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 Insygnia rektorskie
dla prof. Marka Bojarskiego

Profesor Marek Bojarski został
rektorem na drugą kadencję
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w numerze

Dwóch kandydatów ubiegało się 14 marca o urząd rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2012–2016.
Byli to profesorowie: prawnik Marek Bojarski, urzędujący
rektor w kadencji 2008–2012, oraz informatyk i matematyk
Leszek Pacholski, rektor UWr w latach 2005–2008. Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybrało prof. Marka Bojarskiego
138 głosami. Na prof. Leszka Pacholskiego elektorzy oddali
46 głosów.
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Profesor Zuzanna Topolińska wyróżniona medalem jubileuszowym UWr, Krzysztof Dębicki i Zbigniew Palmowski profesorami tytularnymi, nominacje i wyróżnienia w Oratorium
Marianum, pierwsza polska stypendystka w National Yiddish
Book Center, Wrocławski Indeks 2011 za nami.
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Po raz szesnasty w historii studenci Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations zorganizowali otwarte spotkanie z cyklu „Ring medialny“. Tym razem swój autorski ranking polityków przedstawiła Janina Paradowska,
publicystka „Polityki”, dziennikarka Radia TOK FM, komentatorka polityczna. Słuchało jej blisko trzysta osób, a władze
naszej uczelni reprezentował prorektor prof. Adam Jezierski.
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Za nami piąte już spotkanie z cyklu „O socjologii z Literatką”.
W niedzielę 4 marca wrocławscy socjologowie rozmawiali
o bezdomnych i problemach, z jakimi się borykają. Cykl spotkań organizuje Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział
Wrocław we współpracy z Kawiarnią Literatka (Rynek 56/57),
bo to właśnie tam odbywają się spotkania.
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Wraz z wiosennym słońcem wzmaga się nasza aktywność
i chęć wyjścia z domu w wolnych chwilach. Zapraszamy zatem do odwiedzenia muzeów Uniwersytetu Wrocławskiego
i obejrzenia interesujących eksponatów. Do żywych muzeów: Ogrodu Botanicznego i Arboretum zapraszamy odpowiednio od 1 kwietnia i 1 maja. Tam znajdziemy prawdziwe
wytchnienie.
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 I okładka – Insygnia rektorskie dla prof. Marka
Bojarskiego na drugą kadencję, fot. Andrzej Ostrowski
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wybory na kadencję 2012–2016

– Dziękuję elektorom za zaufanie, nie narażę uniwersytetu na zawirowania – to słowa prof. Marka Bojarskiego, rektora UWr na kolejne cztery lata

Profesor Marek Bojarski został
rektorem na drugą kadencję
tetu Wrocławskiego – powiedziała prof. Urszula Kalina-Prasznic, jego przewodnicząca.
– Już w pierwszym głosowaniu sprawnie

Na zebranie wyborcze przybyło 192 elektorów i oddali oni 192 ważne głosy, wśród
nich 8 elektorów zagłosowało przeciwko
obu kandydatom. Statut UWr określa maksymalną liczbę elektorów na 200 osób.
Uzyskanie przez kandydata na rektora minimum 101 głosów (pula 50 proc. głosów
statutowych elektorów + 1 głos) oznaczało
zakończenie wyborów w pierwszej turze.
– Tak sprawne Uniwersyteckie Kolegium
Elektorów zapisze się w historii Uniwersy-

Wyniki głosowania Uniwersyteckiego Kolegium
Elektorów na kandydatów na rektora UWr

i w zdecydowany sposób elektorzy wyrazili swoje stanowisko w sprawie wyboru
rektora na przyszłą kadencję. Prof. Prasz-

fot. Kazimiera Dąbrowska

fot. Agnieszka Kalota

wóch kandydatów ubiegało się
14 marca o urząd rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2012–2016.
Byli to profesorowie: prawnik Marek
Bojarski, urzędujący rektor w kadencji
2008–2012, oraz informatyk i matematyk Leszek Pacholski, rektor UWr w latach
2005–2008. Uniwersyteckie Kolegium
Elektorów wybrało prof. Marka Bojarskiego 138 głosami. Na prof. Leszka Pacholskiego elektorzy oddali 46 głosów.

Dr Ryszard Balicki odczytał wyniki
głosowania na urząd rektora
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Prof. Urszula Kalina-Prasznic, przewodnicząca
elektorów, pogratulowała obu kandydatom startu
w wyborach i sukcesu prof. Markowi Bojarskiemu
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Oklaskami powitano zwycięskiego kandydata prof. Marka Bojarskiego

nic poprosiła do Auli Leopoldyńskiej obu
kandydatów startujących na fotel rektora,
dodając, że obaj zasługują na gratulacje
i podziękowania: prof. Marek Bojarski, bo

wygrał wybory, a prof. Leszkowi Pacholskiemu należy podziękować, bo prowadził
wytrwałą walkę o pozyskanie akceptacji dla
swojej wizji uczelni.

Słowa powitania i kwiaty dla rektora
na następną kadencję

Wybór urzędującego rektora na kolejną
kadencję przerywa nienajlepszą, praktykowaną w ostatnich czasach w naszej uczelni
tradycję, że rektorem bywa się tylko raz.

