielski. – Pro-
jekt będzie się także skupiać na zmianach 
poziomu oceanu w geologicznej skali cza-
su, co również stanowi element innowacyj-
ny, gdyż takie podejście pozwoli rozważać 
aktualną dynamikę omawianych procesów 
w szerszym kontekście historii Ziemi – dodaje. 
Projekt badawczy koncentruje się wokół 
dwóch elementów: nowoczesnych metod 
prognozowania zmiennych w czasie da-
nych przestrzennych oraz zmian poziomu 
oceanów i ich prognoz mogących stanowić 
wsparcie dla przewidywania ENSO lub in-
nych oscylacji zachodzących między atmos-
ferą a oceanem. Metodycznymi aspektami 
badań mogą zainteresować się instytucje 
zajmujące się technologią GIS, statystyką, 
modelowaniem i przetwarzaniem danych 
przestrzennych. Środowiskowe aspekty pro-
jektu mogą być natomiast przydatne dla 
służb wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 
w strefi e wybrzeży oraz instytucji pracują-
cych nad operacyjnymi prognozami ENSO 
lub innych oscylacji. Ostatnie zagadnienie 
jest istotne z punktu widzenia lokalnych 
służb hydrologicznych i meteorologicznych, 
gdyż skuteczna prognoza ENSO obliczona 
z obserwacji dynamiki oceanów może być 
używana do konstruowania długotermino-
wych scenariuszy przebiegu pogody i pro-
cesów hydrologicznych, również w Polsce.
Dr hab. Tomasz Niedzielski będzie kontynu-
ował badania prowadzone wcześniej w labo-
ratorium Oceanlab Uniwersytetu Aberdeen 
w Wielkiej Brytanii. Mając przed sobą nowe 

perspek ty w y 
naukowe, roz-
pocznie od 
tworzenia grupy 
badawczej, któ-
ra dzięki współ-
pracy z labora-
torium Ocean-
lab i z pomocą 
subsydium FNP 
zajmie się za-
awansowanymi 
metodami Geografi cznego Systemu Infor-
macji (GIS) oraz modelowaniem i prognozo-
waniem danych przestrzennych zmiennych 
w czasie. Do sześcioosobowej grupy ba-
dawczej wejdzie dwóch studentów uzupeł-
niających studiów magisterskich wybranych 
w drodze konkursu. Pobierać będą oni imien-
ne stypendia. Jeden z nich będzie pracował 
nad implementacją nowych metod modelo-
wania zmian poziomu oceanów w określo-
nych obszarach z uwzględnieniem dynamiki 
tych zmian w obszarach sąsiednich, a drugi 
skupi się na modelowaniu zmian poziomu 
oceanów w geologicznej skali czasu dzięki 
analizie kształtu dna basenów oceanicznych.
– Zachęcam studentów do zapoznania się 
z ofertą stypendialną na stronie interneto-
wej projektu www.ocean.uni.wroc.pl – mówi 
dr hab. Tomasz Niedzielski. – Oba stypendia 
przewidziane są na 20 miesięcy, po 1000 zł 
miesięcznie każde.
Zainteresowani mogą nadsyłać zgłoszenia 
do 7 października 2011 r. (ent)

Dr hab. Tomasz Niedzielski
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Krasnal medyk na 200-lecie
państwowego uniwersytetu 
P rzy wejściu głównym do Uniwersytetu 

Wrocławskiego pojawił się z końcem 
sierpnia wrocławski krasnal. Przedstawia 
on postać profesora medyka. 

Jest darem Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą dla naszej uczelni w jubile-
uszowym roku 200-lecia państwowego uniwer-
sytetu we Wrocławiu. Przypomnijmy pokrótce 
dzieje wrocławskiego uniwersytetu, którego 
początki sięgają kolegium jezuickiego.
Dla Śląska XVIII wiek był trudnym okresem 
połączonym z wojnami śląskimi, w efekcie któ-
rych Śląsk przyłączono do Prus i nastąpiła też 
kasacja zakonu jezuitów w 1773 r.

3 sierpnia 1811 r. król 
pruski Fryderyk Wil-
helm III połączył ist-
niejący od 1506 r. pro-
testancki uniwersytet  
Viadrina we Frankfur-
cie nad Odrą z kato-
licką Leopoldiną we 
Wrocławiu. Pięciowy-
działowy państwowy 
uniwersytet przyjął 
nazwę Universitas lit-

terarum Vratislaviensis. Z Frankfurtu przeniesio-
no wówczas do Wrocławia wraz z profesorami 
wydziały: medyczny, prawny i teologii ewan-

gelickiej i dołączono w Leopoldinie (kolegium 
jezuickim utworzonym w 1702 r.) do wydziałów 
tam istniejących, czyli teologii katolickiej i fi lo-
zofi i. Ustrój pierwszej państwowej uczelni we 
Wrocławiu był inspirowany oświeceniowymi 
koncepcjami twórcy uniwersytetu w Belinie, 
Wilhelma von Humboldta.
Akademia Medyczna obchodziła w tym roku 
jubileusz 200-lecia nauczania medycyny we 
Wrocławiu, a przedstawiciele Viadriny wezmą 
udział w kulminacji uroczystych obchodów 
jubileuszu naszej Alma Mater, 15 listopada. 

(kd)

fo
t. 

Ka
m

ill
a 

Ja
si

ńs
ka



Przegląd Uniwersytecki nr 9/2011 13.

wśród 277 pism matematycznych 
znajdujących się na liście fi ladel-
fi jskiej. Z wydawanych w Polsce 
matematycznych periodyków są 
tam: „Annales Polonici Mathema-
tici” (IF z autocytowaniami – 0,476),
„Acta Arithmetica” (0,496), „Fun-
damenta Matematicae” (0,512), 
„Topological Methods in Nonli-
near Analysis” (1,49) oraz „Studia 
Mathematica” (0,567).
„Colloquium Mathematicum” 
stworzyli w 1947 roku we Wro-
cławiu profesorowie matematyki: 
Bronisław Knaster, Edward Mar-
czewski, Hugo Steinhaus i Włady-
sław Ślebodziński. 
Powołanie pisma tak wspominał 
prof. Marczewski („Wiadomości 
Matematyczne”, t. XII, 1969): „Po-
czątkowo miało ono wychodzić 
w niewielkich zeszytach, zawie-
rających nie rozwiązane zagad-
nienia, zaczerpnięte głównie 
z »Nowej Książki Szkockiej«, spra-
wozdania rozmaitych posiedzeń 
matematycznych itd. Stosownie 
do swego charakteru miało no-
sić tytuł »Colloquium Mathema-
ticum« (…) Komitet redakcyjny 
tworzyli wówczas wszyscy czte-
rej wrocławscy profesorowie ma-
tematyki. Zostałem redaktorem 
»Colloquium«; jego układ i po-
stać grafi czną wypracowaliśmy 
wspólnie z Bronisławem Knaste-

rem. Druk pierwszego zeszytu ukończono 
na przełomie 1947 i 1948 roku”. 
Od 1954 roku pismo jest wydawane przez 
Instytut Matematyczny PAN, a siedziba re-
dakcji mieści się w Instytucie Matematycz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego. Komitet 
redakcyjny liczy dziś 24 uczonych z Polski 
i zagranicy, dziewięciu z nich to matematy-
cy z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pierwsze tomy „Colloquium” składały się 
z czterech części: artykułów naukowych, 
kroniki wydarzeń, sprawozdań z posiedzeń 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego 
(do ósmego numeru) i problemów otwar-
tych (do 1990 r.). Dziś jest  to typowe pismo 
naukowe, które publikuje „umiarkowanej 
długości” prace matematyczne i interesują-
ce dowody ważnych twierdzeń.
„Colloquium”, niezależnie od jego obecnej 
światowej rangi naukowej, jest ważnym 
dokumentem dla dziejów wrocławskiej 

wyróżnienia

P owołane w 1947 
roku przez wro-

cławskich matematy-
ków pismo „Colloquium 
Mathematicum” zostało 
w sierpniu włączone do 
bazy czasopism fi ladel-
fi jskiego Institute for 
Scientifi c Information 
(ISI). Tak zwana lista fi -
ladelfi jska jest wykazem 
periodyków z całego 
świata o największym 
naukowym znaczeniu.

Instytut Filadelfi jski (ISI) 
określa wskaźnik siły od-
działywania danego pisma 
naukowego (impact fac-
tor) na podstawie liczby 
cytowań artykułów w nim 
opublikowanych. Uwzględ-
niane są wyłącznie cytowa-
nia w pismach fi gurujących 
w bazie instytutu. Wskaźnik 
ten uznawany jest za jeden 
z najbardziej miarodajnych 
indeksów służących do oce-
ny pism naukowych, a także 
dokonań uczonych. Im wyż-
szy wskaźnik czasopisma, 
które przyjęło artykuł do 
druku, tym większe uznanie 
zyskuje jego autor.
Do fi ladelfi jskiej bazy trafi ą 
numery „Colloquium Ma-
thematicum” począwszy od 
tomu 114. z 2009 roku. 
– Lista jeszcze nie została ofi cjalnie zaktuali-
zowana – mówi Andrzej Derdziński z komi-
tetu redakcyjnego „Colloquium”, absolwent 
matematyki na Uniwersytecie Wrocław-
skim, dziś profesor  Uniwersytetu Stanowe-
go Ohio. – Tomy z lat 2008–2009 zawierają 
łącznie 164 artykuły, które były cytowane 
w 126 pracach opublikowanych w 2010 
roku w czasopismach z listy fi ladelfi jskiej. 
Nasz wskaźnik wynosi zatem 126:164, czyli 
0,768 – tłumaczy. – I to bez autocytowań 
[przywoływanie danej pracy w innych artyku-
łach zamieszczonych w tym samym periody-
ku – MPL] – zaznacza. – Ponadto jeszcze nie 
wszystkie cytowania z 2010 roku ISI zdążył 
już uwzględnić. Tak więc nasz „impact fac-
tor” ostatecznie może okazać się nawet 
wyższy – dodaje.
Wyliczenia prof. Derdzińskiego sytuują „Col-
loquium Mathematicum” na 80. miejscu 

Colloquium Mathematicum
na liście fi ladelfi jskiej

Okładka „Colloquium Mathematicum”

Bronisław KnasterEdward Marczewski

Hugo SteinhausWładysław Ślebodziński
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wyróżnienia

matematyki. Jako anegdotę przypomnij-
my opublikowany w stanie wojennym 
[tom 44] problem 1217, który do redakcji 
nadesłał w liście datowanym na 4 stycznia 
1982 roku niejaki S. Manhart (w rzeczy-
wistości ówczesny redaktor „Colloquium”  
Stanisław Hartman) z Sany (czyli Nysy, 
gdzie profesor był internowany). Problem 
matematycznie był bez sensu, ale w ma-

tematycznej formie opisywał sytuację ele-
mentu ekstremalnego Hint, który błąka się 
w prostopadłościennym zbiorze o spójnym 
i domkniętym brzegu. Należało oszacować 
czas, po jakim element znajdzie się poza 
owym zbiorem (czyli na wolności). W lu-
tym nadeszło rozwiązanie, które brzmiało: 
„W przypadku opisanym przez Manharta 
czas wynosi 25 + 1, w innych przypadkach 

problem pozostaje nadal otwarty”. 25 + 1 
to 33. Właśnie po 33 dniach prof. Hartman 
został zwolniony z więzienia w Nysie. Pro-
blem i jego rozwiązanie były zrozumiałe 
dla matematyków, ale zupełnie nieczytel-
ne dla cenzorów.

Małgorzata Porada-Labuda

Medal Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego w Bratysławie
dla prof. Jerzego Mrozińskiego 

polsko-słowacką współpracę naukową. Jak 
podkreślił przewodniczący komitetu orga-
nizacynego konferencji prof. Milan Melnik, 
rezultatem tej współpracy zainicjowanej 
w latach 60. ubiegłego wieku przez prof. 
Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską (UWr) 
i prof. Jana Gażo (Słowacki Uniwersytet 
Techniczny w Bratysławie), a kontynuowa-
nej przez zespoły naukowe prof. Jerze-
go Mrozińskiego i prof. Tadeusza Głowiaka, 
jest opublikowanie około 150 wspólnych 

W dniach 5–10 czerwca 2011 r. w pięknym 
zamku w Smolenicach (Słowacja) odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja Che-
mii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, 
której pomysłodawcą i organizatorem 
był prof. Milan Melnik z Wydziału Chemii 
Słowackiego Uniwersytetu Techniczne-
go w Bratysławie. Na konferencji gościło 
ponad 150 uczonych z całej Europy, tak-
że z Japonii i Ameryki.

Podczas organizowanej po raz dwudziesty 
trzeci konferencji prezentowane i dyskuto-
wane były wyniki badań oraz osiągnięcia 
światowych laboratoriów naukowych we 
wszystkich dziedzinach chemii koordynacyj-
nej i bionieorganicznej. Szczególną uwagę 
w ramach omawianych tematów poświęco-
no problemowi współpracy z przemysłem 
w zakresie wdrażania nowych technologii 
do procesów produkcyjnych i farmaceu-
tycznych. Tegoroczne spotkanie miało na 
celu, podobnie jak i poprzednie, zgroma-
dzenie możliwie największej liczby osób 
zainteresowanych rozwijaniem tematyki 
związanej z biochemią i chemią koordyna-
cyjną oraz propagowanie jej wśród młodej 
kadry naukowej. Polskę reprezentowała 
trzynastoosobowa grupa z trzech ośrodków 
naukowych: z Wrocławia, Torunia i Katowic.
Miłym, polskim akcentem konferencji było 
wręczenie medalu Uniwersytetu Technicz-
nego w Bratysławie prof. Jerzemu Mroziń-
skiemu z Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego za wieloletnią, owocną, 

Uroczystość wręczenia medalu Słowackiego Uniwersytetu Technicznego
w Bratysławie prof. Jerzemu Mrozińskiemu (pierwszy od lewej)

prac naukowych z dziedziny chemii koor-
dynacyjnej w czasopismach o zasięgu mię-
dzynarodowym. Podsumowaniem prężnej 
współpracy był wygłoszony przez prof. 
Mrozińskiego wykład plenarny pt. „Thirty 
Five Years of Polish-Slovak Cooperation in 
the Magnetism of Coordination Compo-
unds”.

Alina Bieńko

Kalejdoskop nauki cd.
Złoto spadło nam z nieba
Od teraz mamy jeszcze jeden powód, by ce-
nić wartość złota. Jak twierdzą geolodzy,
tego pierwiastka w ogóle nie powinno 

być w ziemskiej skorupie. Tajemnicę jego 
pochodzenia zdradza „Nature”. Badania 
prowadzone przez dr. Matthiasa Willbolda 
z Uniwersytetu w Brystolu dowodzą, że 

złoto i inne metale szlachetne przyniósł na 
naszą planetę ogromny meteoryt.
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Zainteresowanie fi zyką nas cieszy!

promocja

W trzeciej dekadzie września za-
kończyła się stacjonarna edycja 

XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Koordynatorzy przystąpili do pierw-
szych analiz i podsumowań.

Uniwersytet Wrocławski, jak zawsze, był 
na Festiwalu obecny. Nasi pracownicy 
zorganizowali 252 imprezy (liczba porów-
nywalna z ofertą zeszłoroczną). Większość 
z nich odbyła się w budynkach uczelnia-

Wrocławski Festiwal Nauki za nami 
nych (163). Tegorocznymi rekordzistami są 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Śro-
dowiska (28 imprez), Wydział Nauk Biolo-
gicznych oraz Wydział Fizyki i Astronomii 
(po 25 imprez). Warto dodać, że właśnie 
one w ubiegłym roku zgromadziły naj-
szerszą publiczność. W najbliższym cza-
sie Festiwal Nauki zagości także w wielu 
wrocławskich szkołach, gdzie organizowa-
ne będą specjalne pokazy interaktywne 
(łącznie 31), oraz w szkołach i instytucjach 

kultury Dolnego Śląska (łącznie 58 imprez) 
– Bystrzycy Kłodzkiej, Głogowie, Dzierżo-
niowie, Legnicy, Zgorzelcu, Wałbrzychu, 
Jeleniej Górze, Kłodzku, Henrykowie i Ząb-
kowicach Śląskich. W najbliższym numerze 
„Przeglądu” ukaże się pełne podsumowa-
nie Festiwalu. 

Adam Pawłowski

Dla młodzieży eksperymenty chemiczne
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Ornitolodzy w Parku Staromiejskim
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Chemicy dzieciom i prof. Kazimierz Orzechowski, koordynator DFN
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Okiem w polaryskop typu PSK-125 na fi zyce
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porozumienie

U niwersytet Wrocławski podpisał 
z Komendą Wojewódzką Policji 

we Wrocławiu porozumienie w sprawie 
przeciwdziałania narkomanii, zagroże-
niom terrorystycznym oraz wszelkim 
formom łamania prawa karnego na te-
renie uczelni.

Porozumienie zostało podpisane 7 września 
2011 roku przez Rektora prof. Marka Bojar-
skiego oraz Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu nadinsp. Zbigniewa 
Maciejewskiego. Ma ono na celu zapewnie-
nie stanu bezpieczeństwa na terenie uczel-
ni, podniesienie świadomości społeczności 
Uniwersytetu Wrocławskiego o prawnych 
działaniach policji, możliwa też będzie szyb-
ka wymiana informacji. 
Funkcjonariusze policji będą mieć prawo 
wkroczyć na teren uczelni lub domu stu-
denckiego – bez zgody rektora – w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego 
lub katastrofy żywiołowej, a także w przy-
padku otrzymania informacji o popełnieniu 
tam przestępstwa. Będą mogli na tym tere-
nie wykonywać niezbędne czynności, m.in. 
przeszukiwać pomieszczenia i ująć sprawcę, 
a także podjąć odpowiednie działania, gdy 
będą mieć uzasadnione podejrzenia, że na 
terenie Uniwersytetu Wrocławskiego: prze-
bywa osoba posiadająca środki odurzające 
lub substancje psychotropowe; przebywa 
osoba, która – w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej – udziela innej 
osobie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, ułatwia użycie albo na-
kłania do użycia takiego środka lub sub-
stancji; przebywa osoba udzielająca innej 
osobie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, ułatwiająca albo umożli-
wiająca ich użycie, nakłaniająca do użycia 
takiego środka lub substancji; przebywa 
osoba podejmująca działania zmierzające 
do popełnienia przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym; odbywa się wytwarzanie, 
przetwarzanie albo przerabianie środków 
odurzających lub substancji psychotropo-
wych albo przetwarzanie słomy makowej; 
znajdują się prekursory – substancje mo-
gące służyć do wytwarzania środka odu-
rzającego lub substancji psychotropowej 
albo przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, 
że służą one lub są przeznaczone do nie-
dozwolonego wytwarzania, przetwarzania 
lub przerobu środków odurzających lub 
substancji psychotropowych.
– Jeśli zajdzie konieczność wejścia na teren 
uczelni lub domu studenckiego, policja bę-
dzie miała obowiązek powiadomić o tym 

Będzie bezpieczniej
rektora w ciągu 48 godzin, a gdy zostanie 
zatrzymany student lub studentka, wtedy 
policja będzie musiała przedstawić rektoro-
wi powód zatrzymania i zastosowane sank-
cje. Jeśli na teren uczelni policjanci wejdą 
bezprawnie, rektor może żądać opuszczenia 
przez nich budynku – mówi inż. Marek Siel-
ski, kierownik Działu Spraw Obronnych i kie-
rujący Obroną Cywilną na uniwersytecie. 
W świetle nowego porozumienia Komen-
da Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz 
z podległymi jej jednostkami będzie pro-
wadzić działania edukacyjno-profi laktyczne 
w celu podniesienia świadomości społeczno-
ści akademickiej w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Ponadto Uniwersytet 
Wrocławski udostępni swoje obiekty dydak-
tyczno-sportowe do zabezpieczenia imprez 
sportowo-rekreacyjnych planowanych i reali-
zowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką 
Policji w zakresie zapobiegania patologiom 
społecznym wśród młodocianych.
Wrocławscy policjanci od kilku lat spoty-
kają się ze studentami pierwszych lat stu-
diów różnych uczelni. Podczas spotkań in-
formują o zagrożeniach, z którymi młodzi 
ludzie mogą się zetknąć na terenie miasta, 
uczelni czy też w akademikach. Funkcjona-
riusze mówią, jak unikać kradzieży, ostrze-
gają przed narkotykami, przypominają 
o prawnych konsekwencjach spożywania 
alkoholu w miejscach zabronionych, zakłó-
cania ciszy nocnej, niszczenia mienia oraz 
wybryków chuligańskich. Przybliżają także 
studentom uprawnienia policjanta i straż-
nika miejskiego. 