DZIŚ ŚCIERNISKO, JUTRO SAN FRANCISCO?
Prof. Marek Bojarski, Jego Magnificencja
urzędujący rektor i równocześnie rektor
elekt na kolejną kadencję, powiedział
w Auli Leopoldyńskiej, zwracając się do
elektorów: Dziękuję Państwu bardzo za
to, że obdarzyli mnie Państwo wielkim

zaufaniem. Uważam, że zaufanie to coś,
co pozwala człowiekowi zebrać siły na
dalszą pracę, oznacza to także, że Państwo zaakceptowali styl pełnienia przeze
mnie funkcji rektora, ale z drugiej strony
wierzycie, że ten uniwersytet mam pro-

wadzić w taki sposób, żeby go nie narazić
na żadne zawirowania. Dzisiaj nie będę
obiecywać tego, co w jednej z polskich
piosenek było obiecane: dzisiaj tu jest
ściernisko, jutro będzie San Francisco. Ale
będziemy pracować.


Prof. dr hab. Marek Bojarski (ur. 1946),
profesor prawa, specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, jest autorem ponad 160 prac,
m.in. „Kodeksu wykroczeń z komentarzem”, „Leksykonu prawniczego”, „Kompendium dla policjanta”, „Przewodnika
po pozakodeksowym prawie karnym”,
współautorem „Encyklopedii prawa”.
Doktorem nauk prawnych został
w 1976 r., a habilitował się w zakresie
prawa karnego materialnego w 1985 r.
Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 1992 r.
Był visiting professorem na uniwersytetach w Bostonie, Des Moines, Detroit,
Waszyngtonie D.C., Salford, Leiden, Leuven. Przebywał też na uniwersytecie
w Warwick (Coventry) w Wielkiej Brytanii.
Na naszej uczelni od 2002 roku przez
dwie kadencje był dziekanem Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 90. był dwukrotnie prorektorem
uniwersytetu. W maju 2008 roku został wybrany na rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego na czteroletnią kaden-

2.

cję. Był wówczas pierwszym od 38 lat
prawnikiem w fotelu rektora. Poprzedni,
prof. Włodzimierz Berutowicz, kierował
uczelnią w latach 1968–1971.
W gremiach pozauczelnianych był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem Komisji ds. Nagród
przy Premierze RP, członkiem Komisji
Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego.
Przewodniczył w roku akademickim
2009/2010 Kolegium Rektorów Uczelni
Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry.
W 2005 r. został honorowym profesorem Uniwersytetu Św. Marcina de
Porres w Limie, Tomski Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny nadał mu
tytuł „početnogo professora”, który jest
rosyjskim odpowiednikiem godności doktora honoris causa, a w 2011 r.
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki uhonorował prof. Bojarskiego
godnością doktora honoris causa.

Przegląd Uniwersytecki nr 3/2012

28 marca rektor elekt przedstawi Uczelnianemu Kolegium Elektorów kandydatury
swoich prorektorów, nad którymi zagłosują elektorzy. Władze rektorskie rozpoczną urzędowanie w nowym składzie od
1 września 2012 roku.


PREZENTACJA
PROGRAMÓW
WYBORCZYCH
Wcześniej, 7 marca, na otwartym zebraniu
Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
prof. Leszek Pacholski i prof. Marek Bojarski, zdeklarowani kandydaci (pisemną
zgodę na kandydowanie składali do 29 lutego), przedstawili swoje programy.
Debata w sali im. Andrzeja Mycielskiego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr trwała trzy godziny.
Prof. Leszek Pacholski zaczął słowami: „Wiele
osób zadaje sobie zapewne pytanie, po co
ja tu stoję, po co kandyduję, skoro szanse

wybory na kadencję 2012–2016
należy utrzymać jedność tego środowiska
i sprawdzony model nauczania oparty na relacji uczeń – mistrz. Przywołał też przyznany
naszej uczelni w rankingu „Perspektyw” tytuł
„Kuźni kadr”, czyli wyróżnienie za kształcenie
młodych kadr. Następnie wyliczył działania zakończone sukcesem w jego kadencji,
która przypadła, zauważył, na pogłębiający
się kryzys finansowy i wymienił m.in. zakończenie budowy nowego gmachu Biblioteki
Uniwersyteckiej, przywrócenie współpracy
z Czechami i Słowacją, utrzymanie na uczelni Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Rektor zlecił
badania, by ustalić, jakie skutki, także finansowe, spowoduje na naszej uczelni zapowiadany niż demograficzny.