Podobne spotkania, dzięki staraniom Biura 
Współpracy Międzynarodowej, organizo-
wane są już od ubiegłego roku dla studen-
tów zagranicznych. Oprócz wymienionych 
zagadnień funkcjonariusze z Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej Policji oma-
wiają obowiązujące w Polsce normy prawa 
karnego. 
– Naszym studentom obcokrajowcom zda-
rzają się różne przygody. Chcemy zapoznać 
ich z obowiązującym w Polsce prawem, 
żeby nie byli zaskoczeni, gdy z jakiegoś po-
wodu zatrzyma ich policja. Stąd pomysł na 
zorganizowanie takich spotkań. W ubiegłym 
roku był u nas insp. Henryk Tonderys z Ko-
mendy Wojewódzkiej. Wiem, że studenci 
byli bardzo zadowoleni, dlatego będziemy 
kontynuować te spotkania; najbliższe już 21 
września – mówi Urszula Broda, kierownik 
Biura Współpracy Międzynarodowej. 
Podobne porozumienia z Komendą Woje-
wódzką mają jeszcze trzy wrocławskie uczel-
nie: Politechnika Wrocławska (od 2004 r.), 
Akademia Medyczna (od 2006 r.) oraz Aka-
demia Wychowania Fizycznego (od 2008 r.).
Umowy z policją wynikają z obowiązujące-
go zarządzenia nr 63/2011 Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad planowania, organizacji 
i wykonywania zadań w ramach powszech-
nego obowiązku obrony (par. 5, p. 2, ust. 2).
Pełna treść porozumienia dostęp-
na jest na stronie www.uni.wroc.pl 
i www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

(KKJ)

Porozumienie podpisują Rektor prof. Marek Bojarski i Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Zbigniew Maciejewski
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sympozjum • konferencja

O sytuacji języków polskiego i wę-
gierskiego w Unii Europejskiej dys-

kutowali 28 czerwca w ośrodku Europa 
Pont w Budapeszcie eksperci językowi. 
Wśród nich był prof. Adam Pawłowski 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dwa dni przed przejęciem przez Polskę 
przewodnictwa w Radzie UE warszawski 
i budapeszteński oddział Dyrekcji General-
nej ds. Tłumaczeń Pisemnych w partner-
stwie z Instytutem Polskim w Budapeszcie 
zorganizowały seminarium poświęcone 
wpływowi członkostwa w UE na języki 
obu krajów. Spotkanie otworzyli Arkadiusz 
Bernaś, dyrektor Instytutu Polskiego w Bu-
dapeszcie, oraz Beáta Jancsi, reprezentu-
jąca zespół tłumaczy Komisji Europejskiej 
w Budapeszcie. Uczestnikami panelu, obok 
licznie przybyłej publiczności, byli dr Márta 
Fischer z Uniwersytetu Technologiczno-
Ekonomicznego w Budapeszcie, zajmująca 
się na co dzień problemami terminologii 
i tłumaczeń, Katalin Vittay-Fedinecz, pra-
cująca jako koordynator ds. prezydencji 
węgierskiej w Dziale Języka Węgierskiego 
Dyrekcji Generalnej KE ds. Tłumaczeń Ust-
nych, Paweł Czernecki, pracujący jako koor-
dynator ds. jakości w Dziale Języka Polskie-
go Dyrekcji Generalnej KE ds. Tłumaczeń 
Pisemnych, oraz prof. Adam Pawłowski, lin-
gwista i komunikolog z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Moderatorem panelu 

był Miklós Mátyássy, dyrektor Departamen-
tu Języka Węgierskiego w Dyrekcji General-
nej KE ds. Tłumaczeń Pisemnych. Językami 
dyskusji były polski i węgierski, co jednak 
nie stanowiło bariery komunikacyjnej ze 
względu na zaawansowane kompetencje 
multilingwalne uczestników spotkania, 
a także fakt, iż organizatorzy zapewnili tłu-
maczenie symultaniczne.
Wśród tematów panelu znalazły się takie 
zagadnienia, jak specyfi ka języków Europy 

Środkowej na tle europejskim, społeczny 
zasięg i wpływ działalności terminologicz-
nej tłumaczy dokumentów unijnych, zasad-
ność polityki językowej UE oraz poszukiwa-
nie tzw. języka wehikularnego Europy. 
Informacja na temat seminarium dostępna 
jest także na stronie Przedstawicielstwa KE 
w Warszawie: http://ec.europa.eu/polska/
news/110629_sztafeta_pl.htm.

(pad)

Polsko-Ukraińsko-Izraelska
Konferencja Parnasa 2011
W dniach 27–31 sierpnia 2011 roku 

w Warszawie w gmachu Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się Polsko-Ukraińsko-Izraelska 
Konferencja Parnasa. 

Jakub Karol Parnas był w latach 1920–1941 
profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. 
W kierowanym przez niego Laboratorium 
Biochemii badano metabolizm glukozy. Gli-
koliza, czyli rozkład glukozy poprzez estry 
fosforanowe był badany w różnych labora-
toriach Europy. Uznano, że trzech uczonych 
– Emden, Meyerhof i Parnas  – ma najwięk-
szy udział w odkryciu glikolizy (Emden-Mey-

erhof-Parnasa pathway), co stawia naszego 
rodaka w rzędzie najwybitniejszych bio-
chemików pierwszej połowy dwudziestego 
stulecia. Tragiczne losy Jakuba Karola Par-
nasa były wielokrotnie opisywane w wielu 
artykułach. Aresztowany i uwięziony przez 
władze bezpieczeństwa zmarł w więzieniu 
w Moskwie w 1949 roku w nigdy niewyjaś-
nionych okolicznościach. Ze zrozumiałych 
powodów ani władze sowieckie, ani PRL nie 
wspominały Profesora Parnasa, lecz zarów-
no wśród biochemików polskich, jak i ukra-
ińskich pamięć o nim była wciąż żywa. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
i Ukrainę grupa biochemików warszawskich 

i lwowskich postanowiła ocalić od zapo-
mnienia wielkiego uczonego Jakuba Karola 
Parnasa, organizując polsko-ukraińskie kon-
ferencje jego imienia. Pierwsza konferencja 
odbyła się w 1996 roku we Lwowie, następ-
ne były organizowane co dwa lata na prze-
mian w Polsce i na Ukrainie. 
W 2009 roku na Konferencji Parnasa 
w Jałcie jako prezes Polskiego Towarzy-
stwa Biochemicznego wystąpiłem z ini-
cjatywą zmiany dotychczasowej formuły 
Konferencji Polsko-Ukraińskiej na Polsko-
Ukraińsko-Izrelską Konferencję Parnasa. 
Swój wniosek uzasadniłem następująco: 
w Laboratorium Parnasa pracowali nie tyl-

Polsko-węgierska sztafeta językowa. 
Lengyel-magyar nyelvi staféta 

Polsko-węgierska sztafeta, trzeci od lewej prof. Adam Pawłowski
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ko Polacy, lecz także Żydzi i Ukraińcy. Od-
krycie PFK jednego z enzymów glikolizy 
zostało dokonane przez trzech uczonych: 
Osterna (Żyda), Gutkego (Polaka) i Tersza-
kowca (Ukraińca). Lwów w latach trzydzie-
stych minionego stulecia był zamieszkany 
głównie przez Polaków, Żydów i Ukraiń-
ców. Wzrastająca fala antysemityzmu i dą-
żenie Ukraińców do utworzenia niepod-
ległego państwa prowadziło do ostrych 
starć pomiędzy tymi grupami narodowy-
mi. W takich czasach Laboratorium Parna-
sa było oazą spokoju, gdzie w przyjaznej 
atmosferze pracowali zarówno Polacy, jak 
i Żydzi oraz Ukraińcy. Parnas był nie tylko 
wielkim uczonym, lecz także człowiekiem 
wielkiego formatu. 
Moja inicjatywa spotkała się z poparciem 
ze strony biochemików polskich, ukraiń-
skich i izraelskich. Postanowiono, że pierw-
sza Polsko-Ukraińsko-Izraelska Konferencja 
Parnasa odbędzie się w Warszawie w 2011 
roku. Jako prezes zostałem przewodniczą-
cym Komitetu Naukowego, a przewodni-
czącą Komitetu Organizacyjnego była prof. 
Maria Jolanta Rędowicz, ówczesna sekre-
tarz Towarzystwa. W organizacji konferencji 
uczestniczyło wielu pracowników i dokto-
rantów, przede wszystkim z Instytutu Nen-
ckiego i placówek warszawskich. Według 
mojej wiedzy była to pierwsza trójstronna 
konferencja naukowa z udziałem przedsta-
wicieli tych trzech państw.
Patronat nad VIII Konferencją Parnasa ob-
jęli minister spraw zagranicznych Radosław 
Sikorski oraz minister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Barbara Kudrycka. W Komi-
tecie Honorowym byli ambasadorzy Izraela 

(ambasador Izraela Zvi Rav-Ner uczestniczył 
w ceremonii otwarcia i w tzw. Gala Dinner) 
i Ukrainy w Polsce oraz ambasadorzy Polski 
w Izraelu i na Ukrainie, a także prezes Pol-
skiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, 
sekretarz generalny Federacji Europejskich 
Towarzystw Biochemicznych prof. Isra-
el Pecht, dyrektor Departamentu Badań 
Podstawowych i Inżynieryjnych UNESCO 
prof. Maciej J. Nałęcz, prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz byli prezesi 
PTBioch – prof. Lech Wojtczak i prof. Jolan-
ta Barańska. W konferencji wzięło udział 
dwoje laureatów Nagrody Nobla, profe-
sorowie Ada Yonath i Aaron Ciechanover 
oraz światowej sławy amerykański krystalo-
graf polskiego pochodzenia dr Aleksander 
Wlodawer, jak również wybitny szwajcarski 
uczony też polskiego pochodzenia prof. Wi-
told Filipowicz.
W Komitecie Naukowym zasiadało po trzech 
przedstawicieli każdego z towarzystw. 
Polskie Towarzystwo Biochemiczne repre-
zentowali wybitni badacze – profesorowie 
Leszek Kaczmarek, Jacek Kuźnicki i Maciej 
Żylicz. Konferencja obejmowała następu-
jące zagadnienia: regulacja potranskryp-
cyjna, bioinformatyka w ekspresji genów, 
kierunkowanie komórek, ekspresja genów 
a choroby mózgu, struktura i funkcja białek 
oraz przekazywanie sygnałów poprzez jony 
wapnia.
W konferencji uczestniczyło blisko 280 
osób, przede wszystkim z Polski, Ukrainy 
i Izraela, którzy wysłuchali trzech wykła-
dów plenarnych, wygłoszonych przez 
dwoje noblistów – Adę Yonath i Aarona 
Ciechanovera oraz dr. Aleksandra Wloda-

wera a także 27 wykładów w dziewięciu 
sesjach tematycznych wygłoszonych przez 
wybitnych specjalistów z całego świata. 
Warte podkreślenia były również wystą-
pienia młodych badaczy, którzy zostali 
wytypowani do 15-minutowych ustnych 
wystąpień przez przewodniczących po-
szczególnych sesji. Wśród wyróżnionych 
w ten sposób osób znalazł się doktorant 
z Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt 
Uniwersytetu Wrocławskiego Michał Pi-
róg, którego wystąpienie należało do jed-
nego z najlepszych. Zebrani obejrzeli 134 
postery przedstawione w trzech sesjach 
posterowych. 
Organizatorzy przyznali 51 stypendiów dla 
młodych badaczy z Polski, Ukrainy i Izraela, 
w tym 16 dla polskiej młodzieży.
Instytut Nenckiego był współorganizato-
rem konferencji i główną instytucją wspie-
rającą ją fi nansowo (w ramach projektu 
Bioimagine). Ponadto znaczący wkład 
w fi nansowanie konferencji mieli: FEBS 
(w ramach 3+ Meeting Programme), Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Instytut Biochemii i Biofi zyki PAN, a także 
fi rmy biotechnologiczne, przede wszyst-
kim Sigma-Aldrich Polska oraz Alab, Lab-
Jot, Labart, Perkin Elmer, John Wiley and 
Sons, Eurx, Sarstedt, Bio-Rad Polska, Co-
mesa Polska i TK Biotech. 
Z przyjemnością odnotowuję, że również 
Władze Rektorskie Uniwersytetu Wrocław-
skiego wyraziły zgodę na współudział w or-
ganizacji konferencji.

Andrzej Dżugaj

O prawach autorskich i dziełach 
osieroconych w naszej bibliotece
5 września 2011 r. gościem Biblio-

teki Uniwersyteckiej była Lidia 
Geringer de Oedenberg, poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Pracująca 
w Komisji Prawnej europoseł była 19 
września br. posłem sprawozdawcą ra-
portu w sprawie dyrektywy o dziełach 
osieroconych.

Spotkanie zorganizowano w należącej 
do Pracowni Reprografi i i Digitalizacji 
nowej sali Sekcji Digitalizacji i Mediów 
Cyfrowych, w której mieści się większość 
urządzeń pozwalających na napełnianie 
Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wroc-
ławskiego (BCUWr).

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego udostępniona użytkownikom 
12 grudnia 2005 r. aktualnie liczy blisko 
28 tys. publikacji i jest drugą co do wiel-
kości biblioteką cyfrową w Polsce. Udo-
stępnia i popularyzuje cyfrowe kopie 
bogatych zasobów dziedzictwa kultury 
w zbiorach Biblioteki Głównej, bibliotek 
specjalistycznych i wybranych jedno-
stek organizacyjnych UWr oraz instytucji 
współpracujących. Digitalizacja zbiorów 
stanowiła i nadal stanowi poważne wy-
zwanie organizacyjne, fi nansowe, tech-
niczne i prawne.
W spotkaniu z Lidią Geringer uczestniczyli 
pracownicy Pracowni Reprografi i i Digi-

talizacji, redaktorzy typujący obiekty do 
digitalizacji oraz gość specjalny – Barbara 
Szczepańska, kierownik biblioteki i zaso-
bów informacyjnych kancelarii prawnej 
Lovells H. Seisler w Warszawie. Dyskusja 
toczyła się wokół problemów dotyczących 
dzieł osieroconych, tj. takich dzieł, które są 
jeszcze chronione prawem, ale ich autor 
jest nieznany lub też nie można go odna-
leźć. W związku z wizytą gości redaktorzy 
opisujący metadanymi cyfrowe obiekty 
przeznaczone do prezentacji w BCUWr 
przygotowali mały pokaz zbiorów obej-
mujących m.in. rękopisy, albumy foto-
grafi czne, dokumenty życia społecznego, 
wydawnictwa źródłowe, czasopisma oraz 
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książki. Każdy z zaprezentowanych eg-
zemplarzy miał za sobą długą historię po-
szukiwań autora dzieła lub jego wydawcy. 
Stosowanie diligent search w przypadku 
pojedynczych obiektów jest stałym za-
jęciem redaktorów, jednak w przypadku 
masowej digitalizacji dzieł kultury brak 
stosownych rozwiązań prawnych staje się 
barierą w ich udostępnianiu. Pracownik 
Pracowni Reprografi i i Digitalizacji za-
demonstrował różne formy wypełniania 

atrybutu „prawa” w metadanych obiek-
tów zdigitalizowanych. W dyskusji zwró-
cono też uwagę na fakt, że dokumenty 
dopuszczone do udostępniania w intra-
necie nie mogą być dostępne w Europe-
anie – europejskiej bibliotece cyfrowej. 
Barbara Szczepańska, wieloletni członek 
IFLA i EBLIDA (Expert Group on Informa-
tion Law), zgłaszała uwagi dotyczące tłu-
maczenia tekstu „Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego w sprawach niektórych do-

zwolonych możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych” z 24 maja 2011 r. 
Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg 
zapowiedziała, że przewiduje przepro-
wadzenie głosowania w Komisji Prawnej 
w sprawie dzieł osieroconych już w listo-
padzie 2011 r.
Dodatkowe informacje: http://www.lgerin-
ger.pl/napiasku.htm

Ewa Pitak

Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg w Bibliotece Uniwersyteckiej
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Polacy w świecie
– Józef Zwierzycki (1888–1961)
O d końca maja do końca września 

na I piętrze hallu gmachu główne-
go Uniwersytetu Wrocławskiego można 
było obejrzeć wystawę „Polacy w świecie 
– Józef Zwierzycki (1888–1961)” przygo-
towaną w 50. rocznicę śmierci wielkiego 
uczonego i 50-lecie powstania KGHM. 

Wystawę otworzył 20 maja prof. Adam 
Jezierski, prorektor Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Pokrótce omówił historię złoża 
miedzi w Zagłębiu Lubińsko-Głogowskim 
oraz przybliżył sylwetkę prof. Józefa Zwie-
rzyckiego, geologa, badacza Archipelagu 
Malajskiego i Nowej Gwinei, uczonego, 
który zaproponował w 1954 roku wiercenia 
geologiczne w poszukiwaniu złóż miedzi 
koło Lubina.
Prorektor przedstawił zebranym prezesa 
KGHM Polska Miedź S. A. – największego 
zakładu na Dolnym Śląsku – dr. Herberta 
Wirtha, absolwenta wydziału geologiczno- 

poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, doktora tej uczelni. 
Dr Herbert Wirth jest geologiem i zamiło-
wanym matematykiem. Ukończył studia 
podyplomowe na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji naszej uczelni i w George Washing-
ton University. 
Zainteresowanie słuchaczy, wśród nich 
prof. Michała Sachanbińskiego, prof. An-
drzeja Grodzickiego, Macieja III Urbańskie-
go, dr. Pawła Raczyńskiego, burmistrza 
Krobi Sebastiana Czwojdy, dyrektora Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Krobi oraz wielu innych gości wzbudzi-
ło wystąpienie dr. Herberta Wirtha. Prezes 
mówiąc o przeszłości, podkreślił wielkie 
zasługi prof. Józefa Zwierzyckiego w po-
szukiwaniu złóż miedzi po wojnie i złożył 
hołd profesorowi za zgłoszoną koncep-
cję występowania tych złóż na obszarze 
przedsudeckim. Wiercenia w tych okoli-

Na wernisażu wystawy, od lewej: Dariusz Wyborski, 
dyrektor PR KGHM, i prof. Michał Sachanbiński
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cach, rozpoczęte w 1954 roku, potwier-
dziły przewidywania prof. Zwierzyckiego. 
Jego badania, publikacje, mapy pomogły 
potem dr. Janowi Wyżykowskiemu w pro-
wadzeniu poszukiwań. Dr Wirth z dumą 
poinformował, że dziś KGHM jest drugim 
producentem srebra na świecie i dziewią-
tym producentem miedzi elektrolitycznej, 
a także największym pracodawcą na Dol-
nym Śląsku. 
– KGHM chce się koncentrować na branży 
metali nieżelaznych i branży energetycznej 
– mówił prezes Wirth. – Zakład planuje zmia-
nę organizacji pracy, w przyszłości w kopalni 
maszynami pracującymi pod ziemią czło-
wiek będzie sterować zdalnie – dodał. 
Uroczystość otwarcia wystawy dopełniły 
wypowiedzi Sebastiana Czwojdy, burmi-
strza miasta Krobi, i Józefa Czarneckiego, 
dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej 
im. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum. Dyrek-
tor przypomniał, że 15 maja 1982 roku 
Szkoła Podstawowa w Krobi przyjęła imię 
prof. Zwierzyckiego i podjęła współpra-
cę z Instytutem Nauk Geologicznych na-
szej uczelni, miejscem pracy profesora. 
W utworzonej w szkole izbie pamięci pre-
zentowane są eksponaty związane z ży-

ciem i pracą patrona, najlepszym uczniom 
wręczane są odznaki z wizerunkiem zasłu-
żonego geologa, a bardziej zasłużonych 
i zaangażowanych w życie szkoły wyróżnia 
się Medalem Zwierzyckiego.
Po ofi cjalnym otwarciu wystawy nastąpił 
czas na oglądanie eksponatów, poczęstu-
nek oraz rozmowy. Ludzie nauki, biznesu 
i kultury rozpoczęli zwiedzanie od rozpo-
czynającego wystawę baneru z napisem 
„KGHM Polska Miedź S. A. – doskonała 
z natury”, pod którym na rozłożonych, 
udrapowanych tkaninach koloru czerwo-
no-pomarańczowego znajdowały się ko-
lekcje minerałów, probówki wypełnione 
kolorowymi uwodnionymi solami miedzi 
i kobaltu. Zaprezentowano postery w kolo-
rze miedzi przedstawiające zbiór fotografi i 
i dokumentów z życia profesora. Na foto-
grafi ach rodzinnych zobaczyliśmy rodzinę 
Zwierzyckich, rodziców profesora, samego 
profesora jako odkrywcę geologicznego 
Wschodu, mapę prowincji Papua, profeso-
ra w czasie studiowania w Berlinie, zdjęcia 
z napisanym odręcznie przez profesora 
życiorysem i spisem publikacji w językach 
polskim, angielskim, niemieckim i francu-
skim. Prof. Zwierzycki był znanym poliglotą, 

znał m.in. język malajski. Zwiedzających za-
interesowała fotografi a z 1945 roku przed-
stawiająca profesora na inauguracji pierw-
szego roku akademickiego we Wrocławiu 
w Auli Leopoldyńskiej.
Między tablicami posterowymi, we wnę-
kach okiennych wyeksponowane były 
minerały przywiezione z różnych stron 
świata, z Wybrzeża Środkowego Jenise-
ju, spod samego Stanisławowa, Algierii, 
Czech i Polski. Kolekcja została wypoży-
czona z Wydziału Chemii, a opracowa-
na przez byłego pracownika dr. Teofi la 
Mikulskiego i jego syna Mieczysława. 
Cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 
Należy dodać, że przy eksponacie pocho-
dzącym ze Złotego Stoku o nazwie „Lelin-
git” rozgorzała dyskusja na temat dziejów 
tamtejszej kopalni złota. Prof. Andrzej 
Grodzicki wyjaśnił, że złoto w postaci su-
rowca zaprzestano wydobywać w Złotym 
Stoku dawno temu. 
– Pochodzę z tego miasta i znam historię ko-
palni – dodała Kazimiera Lukjan. – Przyjmuje 
się, że w 1675 roku zakończono wydobycie 
złota, a w następnych latach uzyskiwano je 
już tylko przy okazji eksploatacji rud arsenu.
Na stołach rozłożono broszury z rodzin-

Kolekcja minerałów
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Prof. Józef Zwierzycki w czasie wojny
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Z kolekcji minerałów
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Józef Zwierzycki urodził się 12 maja 
1888 roku w Krobi, małym miasteczku, 
w rodzinie o bogatych tradycjach. Oj-
ciec jego Ignacy był właścicielem mły-
na, a matka Anastazja prowadziła sklep 
z artykułami kolonialnymi. Pochodził 
z rodziny, w której kult polskości był 
głęboko zakorzeniony. Uczęszczał do 
szkoły powszechnej, którą ukończył 
z celującymi wynikami, następnie do 
gimnazjum w Gnieźnie, gdzie również 
osiągał najwyższe oceny. Był człowie-

kiem niezwykle zaradnym i otwartym na 
świat. Studiował górnictwo na Akademii 
Górniczej w Krakowie i geologię na Uni-
wersytecie Humboldta w Berlinie. Zdo-
był dyplom inżyniera górnika i stopień 
doktora geologii. Jako 26-latek w maju 
1914 roku został geologiem Holenderskiej 
Służby Geologicznej w Indiach Holender-
skich. Spędził tam 24 lata. Indonezja go 
nieodparcie pociągała. Poznał wtedy Su-
matrę, Jawę, Celebes, Borneo, zachodnią 
część Nowej Gwinei. Przeszedł wszystkie 

szczeble hierarchii służbowej od szere-
gowego eksploratora po dyrektora Ho-
lenderskiej Służby Geologicznej. Z tego 
okresu pochodzi prawie 50 prac nauko-
wych, opracowań map geologicznych 
i artykułów publicystycznych. W 1938 
roku dr Zwierzycki postanowił wrócić 
do kraju. Królowa holenderska udeko-
rowała go najwyższym odznaczeniem 
– Krzyżem Ofi cerskim Orderu Oranje-
Nassau – przyznanym za zasługi w dzie-
dzinie badań geologicznych. W Polsce 

Fotel prof. Józefa Zwierzyckiego
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nymi zdjęciami profesora i notatką spo-
rządzoną na podstawie dokumentów 
z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
przez prof. Alfreda Majerowicza oraz wy-
powiedzią dla „Słowa Polskiego” z 1967 
roku przytoczoną przez prof. Henryka 
Teisseyre. W drugiej części hallu zapre-
zentowano osobisty czerwony fotel pro-
fesora przywieziony z rodzinnego domu 
z Krobi, przy którym na stoliku wyłożono 
okolicznościową Księgę Pamiątkową. Był 
więc czas na wpisy, pamiątkowe zdjęcia, 

także w fotelu profesora, i wywiady. Wy-
stawie towarzyszyła prezentacja zbiorów 
Muzeum Geologicznego przygotowana 
przez dr. Pawła Raczyńskiego i pokazana 
zebranym na dużym monitorze.
Student prawa Sebastian Ottenbreit, współ-
organizator wystawy, podziękował za pomoc 
w jej organizacji i liczny udział w wernisażu 
m.in. dr. Herbertowi Wirthowi, Dariuszowi 
Wyborskiemu, Mariuszowi Żarnowskiemu, 
prorektorowi prof. Adamowi Jezierskiemu.
Podkreślił, że takie inicjatywy i spotkania 

rozwijają i utrwalają nawyki wspomina-
nia ciekawych, wartościowych i wielkich 
ludzi, realizują także inny cel – przyczy-
niają się do integracji środowiska aka-
demickiego z gospodarką, tym razem 
z wielką, może jeszcze nie korporacją, 
ale największym zakładem miedzi na 
Dolnym Śląsku.
Wystawę zorganizowała Fundacja na Rzecz 
Kultury OTTENBREIT wraz z Barbarą Foltą, 
we współpracy z Kazimierą Lukjan. Sponso-
rem wystawy był KGHM Polska Miedź S. A.
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osiedlił się wraz z rodziną w Warszawie, 
gdzie w kwietniu 1938 roku podjął pracę 
na Wydziale Nafty i Soli w Państwowym 
Instytucie Geologicznym. Objechał pol-
skie złoża soli kamiennej i potasowej, 
badał tereny naftowe i gazowe na Pod-
karpaciu. 1 września 1939 roku zastał dr. 
Zwierzyckiego w stolicy. Zajął się więc 
ochroną i zabezpieczeniem muzeum 
Instytutu Geologicznego. W 1941 roku 
został aresztowany i osadzony na Pa-
wiaku, potem w Auschwitz, a następnie 
w Berlinie. W 1944 roku Niemcy przewo-
żą go do Krakowa. Ucieka i ukrywa się 
w Krakowie do końca wojny. Mając 57 lat 
wyjeżdża do Wrocławia z pierwszą ope-
racyjną grupą. Wygłasza w tym mieście 
swój pierwszy wykład. Później habilitu-
je się na Wydziale Górniczym Akademii 

Górniczej w Krakowie. Nadal dużo pracuje, 
prowadzi działalność popularyzatorską, na-

ukową i publicystyczną. Równolegle pro-
wadzi eksplorację geologiczną i kartogra-
fi czną Dolnego Śląska. W 1951 roku prof. 
Zwierzycki opracował pierwszą polską 
mapę geologiczną regionu wrocławskie-
go. Cały czas szukał miedzionośnej rudy. 
Dwa lata później wskazuje konkretnie 
rejon między Chocianowem i Lubinem, 
a w 1954 roku proponuje rozpoczęcie 
wierceń w tym rejonie. Rok 1957 był już 
potwierdzeniem tezy, że eksploatacja 
rudy będzie się opłacać. Nie doczekał 
jednak ofi cjalnego uznania i satysfakcji. 
Zmarł 1 maja 1961 roku.

Kazimiera Lukjan

Fotografi e w kolorze w wersji interneto-
wej PU: www.bibliotekacyfrowa.pl

Piękno kamiennych światów
M uzeum Mineralogiczne we 

współpracy z wrocławskim Mu-
zeum Poczty i Telekomunikacji oraz 
Dolnośląskim Oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi 
zorganizowało wystawę pod tytułem 
„Piękno kamiennych światów”. Ekspo-
zycję można było oglądać przez ostat-
nie trzy miesiące.

Prezentowane były na niej zarówno okazy 
minerałów, meteorytów i skamieniałości 
ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego 
oraz z prywatnych kolekcji członków Towa-
rzystwa, jak i znaczki ze zbiorów Muzeum 
Poczty. Wystawę dopełniały fotografi e 
minerałów i prezentacja multimedialna 
pokazująca urodę kamieni. A kamienie to 
nie tylko ważny i interesujący twór przy-
rody, lecz także ważny element kultury 
człowieka. Kamień bowiem jest obecny od 
zawsze w życiu ludzi czy to jako „kamień 
na dom”, narzędzie, broń i ozdoba, czy też 
jako przedmiot kultu religijnego, amulet 
na zbolałą duszę lub lek dla ciała. Ale ka-
mień to także zagrożenie dla życia ludzi 
i innych istot żyjących na Ziemi, gdy jest 
spadającym z otchłani nieba meteorytem 
lub kamienną bombą wyrzuconą z rozża-
rzonego wulkanu. W tych różnorodnych 
spotkaniach z kamieniem człowiek zauwa-
ża i to, że jest to twór piękny i piękna doda-
jący. Stąd tyle zachwytów nad kamieniem 
rodzi się w sercach ludzi i tyle ludzkich 
pragnień, by to piękno posiąść i zatrzy-
mać… nawet na zawsze. Dlatego nie dziwi 

Beryl-Szmaragd, Takowaja, Ural, Rosja
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Fluoryt Sfaleryt Galena Kwarc,
Denton mine, Hardin, Kentucky, USA
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Turmalin-Rubelit, Minas Gerais, Brazylia
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Markasyt, Sparta, Illinois, USA
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wystawy

obecność kamien-
nych tematów na 
znaczkach poczto-
wych, które często 
także w sposób 
plastycznie ładny 
pokazują to pięk-
no kamiennych 
światów. Stąd 
zrodził się pomysł 
na wystawę, na 
której zachwycały 
swoim kolorem, 
kształtem, historią 

Na wystawie

Sala ekspozycyjna

prawdziwe kamienie z Ziemi i z nieba oraz 
„kamienie pocztowe”.
Wystawie towarzyszyła w dniach 20–21 
sierpnia minigiełda minerałów, natomiast 
dwóch prelekcji zainteresowani mogli 
wysłuchać 25 września: o agatach Gór Ka-
czawskich mówił Jacek Bogdański, o me-
teorytach – Antoni Stryjewski. 

Antoni Stryjewski

Fotografi e w kolorze w wersji internetowej 
PU: www.bibliotekacyfrowa.pl
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z rozmachem

R emont sal muzealnych, konserwa-
cja fresków i malowideł, budowa 

windy – część prac dobiegła końca, nie-
które dopiero się zaczęły.   

Wakacje w gmachu głównym Uniwersytetu 
Wrocławskiego upłynęły pod znakiem prac 
budowlanych i konserwatorskich. Remon-
towane są trzy sale muzealne, rozpoczęły 
się prace na dziedzińcu związane z budową 
windy, z renowacji wrócił obraz znad wejścia 
do starej apteki, dawny blask odzyskały dwa 
plafony – jeden znajdujący się w sali. im. Ba-
nacha, a drugi w głównej klatce schodowej, 
zaczęła się także konserwacja zabytkowych 
drzwi z westybulu zachodniego. Dobiega 
końca opracowanie programu funkcjonal-
no-użytkowego dla sal im. Oswalda Balzera 
i im. Polonii Wrocławskiej. 
Najbardziej intensywne prace trwają na 
parterze skrzydła zachodniego. Od czerwca 
prowadzony jest tam remont sali im. Roma-
na Longchampsa (dawnej klasy logiki) i jej 
zaplecza (w którym niegdyś znajdowało 
się służbowe mieszkanie uniwersyteckiego 
pedla), sali im. Stefana Banacha (dawnej kla-
sy metafi zyki, a później drukarni) i sali Pod 
Filarem. Wymienione zostały już posadzki 
i instalacje, część ścian pokryto nowymi 
kolorami. W odnowionych salach wysta-
wowych oraz na łączącym je korytarzu 
będzie prezentowana wystawa stała  przy-
gotowana przez Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego z okazji jubileuszu 200-lecia 
państwowego uniwersytetu we Wrocławiu, 
obrazująca historyczne bogactwo i różno-
rodność zbiorów uniwersyteckich.
W sali Banacha oprócz eksponatów bę-
dzie można podziwiać odnowiony plafon 

będący jedyną malarską dekoracją tej sali. 
Zakończona wiosną tego roku konserwacja 
bardzo zniszczonego i pobrudzonego ma-
lowidła przyniosła zaskakujące efekty: dzie-
ło nieznanego malarza (prawdopodobnie 
Feliksa Antoniego Scheffl  era) zachowało się 
prawie w 90 procentach. Fresk na sklepieniu 
dawnej Schola Metaphysica przedstawia 
Apoteozę Imienia Jezus w postaci spopu-
laryzowanego przez jezuitów trygramu IHS 
(Iesus Hominum Salvator). Ten sam motyw, 
autorstwa Jana Michała Rottmayera, można 
odnaleźć na centralnym fresku sklepienia 
kościoła Uniwersyteckiego. 
Do bocznego korytarza i sal muzealnych 
prowadzi westybul, w którego centralnej 
części znajduje się zasiadająca na gzymsie 
portalu bogini mądrości Atena. Pod koniec 
sierpnia do renowacji oddano dębowe, 
bogato dekorowane barokowe podwójne 
drzwi. Ostatni raz konserwowane były w la-
tach 80. XX wieku i od tego czasu utraciły 
sporo detali, a jedno ze skrzydeł opadło. Ich 
renowacja zakończy się przed uroczystymi 
obchodami jubileuszowymi zaplanowany-
mi na listopad tego roku.
Pod koniec lipca rozpoczęła się konserwacja 
jednego z malowideł na plafonie Schodów 
Cesarskich. Księstwu żagańskiemu pierwot-
ną świetność przywrócił Ryszard Wójtowicz, 
który od kilku lat sukcesywnie prowadzi 
renowację wszystkich fresków Scheffl  era, 
a wraz z żoną Danutą odnawiał Apoteozę 
Imienia Jezus w sali Banacha.
Odświeżone malowidło znajduje się na 
sufi cie drugiego podestu po wschodniej 
stronie klatki schodowej. Fresk przedstawia 
Atenę siedzącą na tronie z baldachimem, za 
jej plecami widnieje herb Filipa von Lobko-

witza, właściciela dóbr żagańskich w cza-
sie, gdy powstawała dekoracja schodów 
(1734–1735).
„Bogini mądrości i wojny trzyma książkę 
i włócznię, a u jej stóp leżą foliały, prze-
wiązane sznurkiem listy, dokumenty, hełm, 
półzbroja i tarcza. Świadczą one o zaletach 
militarnych księstwa i mądrych rządach 
nad nim sprawowanych, przypominają 
też zapewne sławną bibliotekę i skrypto-
rium augustianów (…).W tle widać polanę 
z myśliwym goniącym ze sforą psów jelenia. 
Scenka ta, podobnie jak poroże jelenia, pod-
kreśla łowieckie walory tych ziem. Położoną 
w urodzajnej i zalesionej okolicy nad rzeką 
Bóbr stolicę księstwa spotkało w 1731 roku 
nieszczęście pożaru, który strawił około 20 
domów, książęcy zamek i nie oszczędził 
wież budowli sakralnych i ratuszowej. Na 
plafonie widzimy już odbudowany Żagań 
z wyróżniającymi się budowlami (od lewej): 
książęcego zamku Lobkowitzów, jezuickie-
go kościoła i kolegium, ratusza na osi, koś-
cioła szpitalnego oraz dużej sylwety kościoła 
i klasztoru augustianów. Prawie nieczytelne 
szkice dwóch miast w tle mogły przedsta-
wiać stolice powiatów: Nowogród i Przewóz” 
(za: Beata Lejman, „Leopoldina. Uniwersytet 
Wrocławski”, Wrocław 2003). Putto siedzące 
u stóp Ateny trzyma herb barona Andrzeja 
Gustawa von Skronsky, starosty księstwa. 
Tajemniczy ptak, który przed renowacją był 
niewyraźny, okazał się strusiem.
Dzięki kilkutygodniowej pracy konserwa-
tora widać nie tylko strusia, lecz także inne 
detale, które prawie 200 lat temu nama-
lował Scheffl  er. Jak zauważył wykonujący 
prace konserwatorskie Ryszard Wójtowicz, 
wzorem dla wizerunku Ateny na plafo-