Dyskusja z kandydatami na urząd rektora
trwała blisko dwie godziny. Pytania odnosiły się m.in. do zmian wprowadzanych
przez nową ustawę resortową, zarzutów
stawianych przez studentów z Inicjatywy
Czwartego Paragrafu samorządowi studenckiemu za zbyt niską frekwencję podczas wyborów elektorów studenckich. Prof.
Bojarski zapowiedział jak najszybsze otwarcie w celu integracji młodzieży Centrum
Aktywności Studenckiej, w budynku koło
„Dwudziestolatki”. Na pytanie o podwyżki
rektor obiecał, że będzie się starał o pieniądze i dodał: – Z kamienia wycisnę, ale je
zdobędę.
Kazimiera Dąbrowska

fot. Jerzy Katarzyński

na zwycięstwo są zerowe?”, i powołał się na
wyniki głosowania indykacyjnego elektorów, dające jego przeciwnikowi 91 głosów,
przy 27 głosach poparcia dla siebie. Następnie przedstawił analizę zagrożeń, z którymi
musi zmierzyć się Uniwersytet Wrocławski.
Skupił się m.in. na zagrażającym uniwersytetowi niżu demograficznym, bowiem malejąca liczba studentów niestacjonarnych ma
wpływ na budżet uczelni, i postulował zwrócenie większej uwagę na jakość kształcenia
oraz warunki studiowania. Proponował
zmiany, by uczelnia nie straciła swojej pozycji.
Prof. Marek Bojarski swoje wystąpienie zaczął hasłem „Ludzie są najważniejsi” i podkreślił, że zadaniem rektora jest łączyć, a nie
dzielić społeczność akademicką. Uznał, że

fot. Jerzy Katarzyński

Prof. Marek Bojarski

W sali im. Andrzeja Mycielskiego

fot. Jerzy Katarzyński

Hasło wyborcze prof. Marka Bojarskiego

fot. Jerzy Katarzyński

Prof. Leszek Pacholski

fot. Jerzy Katarzyński

fot. Jerzy Katarzyński

Z prezentacji prof. Leszka Pacholskiego

Po wymianie poglądów na przyszłość UWr... uścisk dłoni
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DEKLARACJA PROGRAMOWA PROF. MARKA BOJARSKIEGO
REKTORA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KOLEJNĄ KADENCJĘ 2012–2016

„Ludzie są najważniejsi”
Wczoraj - rok 2008

Człowiek – podstawa wspólnoty akademickiej

2

Podstawy programowe
¾Uniwersytet to społeczność, wspólnota ludzi, ideałów,
wartości.

3

Rozwój w warunkach kryzysu
¾Skomplikowana sytuacja wewnętrzna,
wiele różnorodnych linii podziału wewnątrz uczelni.

¾Konieczne jest harmonijne współistnienie badaczy
i dydaktyków.

¾Technokratyczna polityka kadrowa.

¾Stawiamy na rozwój młodej kadry.

¾Trudne wyzwania finansowe i administracyjne.

¾Wzmacniamy prestiż wynikający z doświadczenia utytułowanej
kadry naukowej.

¾Biblioteka Uniwersytecka: najdłuższa inwestycja w historii
uczelni.

¾Promujemy światowej klasy badania naukowe i wychowanie
nowych pokoleń naukowców.

¾Zmienne warunki zewnętrzne, duży wpływ politycznoprawnego otoczenia uczelni wyższych, konfliktu różnorakich
grup interesów.

¾Aktywizujemy życie studenckie.

Cel główny: ugruntowanie miejsca Uniwersytetu
Wrocławskiego jako jednego z kluczowych
aktorów w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Dzisiaj – rok 2012

4

Jutro…

Dzisiaj…
9 Ewolucyjny model rozwoju uczelni z zachowaniem jej
tożsamości, ideałów i wartości.

5

…kontynuujmy rozwój!
¾Sześć podstawowych gałęzi życia uniwersyteckiego,
których stymulowanie zapewni przetrwanie i dobre funkcjonowanie
uczelni w warunkach kryzysu.

9 Stabilny wzrost wyników w zakresie badań naukowych
i współpracy międzynarodowej.

¾Nacisk na prestiż uczelni jako prężnego ośrodka
akademickiego.

9 Stabilna praca według jasnych kryteriów.

¾Zwiększanie liczby grantów i stałe poprawianie jakości
badań naukowych.

9 Ustabilizowana sytuacja inwestycyjna,
zakresu obowiązków służb uniwersyteckich.

rozszerzenie

¾Utrzymanie stałego poziomu rekrutacji na studia w sytuacji
niżu demograficznego.

Filary rozwoju II – współpraca międzynarodowa

Filary rozwoju I – badania naukowe
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Cel: wzrost siły naukowej i prestiżu uczelni
widoczny w poważnych rankingach krajowych
i zagranicznych.
¾Organizacyjne wsparcie dla doktorantów i młodych
pracowników naukowych w pozyskiwaniu grantów ze źródeł
krajowych i zagranicznych.
¾Nowe narzędzia finansowe (nagrody finansowe Rektora)
i przyjazne procedury organizacyjne stymulujące rozwój badań
naukowych.
¾Inwestycje w infrastrukturę badawczą.

4.

7

Cel: Utrzymanie wysokiej pozycji
międzynarodowej.
¾Poprawienie trzeciego miejsca w Polsce, jeśli chodzi o
przyjęcie studentów zagranicznych.
¾Utrzymanie pierwszego miejsca w Polsce, jeśli chodzi o
wyjazdy dydaktyczne nauczycieli w ramach LLP-Erasmus oraz
wyjazdy na staże pracowników niebędących nauczycielami.
¾Stały
wzrost
liczby
studentów
i
doktorantów
przyjeżdżających na UWr.
¾Kontynuacja współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w
Polsce, Europie i na świecie, ale też w wymiarze lokalnym (inne
uczelnie, EIT+).
¾Nawiązanie współpracy międzynarodowej z nowymi ośrodkami,
w tym wiodącymi partnerami z Europy, USA i innych z grona 500
najlepszych uczelni świata.
¾Współpraca z uniwersytetami flagowymi ONZ.
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Filary rozwoju III – Informatyzacja
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Filary rozwoju IV – granty i finasowanie

Cel: unowocześnienie i stymulowanie
innowacyjności uczelni.
¾Nowe serwerownie poprawiające jakość usług sieciowych
uczelni (w trakcie realizacji).

9

¾Zakończenie wdrożenia USOS na całej uczelni (w ciągu
ostatnich czterech lat system objął ponad połowę studentów
uczelni).

cyfrowego

zarządzania

uczelnią

¾Utrzymanie tempa wzrostu środków z grantów na obecnym
poziomie (ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich
trzech lat).
¾Ułatwienia w dostępie do środków – szkolenia i pomoc
administracyjna.

¾Przygotowanie infrastruktury do pełnego bezprzewodowego
dostępu do Internetu dla wszystkich członków społeczności
akademickiej (w trakcie realizacji).
¾Wdrożenie narzędzi
trakcie realizacji).

Cel: Wzrost liczby źródeł finansowania działań
i wysokości grantów.

¾Zwiększenie działań na rzecz komercjalizacji wyników
badań (wzrost liczby licencji i patentów, upowszechnienie wśród
kadry naukowej zasad komercjalizacji oraz transferu wiedzy,
organizacja szkoleń dla kadry akademickiej, promocja idei
przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i
umiejętności).

(w

Filary rozwoju VI – kapitał ludzki

Filary rozwoju V – inwestycje i remonty
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Cel: Powiększenie i utrzymanie
bazy materialnej uczelni.
¾Zakończenie inwestycji budowy nowej siedziby Wydziału
Biotechnologii (w trakcie realizacji).

11

Cel: zwiększenie potencjału środowiska
akademickiego.
¾Racjonalna struktura zatrudnienia.
¾Stały wzrost uposażeń pracowników naukowych.

¾Uruchomienie nowej Biblioteki Uniwersyteckiej (w trakcie
realizacji).

¾Warunki wspierające
naukowców.

¾Rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych w Instytucie
Historycznym.

przyjazdy

wybitnych

światowych

¾Poprawa warunków studiowania.

¾Inwestycja w Centrum Aktywności Studenckiej.

¾Uczelnia przyjazna dla niepełnosprawnych.
¾Program zwiększania liczby studentów poprzez współpracę
ze szkolnictwem średnim.

Reforma administracji ogólnouczelnianej

12

Cel: usprawnienie i racjonalizacja pracy służb
administracyjnych.
¾Komputeryzacja usług wewnętrznych, wdrożenie nowego
systemu kadry–płace.

Uczelnia przyjazna ludziom i otoczeniu I

13

¾Zmiany w strukturze organizacyjnej, konsolidacja jednostek
o podobnym typie zadań.
¾Wprowadzenie
systemowych
i
strategicznych
działań
podnoszących jakość zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie
zapisów strategii przyjętej w 2011 r. przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Realizacja założonych celów wymaga:
9mobilizacji wszystkich członków wspólnoty akademickiej,
9racjonalnego dobierania środków do realizacji celów,
np. poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku
pracy, wprowadzenie do programów elementów związanych z
kształceniem przedsiębiorczości, kontynuację innowacyjnych
projektów interdyscyplinarnych,
9dalszego stałego
naukowego,

i

równomiernego

9podnoszenia konkurencyjności
Wrocławskiego w świecie nauki,

i

wzrostu

miejsca

prestiżu

Uniwersytetu

9umocnienia pozycji w środowisku lokalnym i regionalnym
jako ważnej instytucji dla rozwoju oraz instytucji społecznie
odpowiedzialnej.

Uczelnia przyjazna ludziom i otoczeniu cd.
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9 nowoczesnego sposobu zarządzania uczelnią,
9 kreowania współpracy miedzy instytucjami i osobami
reprezentującymi
gospodarkę,
a
także
innymi
uniwersytetami i sektorem publicznym,

Uczelnia przyjazna ludziom i otoczeniu cd.
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Wszystko to osiągniemy, pamiętając, że...

9 bycia jednym z kluczowych podmiotów we wdrażaniu
regionalnej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego,
opracowanej
na
zlecenie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, oraz włączenia się w działania na
rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
9 upowszechnienia znaczenia wiedzy w skali społecznej
oraz stymulowania zainteresowania przyszłością i rozwojem
(poprzez kontynuację działań popularyzujących naukę oraz
społeczną odpowiedzialność uczelni).