Wakacyjne remonty
w gmachu głównym

Do renowacji oddano
barokowe drzwi

Fresk w sali im. Banacha
przed konserwacją…

 … i po konserwacji Malowidło Scheffl  era
odzyskało dawny blask
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nie była stiukowa rzeźba umieszczona na 
wprost głównego wejścia w westybulu.
Pierwszego sierpnia rozpoczęła się budo-
wa długo wyczekiwanej windy w gmachu 
głównym. Ze względu na rozkład pomiesz-
czeń wewnątrz budynku nie ma dla niej 
miejsca, dlatego zostanie dobudowana 
do skrzydła południowego na dziedzińcu. 
Przejścia do windy, które zostaną zlokali-
zowane w miejscu okien, zaprojektowano 
w taki sposób, by ingerencja w zabytkowe 
mury była minimalna. Przeszklona winda 
będzie miała pięć przystanków. Z nowo-
czesnej windy będzie można skorzystać już 
latem przyszłego roku. Budowa windy jest 
głównym etapem likwidacji barier architek-
tonicznych utrudniających niepełnospraw-
nym studentom, pracownikom i turystom 
dostęp do wnętrz gmachu.
Instalację szybu poprzedzą badania arche-
ologiczne dziedzińca, gdyż w tym miejscu 
znajdował się średniowieczny zamek ksią-
żęcy, przekazany w XVII wieku jezuitom na 
potrzeby prowadzonego przez nich kole-

gium. Na jego fundamentach wzniesiono 
istniejący do dziś gmach. Po wschodniej 
stronie budynku zachowało się najwięcej 
pozostałości zamku, m.in. dzisiejsza zakry-
stia kościoła Uniwersyteckiego.
Osobom wysiadającym z windy na parterze 
ukaże się bogato zdobiony portal wejściowy 
prowadzący do dawnej apteki uniwersyte-
ckiej, gdzie w ostatnich latach funkcjono-
wał Klub Uniwersytecki. W naczółku drzwi 
znajduje się nieznanego autorstwa olejny 
obraz z przełomu XVII i XVIII wieku. Jesz-
cze do niedawna był prawie nieczytelny, 
widziano na nim św. Franciszka Ksawerego, 
Chrystusa uzdrawiającego trędowatego czy 
Miłosiernego Samarytanina. Po zakończo-
nej w czerwcu konserwacji okazało się, że to 
jednak święci Kosma i Damian, patroni m.in. 
lekarzy i farmaceutów. Na początku lipca 
obraz wrócił na swoje miejsce nad drzwiami, 
na renowację czeka teraz duży plafon znaj-
dujący się wewnątrz dawnej apteki.
Po zaskakującym odkryciu fresków w sali 
im. Oswalda Balzera, położonej bezpośred-

nio nad Leopoldiną, konieczne stało się 
opracowanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego, uwzględniającego ich ekspozycję. 
Niemal gotowy program zakłada przekształ-
cenie dotychczasowych dwóch sal i koryta-
rza w wielofunkcyjny zespół pomieszczeń, 
w którym będą mogły odbywać się zarów-
no konferencje i koncerty, jak i spotkania 
o bardziej kameralnym charakterze. Przy 
salach powstanie zaplecze cateringowe i sa-
nitarne, zaplanowano windę umożliwiającą 
dostęp dla niepełnosprawnych, a także ko-
munikację z najniższą kondygnacją Wieży 
Matematycznej. 
Dopiero realizacja tego projektu umożliwi 
podjęcie kompleksowej rewaloryzacji Auli Le-
opoldyńskiej, której funkcję na czas remontu 
przejmie nowa sala Oswalda Balzera.

Kamilla Jasińska
(współpraca dr Łukasz Krzywka)

Fot. autorka. Fotografi e w kolorze w wersji 
internetowej PU: www.bibliotekacyfrowa.pl

M uzeum Mineralogiczne otrzyma-
ło nadzwyczajny dar od państwa 

Beaty i Marka Woźniaków z Warszawy 
w postaci fragmentu okazu meteorytu 
Sołtmany. 

Sam meteoryt choć jest zwyczajnym chon-
drytem – tak został sklasyfi kowany przez 
zespół geologów, w którym pracował rów-
nież prof. Ryszard Kryza z Instytutu Nauk 
Geologicznych naszego Uniwersytetu – to 
jednak jest i nadzwyczajny z powodu swo-
jej „ziemskiej” historii. Był pierwszym mete-

Kosmiczny dar
dla Muzeum Mineralogicznego

orytem, który spadł w 2011 roku na świecie, 
co wywołało światową sensację i światową 
sławę tego gościa z kosmosu. W Polsce na 
spadek materii kosmicznej dopełniony od-
nalezieniem meteorytu czekaliśmy 17 lat, 
jako że poprzedni gość z Kosmosu wylądo-
wał na polu w podwarszawskiej Baszkówce 
w 1994 roku.
Meteoryt Sołtmany spadł w sobotę 30 
kwietnia 2011 roku o godzinie 6 rano w nie-
wielkiej wsi w okolicy Giżycka na Mazurach. 
Zaskoczył i przestraszył swym lądowaniem 
mieszkańców gospodarstwa agroturystycz-

nego położonego w malowniczej okolicy 
nad Jeziorem Wydmińskim. Przelotowi to-
warzyszył charakterystyczny świst powie-
trza, a zakończył go huk wywołany spad-
kiem na dach zabudowań gospodarczych.
Meteoryt leciał z kierunku północno-
-wschodniego niemal pionowo. Miał dużą 
prędkość (ok. 300 km/godz.), w wyniku 
czego przebił dach szopy i z wielkim impe-
tem spadł na betonowy schodek. Wskutek 
takiego lądowania kosmiczny obiekt czę-
ściowo roztrzaskał się na kilka fragmentów, 
a powierzchnia największego z nich zo-

Remont sali Pod Filarem
dobiega końca

Takiego widoku na dziedziniec  już 
nie będzie, wkrótce stanie tu winda

Kosma i Damian po kuracji Sala im. Longchampsa wymaga 
jedynie odświeżenia
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stała zarysowana. Jednak to „dachowanie” 
meteorytu i tak było korzystne dla niego, 
bo wyhamowało impet spadku. W innych 
okolicznościach zapewne roztrzaskałby się 
na setki małych fragmentów, nie mówiąc 
już o możliwości „wodowania” w odmętach 
pobliskiego jeziora. Wówczas nikt by dziś 
o nim nic nie wiedział, a któż to wie, kiedy 
by go odkryto w osadach jeziornych? 
Znalazcy meteorytu nie od razu zorientowali 
się w przyczynach nadzwyczajnego hałasu 
i szkody. Początkowo przypisali je ptakom 
lub samolotom, które są codziennością na 
mazurskim niebie. Jednak do całości nie pa-
sował ów czarny kamień, który o poranku 
pojawił się na podwórku pięć metrów od 
dziury w dachu, przy stercie desek. Przypi-
sanie kosmicznej genezy czarnemu kamie-
niowi oraz całemu wydarzeniu pomogły 
wspomnienia popularnonaukowego pro-
gramu telewizyjnego o meteorytach, a po 
powiadomieniu lokalnej prasy – opinie geo-
logów i astronomów z różnych stron kraju.
Jaki jest meteoryt Sołtmany? Całość zebra-
nych fragmentów daje okaz o wadze ok. 1 
kilograma. Kształt ma obły, ale z wyraźną 
orientacją przelotową bryły. W całości jest po-
kryty czarną skorupą obtopieniową o naturze 
chondrytowej. Jednakowa grubość skorupki 

1–1,5 mm wskazuje na to, że okaz w czasie 
przelotu przez atmosferę ziemską nie uległ 
fragmentacji. Wnętrzne ma bardzo jasne 
z widocznymi małymi ziarnami metalu i małą 
ilością siarczku żelaza – troilitu, co wskazuje 
na „świeżość” okazu. Na przełamach słabo 
widać chondry, które można wyraźnie zoba-
czyć dopiero pod mikroskopem.
Pod względem mineralogicznym meteoryt 
składa się głównie z oliwinów i niskowap-
niowych piroksenów oraz plagioklazów. 
W trakcie swojego żywota w przestrzeni 
kosmicznej ciała macierzyste chondrytów 
podlegają licznym zderzeniom. Ofi arowany 
meteoryt wskazuje na słabe zszokowanie 
jego materii, co potwierdza również brak 
krzemianowego szkliwa.
Wśród minerałów nieprzezroczystych ozna-
czono oprócz już wspomnianego troilitu 
także taenit i kamacyt (czyli stop żelazo-ni-
klowy) oraz chromit.
Wykonane przez prof. Pierre Rochette bada-
nia podatności magnetycznej potwierdziły 
typ petrografi czny meteorytu. W komen-
tarzu do nich prof. Marek Lewandowski 
(ING PAN Kraków) stwierdził, że meteoryt 
Sołtmany jest chondrytem o niewielkiej 
ilości minerałów magnetycznych. Meteoryt 
jest w niewielkim stopniu zdeformowany 

wewnętrznie, co oznacza, że w przestrzeni 
międzyplanetarnej nie doświadczył kolizji 
z innym obiektem. Wygląda więc na to, że 
po rozpadzie ciała macierzystego pierw-
szym i ostatnim miejscem jego spotkania 
z innym ciałem kosmicznym była Ziemia.
A skąd w ogóle przywędrował? Zapewne 
z pasa Planetoid, które krążą wokół Słońca 
w przestrzeni między Marsem a Jowiszem, 
jak prawie wszystkie kamienie z nieba, któ-
re swoją kosmiczną wędrówkę kończą na 
Ziemi.
Meteoryt Sołtmany został zarejestrowany 
w Meteoritical Bulletin jako 21. polski me-
teoryt. Czeka go jeszcze cała seria badań, 
bo jak sądzimy, i on, jak przystało na gościa 
z niebios, ma nam jeszcze wiele do powie-
dzenia nie tylko o swojej historii, lecz także 
o historii naszego kawałka Wszechświata 
oświetlonego promieniami Słońca.
I ten kawałek Wszechświata trafi ł do kolekcji 
Muzeum Mineralogicznego, gdzie ozdabia 
zbiór meteorytów ziem polskich.

Antoni Stryjewski

 Fotografi e w kolorze w wersji internetowej 
PU: www.bibliotekacyfrowa.pl

Winowajca całego zdarzenia
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Fragment meteorytu Sołtmany przekazany do zbiorów Muzeum Mineralogicznego
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Obradom przewodniczył rektor prof. Marek 
Bojarski.

Senat mianował na stanowisko
profesora zwyczajnego na czas nieokre-

ślony od 1 lipca 2011 r.
prof. dr hab. Marię Grzeszczuk na Wydziale 
Chemii
prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego w Insty-
tucie Matematycznym

profesora nadzwyczajnego na czas nie-
określony od 1 lipca 2011 r.
dr. hab. Waldemara Żarskiego w Instytucie 
Filologii Polskiej
dr hab. Jadwigę Daszyńską-Daszkiewicz 
w Instytucie Astronomicznym
dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego w Instytucie 
Informatyki
dr hab. Janinę Fras w Instytucie Politologii
dr. hab. Piotra Żuka w Instytucie Socjologii

Senat nie wyraził zgody na mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajne-

go dr. hab. Tadeusza Lebiody w Instytucie 
Studiów Międzynarodowych

Senat
przyznał Złoty Medal Uniwersytetu 

Wrocławskiego
prof. Ernstowi Bauerowi z Uniwersytetu Ari-
zony (USA)
prof. Janinie Gajdzie-Krynickiej z Instytutu 
Filozofi i (em.)
prof. Leszkowi Pacholskiemu z Instytutu In-
formatyki 
prof. Marianowi Wolańskiemu z Instytutu 
Studiów Międzynarodowych (em.)

Senat
utworzył od semestru letniego roku aka-

demickiego 2011/2012 trzysemestralne sta-
cjonarne studia II stopnia na kierunku che-
mia na Wydziale Chemii dla absolwentów 
siedmiosemestralnych studiów inżynier-
skich. Studia prowadzone będą w ramach 
specjalności chemia ogólna; p. BIP, uchwały 
Senatu.

Senat
zatwierdził zasady przyjęć laureatów 

i fi nalistów olimpiad stopnia centralnego 
na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, określając 
kierunki i specjalności, na które laureaci i fi -
naliści olimpiad stopnia centralnego przyj-

mowani będą bez postępowania rekruta-
cyjnego; p. BIP, uchwały Senatu.

Senat
zatwierdził zasady rekrutacji na studia 

stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynają-
ce się w roku akademickim 2012/2013 dla 
obywateli państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej lub państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa 
osiedlenia na terenie RP, legitymujących się 
świadectwem dojrzałości lub dyplomem 
wydanym poza granicami Polski; p. BIP, 
uchwały Senatu.

Senat
uchwalił Kodeks wskazań etycznych.

Senat
wyraził zgodę na ustanowienie hipo-

teki/hipotek do wysokości 160% warto-
ści zaciągniętego kredytu, tj. do kwoty 
74 675 421,95 zł, na nieruchomości opisanej 
w księdze wieczystej nr WR1K/00283702/8, 
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego dla Wrocła-
wia-Krzyków, o powierzchni 0,4542 ha, 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
49/1, AM-35, obręb Plac Grunwaldzki we 
Wrocławiu, jako zabezpieczenia kredytu 
bankowego na realizację inwestycji pod 
nazwą „Budowa kompleksu edukacyjno-
badawczego biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego”.
Uchwała w tej sprawie nr 64/2010 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z 22 września 
2010 r. straciła moc prawną. 

Senat
zatwierdził sprawozdanie fi nansowe 

Uniwersytetu Wrocławskiego za 2010 rok, 
zbadane przez biegłych rewidentów, skła-
dające się z:

wprowadzenia do sprawozdania fi nan-
sowego

bilansu sporządzonego na dzień
31 XII 2010 r., który po stronie aktywów 
i pasywów zamyka się sumą 625 114 963,18 zł

rachunku zysków i strat za rok obrotowy 
od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r. wykazującego 
zysk netto w wysokości 12 328 718,36 zł

zestawienia zmian w funduszu własnym 
za rok obrotowy od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r.
wykazującego wzrost funduszu własnego 
o kwotę 2 566 583,48 zł

rachunku przepływów pieniężnych za 
rok obrotowy od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r., 
wykazującego zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 31 420 987,24 zł

dodatkowych informacji i objaśnień,

•

•

•

•

•

•

przeznaczył zysk netto za 2010 rok w wy-
sokości 12 328 718,36 zł na zwiększenie fun-
duszu zasadniczego uczelni

przyjął sprawozdanie z wykonania planu 
rzeczowo-fi nansowego za 2010 rok

uchwalił plan rzeczowo-fi nansowy na 
2011 rok

określił środki na wynagrodzenia w 2011 
roku na poziomie 218 000,1 tys. zł

zaapelował do wszystkich jednostek 
rozliczeniowych uczelni o obniżenie o 2% 
kosztów w 2011 roku w stosunku do wy-
konania za 2010 rok lub do zwiększenia 
w takim stosunku przychodów. Wobec 
jednostek, które nie wykonają uchwały,
Senat zaleca Rektorowi wyciągnięcie sankcji 
przewidzianych w Zarządzeniu nr 25/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z 13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodar-
ki fi nansowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
– rozdział II § 18.

Senat
wyraził zgodę na utworzenie w Uniwer-

sytecie Wrocławskim z dniem 1 lipca 2011 r. 
jednostki organizacyjnej prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą „Uniwersy-
tecki Sklep Promocyjny”.

Komunikaty
Senat uczcił pamięć zmarłego prof. An-

toniego Kellera z Wydziału Chemii.
O sukcesach sportowych studentów po-

informował kanclerz Ryszard Żukowski i dr 
Włodzimierz Reczko, kierownik Uniwersy-
teckiego Centrum Wychowania Fizycznego 
i Sportu.

O organizacji ochrony uczelni przez służ-
by cywilne mówił inż. Marek Sielski, kierow-
nik Działu Spraw Obronnych.

Kodeks wskazań etycznych
§ 1. Autorytet i ranga Uniwersytetu Wroc-
ławskiego płyną z poszanowania tradycyj-
nych wartości akademickich.
§ 2. Działania poznawcze podejmowane 
w ramach uczelni powinny mieć przede 
wszystkim na względzie poszerzanie stanu 
wiedzy (poprzez eksplorację i interpreto-
wanie obserwowanych zjawisk, odkrywa-
nie korelacji, budowę modeli, weryfi kację 
hipotez), a nie doraźny cel osobisty lub ko-
mercyjny.
§ 3. Nauczyciel akademicki przestrzega 
i broni tradycyjnych swobód akademickich: 
wolności badań naukowych, swobody wy-
powiedzi, wolności nauczania i autonomii 
uczelni.

Z obrad Senatu UWr
gremia
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§ 4. W badaniach naukowych i upo-
wszechnianiu ich wyników nauczyciel 
akademicki kieruje się zasadami uczciwo-
ści, szanując standardy związane z pra-
wem autorskim i własnością intelektual-
ną. Przyjmując, że prawda jest nadrzędną 
wartością poznawczą, przeciwstawia się 
wszelkim próbom fałszowania wyników 
badań naukowych i nie przywłaszcza so-
bie cudzych dokonań.
§ 5. Nauczyciel akademicki wystrzega się 
przyjmowania korzyści, które mogłyby 
ograniczać niezależność wyników badań 
naukowych lub formułowania ocen i opinii. 
W swych działaniach dąży do bezstronności 
i obiektywizmu.
§ 6. W swojej pracy naukowej i działalności 
organizacyjnej nauczyciel akademicki unika 
konfl iktu interesów, a w razie jego zaistnie-

nia informuje o nim przełożonych lub wła-
dze uczelni.
§ 7. Nauczyciel akademicki przeciwstawia 
się nepotyzmowi, protekcjonizmowi i ko-
rupcji, zabiegając o to, by procedury ma-
jące wpływ na życie uczelni były legalne 
i przejrzyste.
§ 8. W kontaktach służbowych nauczyciel 
akademicki kieruje się życzliwością, sza-
cunkiem i tolerancją, przeciwstawiając się 
wszelkim formom dyskryminacji i mob-
bingu.
§ 9. Nauczyciel akademicki nie nadużywa 
stosunku zależności służbowej. W dysku-
sjach i polemikach naukowych odwołuje się 
wyłącznie do rzeczowych i merytorycznych 
argumentów. W swoich ocenach jest spra-
wiedliwy i rzetelny.