LUDZIE
SĄ
NAJWAŻNIEJSI

Program wyborczy przedstawiony został przez prof. Marka Bojarskiego 7 marca 2012 r. przy pomocy prezentacji w sali im. Andrzeja Mycielskiego na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w czasie otwartego zebrania Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.
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rozmaitości

Rozmaitości

fot. archiwum

14 grudnia 2011 roku w Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (MANU) w Skopiu odbyła
się uroczystość, podczas której prof. Zuzanna Topolińska otrzymała medal jubileuszowy Uniwersytetu Wrocławskiego. W imieniu JM Rektora prof. Marka Bojarskiego
medal wręczył prof. Zuzannie Topolińskiej
prof. Jan Sokołowski z Instytutu Filologii
Słowiańskiej UWr. Przyznane wyróżnienie

Od lewej: prof. Petar Ilievski, prof. Zuzanna Topolińska
i prezydent MANU Georgi Stardelov

jest wyrazem uznania dla jej dorobku naukowego i podziękowaniem za wieloletnią
współpracę z UWr. W uroczystości wzięły
udział władze Akademii z prezydentem
MANU prof. Georgi Stardelovem, przyjaciele i uczniowie prof. Zuzanny Topolińskiej.
Uroczystość otworzył prezydent Akademii
Georgi Stardelov. Dokonania prof. Zuzanny Topolińskiej w zakresie językoznawstwa
przedstawił prof. Jan Sokołowski.
Profesor Zuzanna Topolińska należy do
grona najwybitniejszych językoznawców
slawistów na świecie. Jej prace naukowe
dotyczą fundamentalnych zagadnień językoznawstwa teoretycznego oraz podstawowych dziedzin językoznawstwa
opisowego, historycznego i konfrontatywnego. Dorobek naukowy prof. Zuzanny Topolińskiej, publikowany w różnych
językach, w kilkunastu krajach świata, liczy
około 500 pozycji, w tym 20 książek. Przez
kilka dziesięcioleci prof. Zuzanna Topolińska związana była z PAN. Z jej inicjatywy
powołany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zespół językoznawców z różnych ośrodków akademickich,
który opracował trzytomową „Gramatykę

6.

współczesnego języka polskiego” – fundamentalne dzieło odpowiadające współczesnemu stanowi wiedzy o dzisiejszej
polszczyźnie. Przez wiele lat pełniła ważne
funkcje w polskich i międzynarodowych
instytucjach naukowych. Jej działalność
naukowa i organizacyjna wywarła znaczący wpływ na rozwój badań naukowych w zakresie językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego w Polsce
oraz za granicą, zwłaszcza w Macedonii.
Prof. Zuzanna Topolińska jest członkiem
czynnym PAU, członkiem Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk oraz członkiem zwyczajnym Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk,
w której sprawowała funkcję Sekretarza
Wydziału I Nauki o Języku i Literaturze.
Wykładała jako visiting professor w czołowych uniwersytetach amerykańskich.
Od lat 80. XX w. prof. Zuzanna Topolińska
mieszka w Skopiu, gdzie stworzyła dynamicznie działający ośrodek badawczy –
Centrum Lingwistyki Arealnej. Z Centrum
współpracują liczni uczeni z różnych krajów,
w tym także slawiści wrocławscy. Bliskie
kontakty z wrocławskim ośrodkiem slawistycznym utrzymują również uczniowie
prof. Zuzanny Topolińskiej pracujący w Skopiu w innych placówkach badawczych.
Dziękując JM Rektorowi prof. Markowi
Bojarskiemu za przyznane jej zaszczytnego wyróżnienia, prof. Zuzanna Topolińska
mówiła m.in. o swoich związkach z Wrocławiem, który po raz pierwszy odwiedziła
jako uczennica w roku 1946, o kontaktach
z wybitnymi wrocławskimi lingwistami,
prof. Leonem Zawadowskim i prof. Antonim Furdalem, o współpracy z Instytutem
Filologii Słowiańskiej UWr.
(sja)

Nowi profesorowie
tytularni
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę 22 lutego akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
W gronie 29 uczonych byli z naszej uczelni
dwaj profesorowie nauk matematycznych:
Krzysztof Dębicki i Zbigniew Palmowski.
– Musimy starać się tak kształtować wzorce, aby młody polski inteligent lokował
swoje ambicje nie tylko w świecie konsumpcji, lecz także we wpływaniu na życie
w swojej społeczności – zaznaczył Bronisław Komorowski podczas środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
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Prof. dr hab. Krzysztof Dębicki (ur. 1970 r.)
jest profesorem nauk matematycznych, specjalistą w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych. Absolwent matematyki (1994 r.) i informatyki
(1995 r.) na Uniwersytecie Wrocławskim.
Doktoryzował się
w 2000 r. w Instytucie
Matematycznym UWr pod
kierunkiem prof.
Tomasza Rolskiego na podstawie
rozprawy „Własności rozkładów
supremów gausProf. Krzysztof Dębicki
sowskich procesów stochastycznych i ich zastosowania
w modelach transmisji danych”.
W 2007 r. uzyskał habilitację, przedstawiając w Instytucie Matematycznym UWr pracę „Metody teorii wartości ekstremalnych
w analizie fluidowych sieci stochastycznych”.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymał
w 2009 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora tytularnego 12 stycznia 2012 r.
W Zakładzie Teorii Prawdopodobieństwa
Instytutu Matematycznego pracuje od
1994 roku. Na stażach i z wykładami przebywał na wielu uczelniach, m.in. takich
jak: w Szwecji – Ulm University, Szwajcarii
– University of Bern i University of Lausanne, Holandii – Center for Mathematics and
Computer Science (CWI), Szwecji – Mittag-Leffler Institute, Irlandii – Boole Center
i Cork College, Wielkiej Brytanii – Newton
Institute, Cambridge.
Był organizatorem konferencji naukowych
Stochastic Networks and Related Topics
w Będlewie w latach 2007, 2009 i 2011.
Autor lub współautor ponad 30 artykułów.
Specjalizuje się w teorii wartości ekstremalnych dla procesów stochastycznych oraz
analizie stochastycznych sieci kolejkowych
modelowanych procesami gaussowskimi
i Lévy’ego. Wyniki badań profesora, poza
wkładem do teorii prawdopodobieństwa
i procesów stochastycznych, motywowane są problemami analizy i optymalizacji
nowoczesnych sieci teletransmisji danych
oraz zagadnieniami związanymi z szacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego.
Recenzenci profesury tytularnej napisali:
„Przechodząc do podsumowania dorobku dr. hab. K. Dębickiego stwierdzam,
że opublikowane przez niego prace zawierają wyniki głębokie i interesujące zarówno z czysto matematycznego punktu
fot. archiwum