§ 10. Nauczyciel akademicki jest życzliwym 
nauczycielem, opiekunem i wychowawcą 
studentów oraz młodych adeptów nauki. Do-
skonali swoje kompetencje i jakość naucza-
nia, dbając o to, by treść zajęć dydaktycznych 
odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy 
naukowej. Respektuje prawo studentów do 
swobodnego wyrażania opinii. Ocenia osią-
gnięcia studentów rzetelnie i sprawiedliwie, 
w oparciu o przejrzyste, jednolite kryteria.
§ 11. Do zasad obowiązujących Uniwersytet 
Wrocławski należy stwarzanie członkom 
wspólnoty instytucjonalnych warunków 
sprzyjających realizacji etosu akademickie-
go. Każdy przypadek naruszenia etosu aka-
demickiego winien spotykać się ze zdecy-
dowaną reakcją władz uczelni.

(zebr. kad)

gremia • prezentacje

Biuro Zawodowej Promocji
Studentów i Absolwentów
– Biuro Karier
B iuro Zawodowej Promocji Studen-

tów i Absolwentów – Biuro Karier 
zostało włączone w struktury admini-
stracji centralnej uczelni w 2006 roku 
(Zarządzenie Rektora nr 145/2006).

Nie oznacza to jednak, że do tego mo-
mentu studenci i absolwenci Uniwersytetu 
Wrocławskiego pozbawieni byli fachowej 
pomocy i wsparcia w planowaniu swojej ka-
riery zawodowej i edukacyjnej. Biuro Karier 
funkcjonowało od 1997 roku, kiedy to umo-
wę o powołaniu międzyuczelnianej jed-
nostki podpisały wspólnie z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędem Pracy największe 
wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Wro-
cławski i Politechnika Wrocławska. W 2002 
roku do umowy dołączyły kolejne wrocław-
skie uczelnie i w taki sposób powstała wy-
jątkowa w skali kraju jednostka, działająca 
przez blisko 7 lat na rzecz dziewięciu wro-
cławskich szkół wyższych.
Obecnie Biuro Karier Uniwersytetu Wroc-
ławskiego wspiera również studentów 
i absolwentów uczelni wrocławskich: Uni-
wersytetu Przyrodniczego, Akademii Wy-
chowania Fizycznego, Akademii Medycznej 
oraz Akademii Muzycznej.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA BIURA KARIER 

Przygotowanie studentów i absolwentów 
do wejścia na rynek pracy poprzez udzie-

lanie indywidualnych porad zawodowych 
oraz prowadzenie grupowych zajęć war-
sztatowych

W siedzibie Biura Karier przy ul. Szczytnic-
kiej 11, w każdym roku akademickim, odby-
wa się wiele interesujących warsztatów ma-
jących na celu przygotowanie studentów 
i absolwentów do samodzielnego wejścia 
na rynek pracy. Obszary tematyczne prowa-
dzonych zajęć dotyczą m.in. opraco-
wania dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowania do rozmowy kwa-
lifi kacyjnej, planowania kariery 
zawodowej i edukacyjnej, 
zarządzania czasem, rozwi-
jania kompetencji interper-
sonalnych. 
Podczas indywidualnych 
spotkań z doradcą zawo-
dowym istnieje możliwość 
skonsultowania CV i listu motywacyj-
nego, odbycia symulacji rozmowy kwalifi -
kacyjnej na określone stanowisko pracy lub 
porozmawiania na temat swoich preferencji 
i predyspozycji zawodowych. Doradcy za-
wodowi pracujący w naszym biurze ciągle 
podnoszą swoje kwalifi kacje, starając się 
sprostać zarówno rosnącym oczekiwaniom 
studentów, jak i zmieniającemu się ryn-
kowi pracy. Nasi doradcy zawodowi mają 
wykształcenie kierunkowe, studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi oraz doradztwa zawodowego. 
W swojej codziennej pracy ze studentami 
wykorzystują również narzędzia i techniki 
coachingowe.
Prowadzenie różnorodnych form aktyw-
nego pozyskiwania ofert pracy dla osób 
kończących studia i absolwentów oraz 
propozycji praktyk i staży dla studentów

Biuro Karier dysponuje nową, rozbudowaną 
stroną internetową (www.biurokarier.

uni.wroc.pl), której moderni-
zacja została sfi nansowana 
z projektu „Absolwent UWr 
na rynku pracy – sukces dzię-
ki kompetencjom” współ-

fi nansowanego z Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Strona www 
stanowi niezwykle cenną 

platformę komunikacji zarówno ze 
środowiskiem akademickim, jak i praco-
dawcami oraz partnerami rynku pracy. Co-
dziennie pojawiają się na niej nowe infor-
macje dotyczące inicjatyw skierowanych do 
studentów, a dotyczących możliwości pod-
noszenia kwalifi kacji, aplikowania na różne 
stanowiska pracy, korzystania z dostępnych 
form wsparcia podczas poszukiwania pracy 
czy praktyki.
 Niezwykle istotnym narzędziem wspiera-
jącym studentów i absolwentów w poszu-
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3 spotkań panelowych, 72 (dwudniowych) 
treningów wzmacniających motywację, 
kreatywność, radzenie sobie ze stresem. 
Również ten projekt przewiduje realizację 
100 staży dla studentów i absolwentów 
u wybranych pracodawców. Warto rów-
nież dodać, że w ramach „Uniwersytetu 
Kompetencji” nasza uczelnia wzbogaciła 
się o cenny sprzęt ułatwiający studen-
tom niepełnosprawnym dostęp do pełnej 
oferty edukacyjnej; zakupiono dotychczas 
m.in. 12 komputerów i skanerów z oprogra-
mowaniem dostosowanym do osób niewi-
domych i niedowidzących (na wydziały), 
pakiety materiałów informacyjnych dla 
studentów niepełnosprawnych (mapy braj-
lowskie z oznakowaniem budynków dydak-
tycznych), wykonano oznakowania brajlow-
skie dla wydziałów i domów studenckich. 
Trwają przygotowania do uruchomienia 
wypożyczalni sprzętu (np. lupy, kalkulato-
ry, powiększalniki, drukarki, wygrzewarki) 
dla studentów niepełnosprawnych. Adres 
strony internetowej projektu: http://www.
uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl/. 
Z oferty obu projektów skorzystało dotych-
czas ponad 1800 studentów i absolwentów 
naszej uczelni. Z pewnością do czasu ich 
zakończenia liczba ta wzrośnie. 

mgr Dominika Buczkowska 
kierownik Biura Zawodowej Promocji

Studentów i Absolwentów – Biura Karier 
Uniwersytetu Wrocławskiego

prezentacje • książki WUWr

kiwaniu pracy jest internetowa baza ofert 
pracy oraz praktyk. Każdego roku studenci 
i absolwenci zalogowani w bazie mogą ko-
rzystać z kilku tysięcy pozyskanych przez 
biuro ofert pracy, praktyk oraz staży (w roku 
2010 biuro pozyskało 2945 ofert pracy oraz 
857 ofert praktyk). Bardzo cieszy nas fakt, 
że internetową bazę wykorzystują również 
jednostki naszej uczelni poszukujące pra-
cowników.

Ułatwianie nawiązywania 
kontaktu pomiędzy pra-
codawcami a studentami 
i absolwentami poprzez or-
ganizację targów pracy, pre-
zentację fi rm na uczelniach 
oraz innych spotkań

Biuro Karier Uniwersytetu 
Wrocławskiego jest głównym or-
ganizatorem Międzyuczelnianych Targów 
Pracy Profesja, które odbywają się nieprze-
rwanie od 1998 roku. Każdego roku w trak-
cie targów studenci i absolwenci mają oka-
zję zapoznać się z ofertami pracy/praktyk 
oraz staży zawodowych prezentowanych 
przez ponad 20 pracodawców. Biuro Karier 
wspiera również pracodawców w organizo-
waniu spotkań ze studentami na uczelni, 
podczas których prezentowane są zarówno 
wymagania pracodawców wobec potencjal-
nych kandydatów do pracy, jak i możliwości 
rozwoju w danej fi rmie. Honorowy patro-
nat nad imprezą każdego roku obejmuje
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inspirowanie przedsięwzięć mających na 
celu lepszy start zawodowy absolwentów 
uczelni

Obecnie Biuro Karier realizuje dwa projekty 
współfi nansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Poddziałanie 4.1.1). 
Projekt „Absolwent UWr na rynku pracy 
– sukces dzięki kompetencjom” realizowany 

jest w Biurze Karier od sierpnia 2009 r.
do kwietnia 2012 r. W ramach 

projektu studenci i absol-
wenci naszej uczelni mają 
możliwość wzięcia udziału 
w: 205 szkoleniach z zakresu 
kształtowania kompetencji 
interpersonalnych, 25 spo-
tkaniach z pracodawcami, 
3 spotkaniach panelowych, 

38 szkoleniach zapoznających ze 
specyfi ką pracy w różnych branżach, kon-
sultacjach z psychologiem i prawnikiem. 
Projekt przewiduje ponadto możliwość 
zrealizowania przez 60 studentów i 40 ab-
solwentów płatnych staży u pracodawców. 
Szczegółowe informacje o projekcie można 
znaleźć na stronie:http://www.careers.uni.
wroc.pl/pl/artykul/absolwent-uwr/.
Projekt „Uniwersytet Kompetencji” realizo-
wany jest przez Biuro Karier wspólnie z Dzia-
łem Młodzieżowym. Od listopada 2009 r. do 
marca 2013 r. studenci i absolwenci naszej 
uczelni mogą korzystać z 103 szkoleń z za-
kresu kształtowania kompetencji interper-
sonalnych, 27 spotkań z pracodawcami,

Naukowe nowości wydawnicze
N owe publikacje naukowe pracowni-

ków Uniwersytetu Wrocławskiego.

NOWOŚCI WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WROC-
ŁAWSKIEGO

„Anglica Wratislaviensia” 49, Anna Mi-
chońska-Stadnik (red.), 2011, format B5, 
ss. 224, cena 24,84 zł
Czterdziesty dziewiąty tom serii „Anglica 
Wratislaviensia” zawiera artykuły naukowe 
z zakresu literatury i kultury krajów anglo-
języcznych (literature and culture), języko-
znawstwa angielskiego (linguistics) oraz 
glottodydaktyki (applied linguistics), po-
dzielone na trzy części, zgodnie z ogólną 
tematyką każdej z nich. Autorami tekstów 
są pracownicy i doktoranci Instytutu Filo-
logii Angielskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz zaproszeni goście z Uniwersy-
tetu w Belgradzie i Uniwersytetu Masary-

ka w Brnie. Omawiana tematyka dotyczy 
głównie zagadnień współczesnej literatury 
angielskiej, amerykańskiej, literatury porów-
nawczej oraz współczesnego językoznaw-
stwa angielskiego.

„Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień 
teorii i fi lozofi i prawa”, Paweł Jabłoński 
(red.), „Prawo” 312, 2011, format B5, ss. 
318, cena 36,75 zł
Celem pytania „Czy koniec teorii prawa?” 
jest zainicjowanie namysłu metateore-
tycznego, który koncentrowałby się wokół 
dwóch związanych z sobą kwestii: kondycji 
i przyszłości programu badawczego, który 
przez wiele lat wyznaczał kierunek rozwo-
ju polskiej ogólnej refl eksji o prawie, oraz 
kwestii statusu, zadań i profi lu współcze-
snej polskiej teorii prawa ujętej jako dys-
cyplina badawcza. Kryzys dominującego 

do niedawna programu badawczego ro-
dzi bowiem pytania o przyszły charakter 
„ogólnej refl eksji nad prawem” czy szeroko 
rozumianej „fi lozofi i prawa”. Jeśli teorety-
cy prawa przestają czytać te same książki, 
więc i mówić tym samym językiem, to czy 
coś poza instytucjonalnymi ramami będzie 
ich jeszcze łączyło? Co pozwala mieć na-
dzieję na kompetentne słuchanie się i wza-
jemne rozumienie naukowców pracujących 
w oparciu o różne tradycje teoretyczne 
i fi lozofi czne w czasach wszechobecnej, ro-
snącej specjalizacji? 

„Od House’a do Shreka. Seryjność 
w kulturze popularnej”, Arkadiusz Lewi-
cki, 2011, format A5, ss. 168, cena 22 zł
Praca Arkadiusza Lewickiego to próba przyj-
rzenia się fenomenowi, jakim są najnowsze 
seriale telewizyjne i fi lmowe serie. W książce 
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Prawo karne wykonawcze, Kryminologia, 
kryminalistyka i nauki pokrewne.

„Exclusion/Inclusion au feminine”, 
Maja Pawłowska (red.), „Romanica Wra-
tislaviensia” 58, 2011, format B5, ss. 166, 
cena 21 zł
Tom pięćdziesiąty ósmy serii „Romanica 
Wratislaviensia” przedstawia kwestię pozy-
cji kobiet w społeczeństwie. Autorzy arty-
kułów na przykładach zaczerpniętych z li-
teratury (nie tylko, choć przede wszystkim) 
opisują proces wykluczania kobiet ze społe-
czeństwa lub ich akceptacji. Książka zawiera 
analizę literackiego i społecznego wizerun-
ku kobiety, sposobu jego kształtowania się 
w ciągu wieków. Tom zadedykowano prof. 
Krystynie Gabryjelskiej, która jest autorką 
wielu prac poświęconych roli kobiet w lite-
raturze, kulturze i życiu społecznym w XVIII 
wieku.

„Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, rela-
cje intymne i wzorce genderowe w kinie 
przedkodeksowym (1894–1934)”, Arka-
diusz Lewicki, 2011, format A5, ss. 595, 
cena 48 zł
Książka opisuje proces przełamywania 
kolejnych tabu obyczajowo-erotycznych 
w pierwszym czterdziestoleciu rozwoju 
kina światowego – okresie, w którym kul-
tura zachodnia zrzuciła wiktoriański gor-
set, narodziła się współcześnie rozumiana 

seksuologia, rozpoczęły się procesy eman-
cypacyjne, triumfy zaczęła święcić idea 
miłości romantycznej. Kino wszystkie te 
zmiany opisywało i potęgowało zarazem. 
Zaprezentowana w książce analiza kilkuset 
fi lmów – od tych prezentujących pierwsze 
ekranowe pocałunki do dzieł stricte por-
nografi cznych – udowadnia, że związki 
kina i erotyki od samego początku były 
niezwykle silne, a powstałe w pierwszych 
dekadach dwudziestego wieku modele 
nadal determinują sposób, w jaki patrzymy 
na seks, miłość oraz powinności związane 
z płcią kulturową.

„Studenckie Prace Prawnicze, Admini-
stratywistyczne i Ekonomiczne” 10, Mar-
cin Winiarski (red.), 2011, format B5, ss. 
107, cena 16,20 zł
Naukowe Koło Ekonomistów działające przy 
Instytucie Nauk Ekonomicznych – organiza-
tor projektów badawczych, działań populary-
zujących ekonomię, szkoleń, konferencji itd. 
– od 2003 roku współpracuje ze studentami 
Uniwersytetu Lwowskiego i każdego roku 
zaprasza ich na międzynarodową konferen-
cję organizowaną we Wrocławiu na początku 
grudnia. Członkowie NKE są z kolei zapraszani 
na konferencję organizowaną co roku w po-
łowie maja na Uniwersytecie we Lwowie. Tra-
dycja uczestniczenia we wspólnych przedsię-
wzięciach naukowych tym razem zaowoco-
wała umieszczeniem w „Studenckich Pracach 

książki WUWr

znajdują się zarówno teksty teoretyczne do-
tyczące telewizyjnej genologii, jak i analizy 
wybranych aspektów popularnych seriali, 
takich jak: „Doktor House”, „Magia kłam-
stwa”, „Zagubieni”, „Sześć stóp pod ziemią” 
czy „Mad Men”. Osobne rozdziały poświę-
cone zostały problemowi cielesności w serii 
fi lmów o Jamesie Bondzie, sequelom opo-
wieści o King Kongu oraz wzorcom gende-
rowym obecnym w najnowszych dziełach 
animowanych, przede wszystkim w fi lmach 
o Shreku. Telewizyjne i kinowe serie przed-
stawione zostały nie tylko jako narzędzie 
kształtowania różnych postaw i sposo-
bów myślenia, lecz także odzwierciedlenie 
ewolucji, jaka zaszła w społeczeństwach 
zachodnich: zmiany sposobów życia i do-
gmatów wyznawanych (świadomie lub nie) 
przez większość mieszkańców świata euro-
amerykańskiego. 

„Prawo karne wykonawcze w systemie 
nauk kryminologicznych. Księga pamiąt-
kowa ku czci Profesora Leszka Boguni”, 
Tomasz Kalisz (red.), 2011, format B5, ss. 
396, cena 42 zł
Księga stanowi wyraz wdzięczności i uzna-
nia dla zasłużonego nauczyciela akademic-
kiego Profesora Leszka Boguni. Jest to zbiór 
rozpraw i studiów dotyczących problemów, 
którym Profesor poświęcił swoje naukowe 
życie, zebranych w czterech działach: Prawo 
karne materialne, Prawo karne procesowe, 
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autoidentyfi kacje, o czym świadczy celowe 
podtrzymywanie stanu bezpaństwowości 
poprzez nieprzyjmowanie indyjskiego oby-
watelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom 
uchodźstwa, które w przedłużającej się 
liminalności, interpretowanej jako obrzęd 
przejścia między zerwaniem z dawnym 
życiem w kraju pochodzenia a ponownym 
„zakorzenieniem” w kraju przyjmującym, 
upatrują przyczyn społecznej degradacji 
i kryzysu tożsamości. Diaspora tybetańska 
stanowi przykład pomyślnej reinterpreta-
cji kategorii uchodźstwa, będącej źródłem 
podmiotowości i sprawczości. Jednocześnie 
jednak wytworzyła ona swoisty „uchodź-
czy reżim tożsamości”, narzucając jedną, 
ofi cjalną wersję tożsamości tybetańskiej. 
W książce został przeanalizowany proces 
powstawania takiego reżimu, który uczy-

nił z „urodzonych uchodźców” więźniów 
ich wyidealizowanego i uromantycznione-
go wizerunku, oraz przedstawiono liczne 
strategie oporu, jakie stosują wobec niego 
młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do 
tworzenia własnych, alternatywnych auto-
przedstawień. 

zebr. Marzena Golisz
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Prawniczych, Administratywistycznych i Eko-
nomicznych” kilku artykułów powstałych 
na bazie referatów wygłoszonych podczas
VIII Międzynarodowej Studenckiej Konfe-
rencji Naukowej pt. „Gospodarka światowa, 
przedsiębiorstwo, konsument. Tendencje 
rozwoju gospodarki światowej”, która odbyła 
się w grudniu 2010 roku.