Profesor Zuzanna
Topolińska
wyróżniona
medalem
jubileuszowym
Uniwersytetu
Wrocławskiego

rozmaitości
w Zakładzie Teorii Prawdopodobieństwa
Instytutu Matematycznego.
Na stypendium podoktorskim był w Holandii, najpierw w EURANDOM (wrzesień
2000–luty 2003), a potem na Uniwersytecie
w Utrechcie (marzec 2004–luty 2005 i marzec 2006–luty 2007). Był zapraszany przez
Uniwersytet Tasmański w Australii jako
profesor wizytujący (listopad–
grudzień 2010
i
styczeń–luty
2012). Odbył 27
wizyt zagranicznych m.in. na
takie uczelnie,
jak: University of
Lund, University
Prof. Zbigniew Palmowski
of Hamburg, University of North Carolina, Georgia Institute
of Technology, École Normale Supérieure, Heriot-Watt University, University
of Manchester, Eurandom, Universite
de Pau, Sobolev Institute of Mathematics,
University of Bath, King’s College London,
Tokyo University of Science, Angers University, RICAM, Universite de Lausanne, University of Cambridge, University of Ottawa,
Universite Libre de Bruxelles, Universite
Lyon 1, University of Melbourne. Przygotował i pokazał 51 prezentacji na zagranicznych konferencjach i seminariach, głosił
też wykład plenarny, a z 11 prezentacjami
wystąpił na konferencjach w Polsce. Współorganizował konferencje naukowe: Stochastic networks and related topic w Będlewie
(2007 r., 2009 r. i 2011 r.) i Queueing theory
without limits: transient and asymptotic
analysis w Eurandom w Holandii (2007).
Jest autorem lub współautorem 46 recenzowanych artykułów (w zdecydowanej
większości opublikowanych w czołowych
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej).
W pracy naukowej zajmuje się szeroko
rozumianymi zastosowaniami teorii procesów stochastycznych i rachunku prawdopodobieństwa. Największe osiągnięcia
prof. Palmowskiego notowane są w obszarze asymptotyk prawdopodobieństw
wyjścia z ustalonego zbioru przez błądzenie losowe lub proces Lévy’ego. Błądzenia
losowe, jak i procesy Lévy’ego są podstawą do zrozumieniu wielu problemów
w teorii kolejek, naukach aktuarialnych,
czy w matematyce finansowej. Nowatorskość prowadzonych przez profesora
badań polega na wykorzystaniu technik
martyngałowych. Zostały one użyte m.in.
do rozwiązania tzw. problemów wyjścia,
podających rozkłady czasów wyjścia
z przedziału dla procesu Lévy’ego. To one
pozwoliły także rozwiązać tzw. problem
dywidendowy związany z identyfikacją
fot. archiwum