„Urodzeni uchodźcy. Tożsamość poko-
lenia młodych Tybetańczyków w Indiach”, 
Natalia Bloch, „Monografi e Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistycz-
na” 2011, format A5, ss. 655, cena 34,65 zł
Bohaterami tej książki są „urodzeni uchodź-
cy” – młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli 
na świat już w Indiach, niejako dziedzi-
cząc swój status po rodzicach. Stał się on 
główną osią, wokół której budują swoje 
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Seria „Biblioteka Genealogiczna”
w Rzeczypospolitej Jagiellonów. Niemniej 
(a nawet – właśnie dlatego) jest to praca 

bardzo ważna, bo dzięki temu, że przedsta-
wia „ród książęcy w długim trwaniu (około 
200 lat), wpisuje się w zapotrzebowanie na 
badania społeczeństwa Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, widzianego poprzez pryzmat 
[dziejów] ludzi jednocześnie przeciętnych 
i nieprzeciętnych – takich właśnie, jakimi 
byli kniaziowie Świrscy”. Taka perspekty-
wa „średniego piętra” struktury społecznej 
– ukazująca tworzenie, umacnianie bądź 
zanikanie więzi rodzinnych i rodowych, na-
wiązywanie stosunków klientarnych z roda-
mi magnackimi i dobieranie strategii odpo-
wiadających pozycji majątkowej i społecz-
nej badanej rodziny bądź rodu – umożliwia 
nam lepsze zrozumienie nie tylko „dużych” 
procesów zachodzących w społeczeństwie 
Wielkiego Księstwa, ale i zachowań poszcze-
gólnych osób w konkretnych sytuacjach. 
Monografi a Tęgowskiego, bardzo staran-
nie opracowana, stanowi owoc niezwykle 
sumiennej, wieloletniej kwerendy. Niewąt-
pliwie jest to – i będzie nim przez długie 
dziesięciolecia – bezcenne źródło wiedzy 
o życiu i obyczajowości możnych litewskich 
przełomu epok: zmierzchu średniowiecza 
i początków ery nowożytnej.

(ku)

Jest to ukazująca się od roku 1998 seria 
monografi i poświęconych historii społecz-
nej Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu 
genealogicznym. Ukazują się w niej pra-
ce autorów polskich z różnych ośrodków 
naukowych (Toruń, Poznań, Zielona Góra, 
Białystok). Zamierzeniem jej twórcy, prof. 
Marka Górnego, było skupienie wokół niej 
grona badaczy zajmujących się wprawdzie 
różnymi epokami (od X do XX wieku), ale 
złączonych podobnym podejściem. Są to 
mianowicie prace oparte na szerokiej pod-
stawie źródłowej (kwerendzie przeprowa-
dzanej w zbiorach polskich i zagranicznych, 
eksplorującej przede wszystkim źródła 
dotychczas niepublikowane) i nowatorskie 
metodologicznie (obiektem publikowanych 
w serii analiz są nie tylko tradycyjnie bada-
ne rody panujące, ale i szeroko ujęte inne 
warstwy – istotne dla funkcjonowania mi-
nionych struktur społecznych).
Ukazał się właśnie dziewiąty tom Biblioteki 
– Jana Tęgowskiego „Rodowód kniaziów 
Świrskich do końca XVI wieku”. Jest to 
pierwsza monografi a rodu wprawdzie ksią-
żęcego, ale niezaliczającego się do elity ma-
jątku i niemającego politycznego znaczenia 

Biblioteka  Cyfrowa  Wydawnictwa  UWr
W roku 1996 liczbę użytkowników interne-
tu na świecie szacowano na 14 milionów; 
dzisiaj – liczba ich przekroczyła już półtora 
miliarda. Co czwarty obywatel świata ko-
rzysta z internetu – „społeczeństwo sieci” 

(Network Society), o którym jako pierwszy 
pisał kilkanaście lat temu socjolog Manuel 
Castells, jest już faktem. 
Idąc tym tropem, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego uruchomiło wiosną 

2011 roku Bibliotekę Cyfrową — praw-
dopodobnie pierwszą w Polsce, wydaw-
niczą niekomercyjną naukową bibliote-
kę sieciową. Ma ona za pośrednictwem 
tego najszybciej obecnie rozwijającego 
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się medium popularyzować i promo-
wać dorobek naukowy autorów nie tylko 
wrocławskich, ale i z innych krajowych 
ośrodków naukowych. Obecnie Bibliote-
ka udostępnia około 450 tekstów (mono-
grafi i i studiów), w formacie powszechnie 
dostępnym (pdf), dołączanych do niej po 
zakończeniu rozpowszechniania wersji 
papierowych. Tych 450 tekstów to część 

produkcji Wydawnictwa z ostatnich lat 
– publikacje starsze trzeba, ze względu 
na szybkie zmiany technologii, przed 
udostępnieniem skanować, co wydłuża 
proces udostępniania. Niemniej również 
te starsze publikacje będą dołączane do 
zbiorów Biblioteki. W tej chwili na stronie  
www.wuwr.com.pl możemy znaleźć pub-
likacje z następujących serii: Anglica Wra-

tislaviensia, Bibliotheca Judaica, Historia 
Sztuki, Niemcoznawstwo, Nowa Kodyfi ka-
cja Prawa Karnego, Slavica Wratislaviensia, 
Socjologia, Studenckie Prace Prawnicze, 
Administratywistyczne i Ekonomiczne, 
Studia Filmoznawcze, Studia nad Faszy-
zmem i Zbrodniami Hitlerowskimi.

(ku)

Nowości innych wydawnictw
OFICYNA WYDAWNICZA ATUT

Anna Majewska-Tworek „Szura, szumi 
i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko 
dla cudzoziemców”, Ofi cyna Wydawnicza 
ATUT, Wrocław 2010
Książka napisana z myślą o cudzoziemcach, 
którzy chcą doskonalić polska mowę, oraz 
ich nauczycielach. Zawiera wiele ćwiczeń 
o różnym stopniu trudności oraz praktycz-
ne wskazówki ułatwiające ich przeprowa-
dzenie. Uwzględnia problemy fonetyczne, 
z którymi najczęściej zmagają się obco-
krajowcy uczący się języka polskiego, oraz 
słownictwo, które występuje w podręczni-
kach języka polskiego dla cudzoziemców. 
Polecana wszystkim, którzy chcą wyćwiczyć 
wymowę w stopniu umożliwiającym spraw-
ną komunikację na co dzień. Może być wy-
korzystywana również przez logopedów 
zajmujących się korygowaniem wymowy 
młodzieży i dorosłych. Do książki dołączone 
są tablice i płyta CD.

„Konfl ikt i dialog w wybranych spo-
łecznościach wielokulturowych” pod re-
dakcją Alicji Szerląg, Ofi cyna Wydawnicza 
ATUT, Wrocław 2010
Opracowanie skierowane do socjologów, 
politologów, pedagogów, antropologów 
kultury i historyków zajmujących się wie-
lokulturowością w aspekcie teoretycznym 
i praktycznym. Artykuły w nim zamieszczo-

ne wzbogacają wiedzę o mniejszościach na-
rodowych i możliwościach dialogu z nimi. 
Podpowiadają, jak pogodzić edukację na-
rodową z edukacją wielokulturową, zacho-
wując własną tożsamość narodową.

„Dom. Perspektywy i znaczenia” pod 
redakcją Katarzyny Kokot i Andrzeja Ła-
dyżyńskiego, Ofi cyna Wydawnicza ATUT, 
Wrocław 2010
Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu 
każdego człowieka. Odzwierciedla wyjąt-
kową przestrzeń codzienności i święta, bli-
skość relacji, kryje w sobie bogatą symboli-
kę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal 
każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to 
doświadczenie jest bardzo odmienne dla 
każdej osoby. W prezentowanym tomie au-
torzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego 
płaszczyznach.

„Jeszcze w zielone gramy... (?). Rozwa-
żania o współczesnych pięćdziesięciolat-
kach” pod redakcją Krystyny Dziubackiej, 
Ofi cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010
Jaki jest współczesny polski pięćdziesię-
ciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam 
i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje 
w świecie, w którym panuje kult drapieżnej 
młodości i aktywności? Próby odpowiedzi 
na te i inne pytania stanowią treść niniej-
szego tomu. Zadania tego podjęli się przed-
stawiciele różnych dyscyplin naukowych, 

powodując, że stał się on zbiorem prezen-
tującym współczesnego pięćdziesięciolatka 
w różnych obszarach jego indywidualnej 
i społecznej egzystencji.

„Prasa regionalna jako źródło do 
badań historycznych okresu XIX i XX 
wieku” pod redakcją Joanny Nowosiel-
skiej-Sobel, Grzegorza Straucholda 
i Tomasza Ślepowrońskiego, Ofi cy-
na Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010
Wydawnictwo stanowi podsumowanie re-
alizacji badań prowadzonych na obszarze 
zagadnień związanych z szeroko pojętą 
problematyką „swoi” i „obcy” w prasie re-
gionalnej XIX i XX wieku. Pojęcia „obcości” 
i „naszości” rozumiane są przez autorów 
bardzo szeroko – nie ograniczają się tylko 
do zagadnień etnicznych, ale uwzględnia-
ją także kontekst polityczny, kulturalny, 
społeczny, klasowy i ekonomiczny. Proble-
matyka ta jest także postrzegana zarówno 
w aspekcie wewnętrznym (danego państwa 
lub jego części), jak i międzynarodowym, 
stosunków między sąsiednimi państwami 
oraz państwami położonymi w oddaleniu, 
ale budzącymi zainteresowanie prasy regio-
nalnej.

„Ślężańskie Światy” pod redakcją Woj-
ciecha Kunickiego i Joanny Smereki, Ofi -
cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010
Publikacja zawiera wykłady z interdyscypli-
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narnej sesji poświęconej miastu Sobótka i re-
gionowi wokół Ślęży, która odbyła się w So-
bótce w dniach 8–10 października 2010 r.
Omówione zostały aspekty przyrodnicze 
Ślęży, Ślęża i Sobótka jako miejsca pamięci, 
religijne aspekty regionu ślężańskiego oraz 
jego architektura i zagadnienia literackie 
z nim związane.

przyg. Magdalena Boroch

Ofi cyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław
tel. 71 342 20 56, faks 71 341 32 04
e-mail: ofi cyna@atut.ig.pl 
www.atut.ig.pl

WYDAWNICTWO „LENA”

Alina Bernadetta Jagiełłowicz, „Juliana 
Aleksandrowicza <<poszukiwania fi lo-
zofi i ochrony zdrowia>>”, Wydawnictwo 
„Lena”, Wrocław 2011, ss. 255.
Książka jest pionierskim opracowaniem fi lo-
zofi cznej koncepcji Juliana Aleksandrowicza, 
stworzonej na drodze wielopoziomowej 
oraz interdyscyplinarnej aktywności nauko-
wej, którą sam twórca nazywał „poszukiwa-
niami”. Julian Aleksandrowicz – nieżyjący już 
krakowski profesor medycyny, lekarz-huma-
nista, przez kilkadziesiąt lat swojego 80-let-

niego życia wywierał znaczący 
wpływ na rozwój światowej, 
a zwłaszcza medycznej kultu-
ry XX wieku. Autorka porząd-
kuje jego pomysły dotyczące 
reformy myślenia o zdrowiu 
i chorobie, daleko wyprzedza-
jące czas, w którym żył. Ukazuje 
podstawowe związki istniejące 
między rozwojem cywilizacyj-
nym, moralnością, poziomem 
zachorowalności indywidualnej 
i społecznymi patologiami. Idea 
„nowej medycyny” jest otwar-
ta: oczywista staje się potrzeba 
redefi nicji pojęcia „zdrowie”, jak 

też systematycznego dookreślania celów 
opieki dostosowanych do warunków życia 
w zmieniających się społeczno-ekonomicz-
nych realiach. Książka jest napisana z pasją, 
jej zaletą jest opracowanie trudnych nauko-
wych problemów w języku zrozumiałym 
i przejrzystym. Wartość monografi i wzrasta 
dzięki zawartemu w niej bogatemu materia-
łowi dokumentacyjnemu, przybliżającemu 
życie, twórczość i doświadczenia w praktyce 
klinicznej Juliana Aleksandrowicza.

(aj)

Wydawnictwo „Lena” 
ul. Pasteura 15a-20, 50-367 Wrocław
tel. 0603 96 46 39
e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

Osiągnięcia sportowe
naszych studentów 
U niwersytet Wrocławski to najstar-

sza uczelnia Dolnego Śląska znana 
z osiągnięć naukowych i kształcenia wie-
lu wybitnych naukowców. Okazuje się, 
że również w sporcie studenci osiągają 
wyniki, które klasyfi kują tę uczelnię na 
czołowych miejscach w większości dy-
scyplin w ramach współzawodnictwa 
nie tylko między wrocławskimi uczel-
niami, lecz także województwa dolno-
śląskiego. 

Współzawodnictwo takie prowadzone jest 
w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczel-
nianej (DLM). Jest to podstawowy poziom 
współzawodnictwa studentów trenujących 
w sekcjach sportowych oraz etap przy-
gotowań reprezentacji uczelni do udziału 
w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP). 
W niektórych dyscyplinach DLM jest eta-
pem kwalifi kacji do udziału w AMP. W Dol-
nośląskiej Lidze Międzyuczelnianej biorą 
udział w różnym zakresie wszystkie uczelnie 
zarówno państwowe, jak i prywatne. W mi-

nionym roku 
odnotowa-
no udział 30 
uczelni. 
Uniwersytet 
Wrocławski 
jako uczelnia 
o najwięk-
szej liczbie 
studentów 
ma bardzo 
szeroką ofer-
tę dla swojej 
młodzież y. 
Oferta ta 
dotyczy za-
równo zajęć 
z wychowa-
nia fi zycz-
nego objętych programem studiów, jak 
i uczestniczenia w treningach sekcji spor-
towych. Funkcjonowanie 22 sekcji sporto-
wych sprawia, że osoby zainteresowane 

i mające doświadczenie w takich zajęciach 
mogą spełniać swoje aspiracje i potrzeby, 
a jednocześnie reprezentować swoją uczel-
nię w rywalizacji sportowej pomiędzy stu-

Justyna Łabetowicz, studentka V roku prawa, zajęła w DLM I miejsce w bowlingu 
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sport akademicki

dentami uczelni Wro-
cławia, województwa 
lub Polski. Sekcje 
sportowe skupione są 
w klubie uczelnianym 
AZS, który na miarę 
swoich możliwości 
sprawuje opiekę nad 
ich działalnością. Do-
tyczy ona zarówno 
wsparcia organizacyj-
nego, jak i fi nansowe-
go. Zasadniczy ciężar 
ponosi uczelnia, której 
władze widzą potrzebę 
stwarzania możliwo-
ści do realizowania 
ambicji sportowych 
studentów. Taki klimat 
dla sportu i rekreacji 
sprawia, że w punk-
tacji Dolnośląskiej Ligi 
Międzyuczelnianej 
Uniwersytet Wrocław-
ski zazwyczaj plasu-
je się na czołowych 
miejscach. Zwykle są 
to drugie lub trzecie 
miejsca, ponieważ 
pierwsze zajmuje Aka-
demia Wychowania 
Fizycznego – co wy-
daje się w pełni uza-
sadnione. W roku akademickim 2009/2010 
było to trzecie miejsce. Przegraliśmy – poza 
AWF – także z Politechniką, jedynie trze-
ma punktami. Z tym większą satysfakcją 
przyjmowaliśmy gratulacje za zwycięstwo 
w punktacji łącznej w roku akademickim 
2010/2011. Zwycięstwo w punktacji łącz-
nej to wynik dużego zaangażowania stu-
dentów oraz ich opiekunów trenerów, jak 
i bardzo dobrej atmosfery dla sportu w Uni-
wersytecie. 
W ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczel-
nianej prowadzona jest również oddziel-
na punktacja wyników kobiet i mężczyzn. 
W punktacji kobiet Uniwersytet Wrocław-
ski zajął pierwsze miejsce (153 pkt), wy-
przedzając o 10 punktów AWF oraz o 34 
punkty Politechnikę. Mężczyźni natomiast 
zajęli drugie miejsce (153 pkt), przegrywa-
jąc trzema punktami z Politechniką oraz 
wyprzedzając AWF siedmioma punktami. 
Trenerzy i zawodnicy wszystkich sekcji 
ogromnie angażowali się w rozgrywki, sta-
wiając za punkt honoru poprawę wyniku 
z poprzedniego roku i to się w pełni udało. 
W roku akademickim 2010/2011 w ramach 
DLM w punktacji za sezon sportowy naj-
wyższe wyniki osiągnęły sekcje: biegów 
przełajowych (opiekun Herman), bowlingu 
(Zjawiony), futsal (Woźniak), narciarstwo 

kobiet (Bigiel), pływanie kobiet (Tomczak) 
tenis stołowy kobiet i mężczyzn (Skrzyp-
czak i Derlich-Skrzypczak), wspinaczka ko-
biet (Jakubowicz) oraz tenis ziemny (Recz-
ko). Najsłabsze wyniki w tym roku osiągnę-
ła sekcja siatkówki, zwłaszcza w siatkówce 
plażowej, tak kobiety, jak i mężczyźni (Kon-
cewicz). 
Drugim i jednocześnie najwyższym pozio-
mem współzawodnictwa dla sekcji sporto-
wych uczelni jest udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Na podstawie wyni-
ków AMP prowadzi się również klasyfi kację 
w typach uczelni i wręczane są medale. 
W Akademickich Mistrzostwach Polski 
w zależności od rodzaju dyscypliny zróżni-
cowany jest system udziału. Bywa, że jest na 
zasadzie eliminacji (Liga Międzyuczelniana 
w futsalu), częściej są to eliminacje strefo-
we oraz udział bezpośredni na zasadzie 
deklaracji. W Akademickich Mistrzostwach 
Polski Uniwersytet Wrocławski klasyfi ko-
wany bywa zazwyczaj pod koniec dru-
giej dziesiątki uczelni (na klasyfi kowanych 
180 uczelni). W roku 2010/2011 jest to XIX 
miejsce (nie rozegrano jeszcze zawodów 
w żeglarstwie). W punktacji między uni-
wersytetami nasza uczelnia jest w tej chwi-
li na miejscu IX na 19 uczelni. We współza-
wodnictwie na poziomie Mistrzostw Polski 

w porównaniu do roku poprzedniego 
miejsce jest nieco niższe (było odpowied-
nio XVIII i VII wśród uniwersytetów). W roku 
2010/2011 najsłabsze wyniki osiągnęła sek-
cja siatkówki. Trzeba przyznać że wielu do-
brych siatkarzy ukończyło studia i odeszło 
z zespołu, a nowi wyraźnie ustępują swoim 
poprzednikom. W ostatnich latach w Uni-
wersytecie Wrocławskim, rzadziej niż w in-
nych wrocławskich uczelniach, pojawiają 
się wybitni siatkarze. Z pewnością jest to 
jeden z ważniejszych powodów, lecz może 
nie najważniejszy. 
Pomimo tych obiektywnych problemów 
Uniwersytet Wrocławski zajmuje nadal za-
równo w klasyfi kacji generalnej, jak i w ty-
pach uczelni bardzo wysokie miejsca. 
Podsumowując, przyznać trzeba, że miniony 
rok akademicki był bardzo udany. Z optymi-
zmem również należy patrzeć w przyszłość 
sportową klubu uczelnianego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ponieważ studenci chętnie 
podejmują wyzwania sportowo-rekreacyj-
ne. Ustabilizowany jest także zespół trene-
rów i opiekunów sekcji, którym nie brakuje 
zapału i ambicji, a władze uczelni skutecznie 
wspierają działalność sportową. 

Włodzimierz Reczko

Adrian Rabowski (pierwszy z lewej), z III roku prawa, zdobył brązowy 
medal w skoku w dal w Akademickich Mistrzostwach Polski

w Lekkiej Atletyce oraz złoty  medal w Mistrzostwach Polski Uniwer-
sytetów, zawody rozegrano w dniach 28–29 maja 2011 r. w Poznaniu

Studenci UWr z opiekunami i kierownictwo KU AZS UWr, UCWFiS
oraz kanclerz UWr Ryszard Żukowski podczas uroczystego

podsumowania DLM i wręczania dyplomów i pucharów
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Agnieszka Śrutwa, III rok fi lologii polskiej,
zajęła w DLM II miejsce w tenisie ziemnym; puchar odbiera z rąk 

kanclerza Ryszarda Żukowskiego

Alicja Benedyk (pierwsza z lewej), II rok europeistyki, zdobyła 
srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegach 
Przełajowych oraz złoty  medal w Mistrzostwach Polski Uniwer-

sytetów, zawody rozegrano 2 kwietnia 2011 r. w Łodzi
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W niedzielę 3 lipca 2011 roku na 
Wzgórzach Wuleckich, gdzie 

w 1941 roku naziści zamordowali 25 
polskich uczonych wraz z rodzinami, 
odsłonięto pomnik ich pamięci.

Wśród ofi ar wojennej zbrod-
ni byli profesorowie Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza, Po-
litechniki Lwowskiej, Akade-
mii Medycyny Weterynaryj-
nej, Wyższego Seminarium 
Duchownego i Akademii 
Handlu Zagranicznego. Zgi-
nęli m.in. prof. Roman Long-
champs de Bérier – prawnik 
i rektor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, prof. Kazimierz 
Bartel – wybitny matema-
tyk, zajmujący przed wojną 
stanowiska premiera i rektora Politechniki 
Lwowskiej, Tadeusz Boy-Żeleński – tłumacz 
i profesor literatury francuskiej na UJK, prof. 
Antoni Cieszyński – twórca polskiej stoma-
tologii. Wśród zamordowanych znajdowali 
się prekursorzy nowoczesnej polskiej me-
dycyny, twórcy lwowskiej szkoły matema-
tycznej, wybitni inżynierowie. Rozstrzelano 
wówczas także członków rodzin oraz znajo-
mych, którzy przebywali w domach profe-
sorów w czasie ich aresztowania.
Idea upamiętnienia pamięci lwowskich 
profesorów znajduje szczególne miejsce 
w naszym mieście – nie byłoby naukowego 
Wrocławia, gdyby nie akademickie korze-
nie Lwowa. Z tego względu postanowiono 
wznieść pomnik ku czci zamordowanych 
uczonych. Z inicjatywą wystąpił prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz mer Lwo-
wa Andrij Sadowy, którzy 7 marca 2008 roku 
podpisali list inicjujący przedsięwzięcie.
Po trzech latach starań, w 70. rocznicę 
zbrodni, wokół Wzgórz Wuleckich zgro-

madziły się delegacje uczelni wrocław-
skich i miasta Wrocławia, obecnych było 
także wielu Polaków i Ukraińców. Uniwer-
sytet Wrocławski reprezentowali m.in. byli 
rektorzy, obecni prorektorzy i dziekani 

oraz kanclerz i kwestor, delegacji prze-
wodniczył rektor Marek Bojarski. Uroczy-
stość poprzedzona była mszą św. kon-
celebrowaną, pod przewodnictwem ks. 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, 
w kościele św. Marii Magdaleny, który na 
co dzień jest salą koncertową i tylko w nie-
dzielę staje się miejscem kultu. W niedzie-
lę 3 lipca kościół wypełniony był po brzegi 
wiernymi, którzy w skupieniu wysłuchali 
homilii poświęconej pamięci pomordowa-
nych i zobowiązaniom moralnym, jakie ich 
ofi ara nakłada na wszystkie obecne i przy-
szłe pokolenia.
Uroczystość w miejscu mordu sprzed 70 
lat poprowadził prof. Jurij Bobalo – rektor 
Politechniki Lwowskiej. Po przemówieniach 
m.in. mera Lwowa i prezydenta Wrocławia, 
a także po złożeniu wieńców przez przed-
stawicieli delegacji, nastąpiło przecięcie 
wstęgi oplatającej pomnik autorstwa kra-
kowskiego profesora ASP Aleksandra Śliwy.
Pomnik urzeka swoją prostotą. Jest monu-

mentalną bramą zbudowaną z bloków gra-
nitowych, a każdy z bloków oznacza jedno 
z dziesięciu przykazań Dekalogu. Blok z wy-
rytą na nim rzymską piątką został symbo-

licznie wysunięty z całości, aby przypominać 
o brutalnie złamanym na tych Wzgórzach V 
przykazaniu – „Nie zabijaj”. Za bramą rzeź-
biarz umieścił ścianę, w której znajduje się 
kolejne przejście, z przybitą nad nim kartką, 
jakby wyrwaną z notesu, z napisanym ręcz-
nie po niemiecku rozkazem „Rozstrzelać”. 
Brama to wrota dla tych, którzy przestrze-
gając nakazanych praw, znajdą przejście 
między życiem i śmiercią – przejście przez 
otwór między pylonami przykazań, za któ-
rym znajduje się ściana śmierci, a w niej 
kolejne drzwi do nieskończoności: przejście 
dla sprawiedliwych i ofi ar przemocy. Brama, 
w zamyśle twórcy, symbolizuje także cywili-
zację, która ulegnie zniszczeniu, jeżeli zosta-
nie złamane prawo Dekalogu.
Niestety na bramie nie ma jeszcze napisu, 
gdyż trwa uzgadnianie tekstu. Czekając 
na jego pojawienie się, o ofi arach będzie 
przypominał, znajdujący się tuż ponad 
bramą Dekalogu, stary pomnik w formie 
tablicy nagrobnej, na której w języku pol-

skim i ukraińskim wymie-
nieni są wszyscy Ci, któ-
rzy ponieśli śmierć 3 lipca 
1941 roku.
Zginęli, bo niczego opraw-
cy tak się nie obawiali, jak 
pięknych i szlachetnych 
umysłów, ale nawet odbie-
rając im życie, nie pokonali 
ich. Non omnis moriar...

Urszula Broda
(KKJ)

pro memoriam

We Lwowie odsłonięto pomnik
rozstrzelanych profesorów

Dotychczasowa tablica nagrobna poświęcona pamięci profesorów
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Pomnik pamięci rozstrzelanych profesorów

Wrocławscy rektorzy na uroczystości,
wśród nich prof. Marek Bojarski, rektor UWr

Tablica nagrobna z nazwiskami rozstrzelanych osób
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Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że zmarła

Mgr Barbara Cwikielnik
(18 XI 1953–7 lipca 2011)

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Kierownik Działu Finansowego 

pro memoriam

Odeszli na zawsze
Kwestury od 1997 r.
Pogrzeb odbył się 12 lipca 2011 r. na cmen-
tarzu parafi alnym Świętej Rodziny przy
ul. Smętnej na Sępolnie.

Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz z pracownikami uczelni

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że zmarła

Prof. dr hab. Władysława Nawrocka
(19 V 1929–13 IX 2011)

Emerytowana profesor Instytutu Fizyki Te-
oretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przeszła w uczelni, w latach 1950–1999, 
drogę od asystenta do profesora nadzwy-
czajnego.

Specjalizowała się w nierelatywistycznej 
teorii jądra atomowego, teorii wielu ciał. 
Współpracowała z Laboratorium Fizyki Te-
oretycznej ZIBJ w Dubnej.
Pracowała w senackiej Komisji ds. Dydak-
tyki i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 
oraz w wydziałowej Komisji Bibliotecznej. 
Popularyzowała fi zykę wśród młodzieży.
Przez dwanaście lat była zastępcą dyrektora 
Instytutu Fizyki Teoretycznej.

Przewodniczyła Oddziałowi Wrocławskie-
mu Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Urodzona we Lwowie, zmarła we Wrocła-
wiu i tu została pochowana na cmentarzu 
Grabiszyńskim.

(kad)

Wspomnienia
Profesor Roman Stanisław Ingarden 
(1 X 1920–12 VII 2011)

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w la-
tach 1945–1966, współtwórca wrocławskiej 
fi zyki. Należał do najwybitniejszych polskich 
fi zyków, a jego dorobek ceniony jest na całym 
świecie. Zajmował się fi zyką matematyczną 
i teoretyczną, optyką geometryczną i dyfrak-
cyjną, a także historią fi zyki. Oprócz licznych 
prac naukowych, podręczników i skryptów 
z zakresu fi zyki, jest także autorem książek 
o charakterze fi lozofi czno-historycznym.
Urodził się w Zakopanem. Był synem fi lo-
zofa Romana Witolda Ingardena, profesora 
uniwersytetów we Lwowie, Toruniu i Krako-
wie. Studia matematyczne rozpoczął w 1938 
roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Po wojnie przyjechał do Krakowa. 
Magisterium zrobił w 1946 roku na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a trzy lata później na 
Uniwersytecie Warszawskim obronił pra-
cę doktorską „O idealnym odwzorowaniu 
przestrzeni w mikroskopie elektronowym”.
Już w czerwcu 1945 roku, namówiony 
przez prof. Stanisława Lorię, który był 
jego nauczycielem we Lwowie, przyjechał 
do Wrocławia, gdzie współorganizował 
powstanie jednego z najlepszych w Pol-
sce ośrodków fi zyki teoretycznej. Od 1949 
do 1952 roku kierował Katedrą Fizyki Te-
oretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W 1954 roku otrzymał stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego, a w 1964 tytuł 
profesora zwyczajnego nauk fi zycznych. 
W 1960 roku złożył rozprawę habilitacyjną, 
ale nie została ona przyjęta przez Central-
ną Komisję Kwalifi kacyjną ze względu na 
wcześniejszą nominację profesorską.
Od 1954 roku pracował również w PAN. 
Z jego inicjatywy powstał we Wrocławiu 
Zakład Niskich Temperatur, przekształco-
ny później w Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych PAN oraz Między-
narodowe Laboratorium Silnych Pól Mag-
netycznych i Niskich Temperatur.
W 1966 r. przeniósł się do Torunia, gdzie 
mieszkał w dzieciństwie, gdy jego ojciec był 
nauczycielem gimnazjalnym (1921–1925). Ob-
jął Katedrę Termodynamiki i Teorii Promienio-
wania Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, od 1969 r. kierował Zakładem 
Fizyki Teoretycznej, a od 1986 r. – Zakładem 
Fizyki Statystycznej. W latach 1969–1978 był 
dyrektorem Instytutu Fizyki UMK.
Wielką pasją Profesora Ingardena była Ja-
ponia, dokąd trafi ł po raz pierwszy jako 
stypendysta w 1975 r. Jego zainteresowania 
zaowocowały powstaniem na UMK w 1992 
roku Pracowni Kultury i Języka Japońskiego, 
która dała początek studiom japonistycz-
nym w Toruniu. Cesarz Japonii Akihito uho-
norował go Orderem Świętego Skarbu.

W 1996 r. został doktorem honoris causa 
UMK.
Profesor Roman Stanisław Ingarden zmarł 
w Krakowie i został pochowany w ponie-
działek 18 lipca na cmentarzu Salwatorskim 
w Krakowie. 

Marcin Czyżniewski, UMK

Prof. Roman Stanisław Ingarden

fo
t. 

ar
ch

iw
um



Przegląd Uniwersytecki nr 9/2011 37.

Dr Elżbieta Marczewska-Stańdowa
(20 XI 1921–22 VIII 2011)

Emerytowany kustosz dyplomowany Biblio-
teki Uniwersyteckiej, długoletni kierownik 
Oddziału Udostępniania Zbiorów. Dr Elżbie-
ta Stańdowa należała do pionierów BUWr. 
Pracę w Bibliotece rozpoczęła jako student-
ka pierwszego roku wrocławskiej polonisty-
ki i pozostała jej wierna aż do emerytury, na 
którą przeszła w 1977 r. W latach 1949–1956 
pracowała kolejno w Oddziale Czasopism, 
Udostępniania Zbiorów i Katalogów Rzeczo-
wych. Po zdanym państwowym egzaminie 
bibliotekarskim wzbogaciła swoje doświad-
czenie zawodowe, pracując w zakłada-
nych – w odnowionym budynku Biblioteki 
Uniwersyteckiej „Na Piasku” – oddziałach 
zbiorów specjalnych. Katalogowała stare 
druki, udostępniała zbiory grafi czne, po-
rządkowała zbiory śląskie Gabinetu Śląsko-
Łużyckiego. W 1961 r. objęła stanowisko 
kierownika Oddziału Udostępniania Zbio-
rów. Za jej kadencji powstała nowoczesna 

czytelnia ogólna – na 178 miejsc czytelni-
czych, w której po raz pierwszy w środowi-
sku wrocławskich bibliotek wprowadzono 
„wolny dostęp do półek” do księgozbioru 
podręcznego czytelni, usprawniono wypo-
życzanie miejscowe i międzybiblioteczne. 
Dr Stańdowa angażowała się w dydaktykę 
biblioteczną. Wygłaszała wykłady popula-
ryzujące wiedzę o książce i bibliotece oraz 
prowadziła przysposobienie biblioteczne 
dla studentów. Była aktywnym członkiem 
Zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, gdzie pełniła funk-
cję przewodniczącej Komisji ds. Udostęp-
niania Zbiorów. Bibliografi a publikacji dr 
Stańdowej obejmuje ponad 100 pozycji. 
Oprócz prac z dziedziny bibliografi i oraz 
teorii i praktyki bibliotekarskiej, prowadziła 
aktywne badania nad historią książki i hi-
storią literatury. Owocem Jej zainteresowań 
polonistycznych była rozprawa doktorska 

poświęcona twórczości literackiej Władysła-
wa Łozińskiego. Była organizatorką i czyn-
ną aktywistką Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Ekslibrisów. W gronie przyjaciół
dr Stańdowej dobrze znana jest jej twór-
czość literacka. Składały się na nią pełne 
refl eksji zamyślenia poetyckie oraz fraszki 
i wiersze okolicznościowe. Za pracę za-
wodową i społeczną została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Od-
znaką 10-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, 
Złotą Odznaką SBP, Medalem Budowniczy 
Wrocławia, tytułem Zasłużony Działacz Kul-
tury oraz w 1983 r. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbył się w gronie rodzinnym na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ewa Pitak

Mgr Jadwiga Ignatowicz 
(29 X 1923– 25 VIII 2011)

Emerytowany kustosz dyplomowany Bi-
blioteki Uniwersyteckiej. Mgr Jadwiga 
Ignatowicz pracę w Bibliotece Uniwersy-
teckiej rozpoczęła w 1948 r. od porządko-
wania zbiorów zabezpieczonych. Praco-
wała kolejno w Oddziałach Opracowania 
Zbiorów, Udostępniania, Gromadzenia 
oraz jako kierownik Oddziału Bibliotek 
Zakładowych. Organizowała wypoży-
czalnię międzybiblioteczną, prowadziła 
import czasopism, współpracowała z Bi-

blioteką Narodową, gromadząc dane do 
katalogu centralnego czasopism, opraco-
wała bibliografi ę druków o Uniwersytecie 
Wrocławskim za lata 1945–1955. W 1960 r. 
wydała dwutomowy „Katalog czasopism 
śląskich”, który do dziś pozostaje nie-
ocenionym źródłem informacji na temat 
prasy śląskiej. Czynna społecznie – praco-
wała w Związku Nauczycielstwa Polskie-
go oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy 
Polskich. 

Życzliwa i przyjazna ludziom, zawsze żywo 
interesowała się sprawami Biblioteki i jej 
pracowników.
27 sierpnia 2011 r. na cmentarzu Grabiszyń-
skim we Wrocławiu pożegnaliśmy panią Ja-
dwigę Ignatowicz. 

Dyrekcja i pracownicy
Biblioteki Uniwersyteckiej

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis 
im. Profesora Jana Mozrzymasa

Program wykładów październik–listopad 2011 r.
wtorki w godzinach 17.15–19.15, sala im. J. Czekanowskiego

Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

11 października 2011 r.
prof. Marek Demiański
CIEMNE STRONY WSZECHŚWIATA
1. Ciemna materia
2. Ciemna energia
3. Przyszłość Wszechświata
prof. Ludwik Turko – wprowadzenie do dyskusji

18 października 2011 r.
dr hab. Andrzej Marecki 
Z HISTORII WSZECHŚWIATA – PIERWSZE GALAKTYKI
1. Kiedy powstały galaktyki?
2. Jak obserwujemy rodzące się galaktyki?
3. Czy galaktyki zawsze wyglądały tak samo?
prof. Paweł Rudawy – wprowadzenie do dyskusji

25 października 2011 r.
prof. Alicja Szastyńska-Siemion
POEMATY ASTRONOMICZNE
1. Astronomia w życiu starożytnych
2. Astronomia i mitologia
3. Astronomia w kulturze literackiej
prof. Teresa Szostek – wprowadzenie do dyskusji

8 listopada 2011 r.
prof. Grzegorz Bartosz, członek Polskiej Akademii 
Nauk 
TLEN, STARZENIE SIĘ, PRZECIWUTLENIACZE
1. Dlaczego się starzejemy?
2. Dlaczego tlen może szkodzić?
3. Czy przeciwutleniacze mogą przedłużyć życie?
prof. Janina Gabrielska – wprowadzenie do dyskusji

15 listopada 2011 r.
Marek Dyżewski
MUZYKA WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA
1. Z jakich tradycji muzycznych i kulturowych owa 
muzyka wyrastała?
2. Jakie funkcje pełniła w czasach apostołów 
i pierwszych ojców Kościoła?
3. Jakie podstawy teologiczne określały jej rację 
bytu?

zaprasza
prof. Adam Jezierski

pro memoriam
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T aka historia i tradycja współpra-
cy to cenne dziedzictwo. Mamy 

szczęście. Odziedziczyliśmy to, co inni 
w Europie muszą dopiero wypracować 
– mówił 3 sierpnia student z Frankfur-
tu podczas otwarcia w Rynku wystawy 
upamiętniającej połączenie przed 200 
laty w nowoczesny, świecki uniwersytet 
frankfurckiej Viadriny i wrocławskiej 
Akademii Leopoldyńskiej.