widzenia, jak i z perspektywy zastosowań. Polepszają one często lub rozszerzają rezultaty innych badaczy. Dowody
są trudne, zarazem skomplikowane technicznie i pomysłowe. Na uwagę zasługuje
szerokie, kilkunastoosobowe grono matematyków z kraju i zagranicy współpracujące z K. Dębickim. Są to zarówno znani
badacze o dużej renomie, jak i młodzi
matematycy pozostający pod jego opieką. Trzeba z uznaniem podkreślić, że wykształcił on kilkuosobową grupę młodych
badaczy o sporym, jak się wydaje, potencjale naukowym”.
Wyniki badań prof. Dębicki publikował
w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Stochastic
Processes and their Applications”, „Annals
of Applied Probability”, „Mathematics of
Operations Research”, „Bernoulli”.
Wypromował dwóch doktorów.
Obecnie kieruje projektem badawczym
MNiSW pt. „Funkcjonały od odbitych procesów gaussowskich i Lévy’ego: własności
asymptotyczne”.
Od 1999 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Redaktor naukowy czasopism: „Bernoulli
News” (2005– 2007), „Queueing Systems”
(od 2010 r.), „Probability and Mathematical
Statistic” (od 2011 r.).
Krzysztof Dębicki był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe: I nagrodą
PTM za najlepszą pracę magisterską z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań
matematyki (1994), nagrodą za najlepszy
artykuł prezentowany na XXX Konferencji
Zastosowań Matematyki (2001), nagrodą
dyrektora CWI (Amsterdam) za osiągnięcia naukowe i współpracę w grupie PNA 2
(2002) i nagrodami naukowymi Rektora
UWr w latach 2004, 2006 i 2008.
Profesor ma rodzinę, żonę Joannę i syna
Dobrosława. Interesuje się kosmologią.
Prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (ur. 1969)
jest profesorem nauk matematycznych, specjalistą w zakresie teorii procesów stochastycznych i teorii prawdopodobieństwa. Absolwent matematyki na naszej uczelni (1993).
Doktorat obronił na UWr w 1999 r. pod
kierunkiem prof. Tomasza Rolskiego na
podstawie rozprawy „Oszacowania prawdopodobieństwa przepełnienia bufora
w kolejkowych modelach przepływu”.
Habilitację uzyskał w 2007 r. też na naszej
uczelni po przedstawieniu pracy „Metody
martyngałowe i własności rozkładów subwykładniczych w teorii fluktuacji błądzeń
losowych i procesów Lévy’ego”. Mianowanie na stanowisko profesora w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymał w 2009 r.
Prezydent RP nadał mu tytuł profesora
12 stycznia 2012 r. Od 1993 roku pracuje
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średniego zdyskontowanego czasu lokalnego w supremum dla tego procesu.
Wielkość ta modeluje maksymalny zysk
akcjonariuszy z wypłaty dywidend przez
daną firmę. Najczęściej cytowana praca
prof. Palmowskiego opublikowana w „Annals of Applied Probability” w 2007 r. jest
już klasyczną pozycją dotyczącą tego problemu. Asymptotyki prawdopodobieństw
przekraczania dużych poziomów dla wymienionych procesów były z kolei analizowane w oparciu o technikę zamiany miary lub odpowiednie szacowania i zasadę
„jednego wielkiego skoku”.
Badania naukowe prof. Palmowskiego
skupiają się także na innych problemach
stochastycznych z zakresu klasycznej teorii kolejek, kolejkowych modeli przepływu,
teorii symulacji, strategii zabezpieczających instrumenty pochodne, procesów
gałązkowych czy też ogólnej teorii zamiany miary dla procesów markowskich.
Osiągnięcia Zbigniewa Palmowskiego docenili recenzenci profesury, pisząc: „Kandydat
prowadzi bogatą działalność naukową na
najwyższym poziomie światowym”, czy też:
„Dr hab. Z. Palmowski posiada szeroką wiedzę ze swojej tematyki i jest rozpoznawanym matematykiem w świecie. Współpracował z całą plejadą znanych matematyków”.
Obecnie badania prof. Palmowskiego koncentrują się na znajdywaniu rozkładów
quasi-stacjonarnych, analizie paryskiej
teorii fluktuacji oraz identyfikacji rozkładów podwójnych supremów procesów
Lévy’ego. Wyniki swoich badań uczony publikował w renomowanych czasopismach
zagranicznych z tzw. listy filadelfijskiej,
takich jak: „Annals of Applied Probability”,
„Séminaire de Probabilités”, „Stochastic
Processes and their Applications”, „Insurance: Mathematics and Economics”, „Journal of Applied Probability”, „Bernoulli”,
„Queueing Systems”, „Stochastic Models”,
„SIAM Journal on Applied Mathematics”,
„Statistics and Probability Letter”.
Baza Web of Science notuje 169 cytowań
prac Zbigniewa Palmowskiego, a indeks
Hirscha charakteryzujący jego całkowity
dorobek jest równy 8.
Profesor wypromował dwóch doktorów
i sprawuje opiekę promotorską nad kolejną rozprawą.
W tej kadencji sprawuje funkcję prodziekana ds. dydaktyki i spraw socjalnych na
Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.
W Polskiej Akademii Nauk jest członkiem
Komitetu Matematyki. Jest także członkiem redakcji (tzw. Associate Editor) czołowego światowego czasopisma „Stochastic
Processes and their Applications” i edytorem specjalnego numeru czasopisma „Queueing Systems”.

7.

Nominowani profesorowie zwyczajni (od lewej):
prof. Krzysztof Kawalec i prof. Jacek Sroka

 Akty mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego odebrali: prof. Tadeusz Kopeć z Instytutu Fizyki Teoretycznej,
prof. Tadeusz Lebioda z Instytutu Studiów
Międzynarodowych i prof. Zbigniew Przerembski z Katedry Muzykologii.