200 lat temu do Wrocławia przybyli z Frank-
furtu nad Odrą profesorowie, przywieziono 
książki, instrumenty naukowe – 40 statków 
dóbr zlikwidowanej Viadriny, prawie 200 
lat starszej od Leopoldiny. Teraz świętować 
z nami 200-lecie powołania we Wrocławiu 
państwowego uniwersytetu przyjechali stu-
denci z Europejskiego Uniwersytetu Viadri-
na, utworzonego we Frankfurcie na Odrą 20 
lat temu. I we Wrocławiu, od prorektora Ada-
ma Jezierskiego, chemika, który oprowadzał 
ich rano po uniwersytecie, dowiedzieli się 
sporo o przeszłości swej własnej uczelni.
Słońce świeciło i przywiezione z Frankfurtu 
w podarunku parasole okazały się zbędne. 
Wrocławian i turystów pod pręgierz, gdzie 
ustawiono 40 plansz przedstawiających 
przeszłość i teraźniejszość Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ściągnęły dźwięki jazz-
bandu Dixie Tigers. Trębacz zespołu Marek 
Janczara, grający w niedzielne południa 
hejnał miasta, wyjątkowo wykonał go tym 
razem w środę, aby obwieścić otwarcie ju-
bileuszowej wystawy.
– To prezent dla uczelni od jej absolwenta 
– skomentował solówkę prof. Jan Harasi-
mowicz, dyrektor Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, gospodarz uroczystości i ... 

kolega trębacza ze studiów na 
historii sztuki.
3 sierpnia nie został wybrany 
przypadkowo. To 3 sierpnia 1811 
roku król pruski Fryderyk Wilhelm 
III podpisał plan połączeniowy 
naodrzańskich uczelni – Viadriny 
i Leopoldiny. Powołał w ten spo-
sób we Wrocławiu nową, świecką 
uczelnię, której ustrój inspirowany 
był oświeceniowymi koncepcjami.
Na pruskim uniwersytecie we 
Wrocławiu studiowało wielu 
Polaków – z Wielkopolski, z Po-
morza. Nie czuli się tu obco, jak 
w Berlinie, na każdym rogu sły-
chać było polską mowę. W 1841 
roku król Fryderyk Wilhelm IV 
powołał nawet katedrę języków 
i literatur słowiańskich, „aby dać 
polskim studentom sposobność 
do doskonalenia się w mowie oj-
czystej.” Katedrę tę objął w 1867 
roku absolwent uczelni, Wielko-
polanin Władysław Nehring, który w 1893 
roku został rektorem uniwersytetu.
– Choć dziś Święto Uniwersytetu obcho-
dzimy 15 listopada, na pamiątkę uroczystej 

200 lat państwowego uniwersytetu we Wrocławiu

Jubileuszowa
wystawa w Rynku

Jazz-band Dixie Tigers obwieścił otwarcie wystawyWystawę otworzył prorektor prof. Adam Jezierski,
obok prof. Jan Harasimowicz, dyrektor Muzeum UWr

1. Medal wybity z okazji 200-lecia utworzenia państwowego uniwer-
sytetu we Wrocławiu (awers i rewers)
2. Łańcuch Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
3. Nowa Biblioteka Uniwersytecka nad Odrą w końcowej fazie budowy
4. Nowe sale ekspozycyjne Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na 
parterze gmachu głównego (projekt) 
5. Aula Leopoldyńska przed kompleksową konserwacją polichromii 

Uniwersytet Wrocławski 2011
Nowe możliwości i nowe wyzwania

W roku jubileuszu 200-lecia utworzenia państwowego uniwersy-
tetu we Wrocławiu uczelnia inwentaryzuje i na nowo interpretuje 
swoje bogate dziedzictwo – zarówno to materialne, zawarte w bu-
dynkach, instrumentach naukowych, dziełach sztuki i książkach, jak 
i to duchowe przekazywane z pokolenia na pokolenie przez szkoły 
i specjalności naukowe. Jednocześnie spogląda w przyszłość, świa-
doma wyzwań, jakim musi sprostać w dobie globalizacji i cyfryzacji. 
Do najważniejszych zadań najbliższych miesięcy i lat należą wiel-
kie przedsięwzięcia inwestycyjne: ukończenie budowy i wyposa-
żenie nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, kompleksowy 
remont zagrożonego katastrofą budowlaną budynku Instytutu 
Historycznego przy ul. Szewskiej, dawnego pałacu książąt legnicko-
-brzeskich, wreszcie – pełna rewitalizacja największego skarbu uczel-
ni: jej barokowego gmachu głównego. Jeszcze w bieżącym roku 
otwarta zostanie na parterze nowa ekspozycja Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a w dawnym Auditorium Comicum na II piętrze ujrzą 
światło dzienne piękne freski z XVIII w., odkryte w 2010 r. W ciągu na-
stępnych dwóch lat kompleksowej renowacji poddana będzie Aula 
Leopoldyńska, klejnot śląskiego baroku, a rozległe pomieszczenia stry-
chowe staną się siedzibą Silesianeum – Muzeum Dolnego i Górnego 
Śląska. Za kilka lat gmach główny uczelni, dawny zamek książąt, kró-
lów i cesarzy, zalśni nowym blaskiem – na miarę rangi Wrocławia i jego 
Uniwersytetu w europejskim pejzażu.   

inauguracji w 1702 roku pierwszego roku 
akademickiego we Wrocławiu, to nie za-
pominamy o 3 sierpnia. To nie tylko data 
połączenia, lecz także święto starej Viadri-

Marek Janczara zagrał hejnał Wrocławia
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ny, której  dorobek wrocławska uczelnia 
przejęła – przypomniał prof. Harasimowicz. 
– W 1702 roku protestanckie miasto do ka-
tolickiej i cesarskiej Leopoldiny odwróciło 
się plecami. Był nawet kłopot z pozyska-
niem terenu, na którym mógłby stanąć 
gmach uczelni. Inaczej w 1811 roku, królew-
ską uczelnię powitano z radością i nadzieją. 
Miasto jej potrzebowało, pokładało w niej 

nadzieję na rozwój, na wykształconych 
obywateli – mówił.
– Tak jest i dzisiaj. Siłą naszego miasta jest 
jego akademicki charakter – podkreślił 
obecny na otwarciu wystawy Adam Grehl, 
wiceprezydent Wrocławia. – Ten charakter 
ściąga do nas młodych, utalentowanych 
ludzi i fi rmy, które znajdują tu dobrze wy-
kształconych pracowników.

Wystawę na wrocławskim Rynku można 
było oglądać przez cały sierpień. W paź-
dzierniku zostanie pokazana w Warszawie. 
Trwają też prace nad wersją polsko-niemie-
cką, która ma być prezentowana we Frank-
furcie na Odrą, w Halle i Kolonii.

Małgorzata Porada

Tablice z wystawy na ostatniej okładce PU.

200 lat państwowego uniwersytetu we Wrocławiu • nauka

Wieści z peruwiańskiej misji
naszych archeologów
C mentarzysko słabo znanego ludu 

sprzed 2 tys. lat u ujścia rzeki Tam-
bo i kilkadziesiąt obozowisk datowa-
nych na IX tysiąclecie p.n.e. w okolicach 
jeziora Jucumarini odkryli archeolodzy 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy 
wrócili z początkiem sierpnia z kolejnej 
misji w Peru. 

Celem, jaki postawili sobie uczeni zaan-
gażowani w projekt „Tambo”, jest prześle-
dzenie, jak od późnego plejstocenu aż po 
czasy współczesne ludzie w południowym 
Peru radzili sobie ze zmianami klimatu i ro-
ślinności.
W tym roku badania terenowe trwały od 
stycznia do lipca. Były najdłuższymi i anga-
żującymi najwięcej ludzi pracami archeolo-
gów z Uniwersytetu Wrocławskiego w No-
wym Świecie.
Wykopaliska prowadzono na prekolum-
bijskich cmentarzyskach i ruinach osad 
w dolnym biegu rzeki Tambo oraz wo-
kół legendarnego jeziora Jucumarini na 
wysokości 4000–5100 m n.p.m. Z jeziora 
Jucumarini wypływa niewielki potok o tej 
samej nazwie, który w dalszym biegu staje 
się Rio Tambo.

Strategie przetrwania w wysokich An-
dach
Okolice wysokogórskiego jeziora Jucumari-
ni to całkowite pustkowie o wyjątkowo su-
rowym klimacie. Nocą temperatury spadają 
do minus 15 stopni C, a w dzień osiągają  
plus 25. Wokół wypiętrzają się pokryte śnie-
giem Nevados (ośnieżone wulkany), a dotar-
cie do najbliższej miejscowości wymagało 
od naszej ekipy wielogodzinnej jazdy sa-
mochodem terenowym przez andyjskie 
bezdroża.
Trudne warunki klimatyczne przez długi 
czas hamowały rozwój osadnictwa stałe-
go, co uchroniło od zniszczenia znajdują-

ce się tutaj pozostałości obozowisk z epoki 
preceramicznej. Większość z nich zlokali-
zowana jest w obrębie nisz i nawisów 
skalnych, niejednokrotnie zdobionych 
malowidłami, przedstawiającymi zwierzę-
ta oraz sceny polowań i uroczystości ob-
rzędowych.
Archeolodzy wrocławscy zarejestrowali 
kilkadziesiąt nieznanych dotychczas na-
uce stanowisk osadniczych (obozowisk), 
których chronologia w wielu przypad-
kach zdaje się sięgać 
przełomu plejstocenu 
i holocenu, tzn. IX tysiąc-
lecia p.n.e. Stwierdzili, że 
społeczności zbieracko-
łowieckie tamtejszych 
dolin wysokogórskich 
stosowały specyfi czną 
strategię przetrwania, 
polegającą na zasiedla-
niu – prawdopodobnie 
w zależności od pory 
roku – dwóch różniących 
się pod względem kli-
matycznym pięter wyso-
kościowych Andów. Na 
niższym piętrze, które 
obejmowało dno doliny 
rzecznej, zamieszkiwa-
no w niszach skalnych 
i polowano na żeru-
jące wzdłuż potoków 
zwierzęta. Na piętrze 
wyższym, w zimniejszej 
(szczytowej) partii do-
liny, terenem polowań 
oraz zbieractwa była wy-
sokogórska pampa.
Na stanowiskach osad-
niczych zebrano bardzo 
dużo artefaktów kamien-
nych – narzędzi oraz od-
padów z ich produkcji. 

Zabezpieczono też do badań laboratoryj-
nych próbki materii organicznej. Analiza 
tych znalezisk pozwoli dokonać istotnych 
ustaleń dotyczących zmian środowisko-
wych, sposobów odżywiania się żyjących 
tu ludzi, typologii narzędzi i sposobu ich 
wytwarzania, a także następstwa czaso-
wego faz osadniczych udokumentowa-
nych w obrębie poszczególnych stano-
wisk oraz ich datowania bezwzględnego.

Prace badawcze w obrębie stanowiska jaskiniowego; mgr Katarzyna Figiel 
(UWr), lic. Kamil Majda (UWr), mgr Tomasz Łapa (Uniwersytet Łódzki)
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Cmentarzysko na pustyni Atakama
Misja Archeologiczna Uniwersytetu 
Wrocławskiego prowadziła też bada-
nia w dolnym biegu Tambo. Za szcze-
gólnie ważne należy uznać wykopa-
liska na wzgórzu Banduría, w pobliżu 
miejscowości Punta de Bombón, nie-
daleko ujścia Rio Tambo do Pacyfi ku. 
Pomimo panujących upałów 
i burz piaskowych archeolo-
gom udało się odkryć rozle-
głe cmentarzysko z okresu 
wczesnoceramicznego (for-
matywnego). To znalezisko 
rzuca nowe światło na kul-
turę tamtejszych wczesnych 
społeczeństw rolniczych, ich 
kontakty z mieszkańcami 
obszarów leżących znacznie 
bardziej na północ, m.in. 
terenów południowego wy-
brzeża, gdzie rozwijała się 
kultura Nasca.
W obrębie cmentarzyska od-
kryto szczątki przywódców 
pochowanych – zgodnie ze 
zwyczajem – wraz z kobie-
tami. Ekstremalnie suche 
warunki północnej części 
pustyni Atakama spowodo-
wały, że oprócz wyrobów 
ceramicznych, w tym rów-
nież fragmentów naczyń 
kultury Nasca, zachowały 
się elementy wyposażenia 
grobowego z materii orga-
nicznej. Znaleziono m.in. 
resztki ubrań i jedzenia, łuki, 
strzały z kamiennymi ostrza-
mi, nosidła, kosze, kamienne 
i miedziane buzdygany/ber-
ła z drewnianymi trzonkami.
Wstępnie materiały te moż-
na datować na pierwsze 
wieki naszej ery i przypisać 
je dotychczas bardzo słabo 
rozpoznanej kulturze Sigu-
as. Należy pamiętać, że do 
chwili obecnej przyjmowa-
no, iż jej zasięg ograniczał 
się do regionów leżących 
bardziej na północ od do-
rzecza Tambo.
Ze względu na fakt, że na 
obszarze macierzystym ma-
teriały Siguas znamy głównie 
z wykopalisk rabunkowych, 
nienaruszone pochówki 
z cmentarzyska na wzgórzu 
Banduría mają fundamen-
talne znaczenie dla dalszych 
badań nad okresem poprze-

dzającym pojawienie się w tym regionie 
cywilizacji Huari i Tiahuanaco.
Wspomnijmy, że badaczom z Uniwersytetu 
Wrocławskiego udało się też odkryć w do-
linie Yalaque (dorzecze Tambo) pozostało-
ści dużej osady, której początki należałoby 
wiązać z cywilizacją Tiahuanaco. Fakt ten 
stanowi istotny wkład nauki polskiej w ba-

dania ekspansji tej cywilizacji na tereny wy-
brzeża oceanicznego.

Józef Szykulski

Projekt Tambo realizowany jest od roku 2008 
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Stanowi integralną część 7. Progra-
mu Ramowego UE (Marie Curie Actions) i korzy-
sta z wydatnego wsparcia.

Sala konkwistadorów, ratusz w Arequipie; uroczystości związane 
z dziesiątą rocznicą ogłoszenia przez UNESCO Arequipy

jako pomnika dziejowego ludzkości
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Dolina rzeki Crucero z ruinami młynów hiszpańskich
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Dolina rzeki Crucero; w dole zabudowania wioski TolapampaI kto powiedział, że kobiety nie potrafi ą pracować łopatą?
Lic. Karolina Krajewska na stanowisku Banduría
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Archeolożki Katarzyna Figiel i Agnieszka Piłat
w towarzystwie dziewcząt indiańskich

Mecz piłkarski członków ekspedycji z reprezentantami 
indiańskiej ludności zakończony wynikiem 1:1 (4500 m n.p.m.)
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Dolina rzeki Jucumarini
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Wieści z peruwiańskiej misji naszych archeologów

Banduría. Lic. Karolina Krajewska i lic. Łukasz Mikocik 
podczas prac wykopaliskowych

Lic. Karolina Krajewska podczas prac laboratoryjnych Pochówki kultury Siguas, około II wieku n.e.

Archeolog Agnieszka Piłat podczas prac pomiarowychFigurka kultury Siguas, około II wieku n.e.Prace pomiarowe na stanowisku Banduría

Pozostałości młynów kolonialnych do mielenia rudy 
złota, region Ichuña 4500 m n.p.m.

Crucero. Członkowie ekspedycji w towarzystwie 
przedstawicieli miejscowej ludności; od lewej mgr Piłat, 
lic. Hełmecki, mgr Figiel, mgr Kwiatkowski

Banduría. Czaszka kobieca

Lic. Karolina Krajewska i dalecy krewni Pozostałości szkieletu na stanowisku Banduría

Prof. Jerzy Piekalski (Instytut Archeologii UWr) i lic. Łukasz 
Mikocik podczas przeprawy przez Río Tambo



Jubileuszowa wystawa w Rynku

Pierwszy rektor Stanisław Kulczyński i pierwsi dziekani: 
Ludwik Hirszfeld (Wydział Lekarski), Kazimierz
Sembrat (Wydział Nauk Przyrodniczych) i Kamil
Stefko (Wydział Prawa)
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
w roku akademickim 1955/1956
Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego podczas 
zwiedzania wystawy z okazji 25-lecia uczelni
(14 XI 1970 r.)
Domy studenckie „Kredka” i „Ołówek” na placu Grun-
waldzkim wzniesione w latach 1981–1991

1.

2.

3.

4.

Kartusze herbowe korporacji studenckich Borussia
i Silesia
Poczet sztandarowy korporacji studenckiej Borussia 
wyruszający z pl. Uniwersyteckiego
Pocztówka jubileuszowa Uniwersytetu Wrocławskiego
z herbami działajacych w 1911 r. korporacji,
burszenszaftów i związków studenckich
Pocztówka jubileuszowa Uniwersytetu Wrocławskiego
z 1911 r.
Uroczysty wjazd pocztów organizacji studenckich
na Stare Miasto we Wrocławiu, 1905 r.
Dyplom poświadczający spożycie przez członków
korporacji 50 litrów piwa w Piwnicy Świdnickiej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zrujnowany gmach główny Uniwersytetu 
Wrocławskiego w 1945 r.
Dekret prezydenta Bolesława Bieruta
z 24 VIII 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu
i Politechniki Wrocławskiej w polskie państwowe
szkoły akademickie
Wykład na Wydziale Prawno-Administracyjnym w roku 
akademickim 1945/1946
Uroczystość ofi cjalnego otwarcia Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu (9 VI 1946 r.)

1.

2.

3.

4.

Królewska i Uniwersytecka Biblioteka we Wrocławiu
na początku XX w. – widok od strony Odry
Profesor Carl Dziatzko, bibliotekarz naczelny
Królewskiej i Uniwersyteckiej Biblioteki we Wrocławiu
w latach 1872–1886
Opracowana przez Carla Dziatzko instrukcja 
katalogowania księgozbioru, 1886 r.
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej: iluminowana karta
z Biblii żagańskiej (IF 11), 1435 r.
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej: karta tytułowa 
słynnego dzieła Seyfrieda Rybischa i Tobiasa Fendta 
Monumenta sepulcrorum cum epigraphis wydanego
we Wrocławiu w 1574 r.

1.

2.

3.

4.

5.

Fryderyk Wilhelm III, król pruski w latach 1797–1840
Strona tytułowa Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (1816)
Student Korporacji Silesii, najstarszego zrzeszenia
śląskich studentów istniejącego do dzisiaj we Frankfurcie 
nad Odrą

1.
2.
3.

Obraz Ostatnia Wieczerza Michaela Leopolda
Willmanna (1661), obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu
Obraz ołtarzowy Madonna z Dzieciątkiem (ok. 1450),
obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego
we Wrocławiu 
Rzeźba Trzy Marie z grupy Ukrzyżowanie (ok. 1430),
obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie

1.

2.

3.

Akt darowizny dla Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku jubileuszu, 31 VIII 1861 r.
Uniwersytet Wrocławski wg litografi i z 1815 r.
Łańcuch rektorski ufundowany z okazji nadania 
Uniwersytetowi Wrocławskiemu imienia Fryderyka 
Wilhelma (26 VII 1911 r.)
Pieczęcie wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego

1.

2.
3.

4.

Panorama Frankfurtu nad Odrą u schyłku XVI w.
Konrad Koch zwany Wimpina, pierwszy rektor Viadriny
Spis wykładów Uniwersytetu Viadrina z 1689 r.

1.
2.
3.

Leopold I Habsburg, cesarz rzymski narodu
niemieckiego w latach 1658–1705
Akt fundacyjny z pieczęcią majestatyczną cesarza
Berła Akademii Leopoldyńskiej: fakultetu
teologicznego, rektorskie, fakultetu fi lozofi cznego

1.

2.
3.

Ostatnia tablica wystawowa na stronie 38
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