 Rektor pogratulował dr. Rafałowi Augustynowi, poloniście
z Zakładu Teorii
Kultury i Sztuk
Widowiskowych
naszej
uczelni,
równocześnie uznanemu
kompozytorowi
Dr Rafał Augustyn,
i krytykowi mulaureat Nagrody
Muzycznej Wrocławia
zycznemu, otrzymania tegorocznej Nagrody Muzycznej
Wrocławia w kategorii „muzyka poważna” za płytę „Do Ut Des. Music for and
with Quartet” z muzyką kameralną.
 Na uroczystości zostali także uhonorowani opiekunowie wyróżniających się kół
naukowych, finaliści konkursu „Najlepszy
Dyplom Roku” oraz medaliści – członkowie Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego i ich trenerzy.
Dyplomy i listy gratulacyjne odebrali z rąk
prorektor prof. Teresy Łoś-Nowak.
Opiekunowie wyróżniających się kół
naukowych: dr Renata Aleksandrowicz
(Koło Naukowe Bibliotekoznawców);
prof. Lesław Cirko (Językoznawcze Koło
Naukowe Germanistów); dr Kamila Kamińska (Koło Naukowe Edukacji Krytycznej „Discourse Power Resistance”);
dr hab. Artur Kozłowski (Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
i Europejskiego);
dr Agnieszka Klink
i dr Józef Krawczyk (Studenckie
Prof. Kazimierz Orzechowski,
Koło
Naukowe
kierownik Koła
Naukowego Chemików
Ekologów); dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska i prof. Piotr
Machnikowski (Uniwersytecka Poradnia
Prawna); dr Leszek Kwieciński i dr Małgorzata Łakota-Micker (Koło Integracji Europejskiej KItE); prof. Kazimierz Orzechowski (Koło Naukowe Chemików); dr Marcin

 Wśród laureatów prestiżowego konkursu Maestro Narodowego Centrum Nauki
znalazło się trzech wybitnych uczonych
z Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Jacek Otlewski, dziekan Wydziału Biotechnologii, oraz z Instytutu Fizyki Teoretycznej
prof. David Blaschke i prof. Jerzy Kowalski-Glikman. Konkurs MAESTRO
ma na celu finansowanie projektów badawczych
związanych z realizacją pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych
Prof. Jacek Otlewski,
dla rozwoju nalaureat konkursu Maestro
uki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy,
i których efektem mogą być odkrycia
naukowe. Projekt prof. Otlewskiego otrzymał dotację w wysokości ponad 2,7 mln
zł, prof. Blaschke blisko 2 mln zł, natomiast projekt prof. Kowalskiego-Glikmana
ok. 1,4 mln zł. Obecny na uroczystości
prof. Jacek Otlewski odebrał z rąk Jego
Magnificencji list gratulacyjny.
 Prof. Lesław Cirko z Instytutu Filologii
Germańskiej został powołany w stycz-

fot. Marcin Szala

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego
Radosław Mołoń (z prawej) odebrał brązowy medal
jubileuszowy z rąk JM Rektora prof. Marka Bojarskiego

 Nominacje na stanowisko profesora
zwyczajnego otrzymali prof. Krzysztof Kawalec z Instytutu Historycznego i prof. Jacek
Sroka z Instytutu Politologii.
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fot. Marcin Szala

fot. Marcin Szala

Profesorowie nadzwyczajni (od lewej):
prof. Tadeusz Lebioda, prof. Tadeusz Kopeć
i prof. Zbigniew Przerembski

fot. Marcin Szala

Na uroczystych otwartych spotkaniach
członków Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego jego przewodniczący JM Rektor
prof. Marek Bojarski wręcza akty mianowania na stanowisko profesora oraz dyplomy
i listy gratulacyjne wyróżnionym pracownikom i studentom naszej uczelni.
 21 marca uroczystość rozpoczęła się
od uhonorowania brązowym medalem
jubileuszowym wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia
za wszechstronną pomoc i wsparcie przy
organizacji obchodów jubileuszu 200-lecia
państwowego uniwersytetu we Wrocławiu.

8.

Prof. Lesław Cirko,
członek prestiżowych
niemieckich instytucji

niu tego roku
w skład Rady Naukowej Instytutu
Języka Niemieckiego w Mannheim, a w lutym
do Rady Naukowej Niemieckiej
Centrali Wymiany
Akademickiej, na
uroczystości zaś
otrzymał gratulacje od rektora.

fot. Marcin Szala

Nominacje
i wyróżnienia
w Oratorium
Marianum

fot. Marcin Szala

Prof. Palmowski kierował pięcioma projektami badawczymi prowadzonymi kolejno od
2005 r.; ostatni z nich powierzony w 2012 r.
przez MENiS potrwa do 2013 r., ponadto
brał udział w 11 grantach, w tym w dwóch
zagranicznych. Współpracuje też z przemysłem: z Philips Research w projekcie PELICAN dotyczącym „Samoregulacji w szybkich sieciach telekomunikacyjnych” i z Océ
Venlo w projekcie dotyczącym „Symulacji
przecięć typu L-R w modelu Boolowskim”.
Nagradzany był przez Rektora UWr za osiągnięcia naukowe w latach 2004, 2005 i 2008.
Profesor z rodziną (żoną i synem) uprawia
chętnie turystykę, w wolnych chwilach czyta
literaturę piękną i słucha muzyki. (zebr. kad)

fot. Marcin Szala

rozmaitości

fot. Marcin Szala

rozmaitości

Opiekunowie kół naukowych na wspólnej fotografii z prorektor Teresą Łoś-Nowak

Poprawa (Studenckie Koło Naukowe Językoznawców); dr Janina Radziszewska
(Studenckie Koło Naukowe Etnologów);
dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego „Fiskus”); mgr Paweł Rzechonek (Koło
Studentów Informatyki); dr Paweł Socha
(Studenckie Koło Naukowe Paleobiologów); dr Waldemar Sroka (Koło Naukowe
Geologów); prof. Dariusz Tarnawski (Studenckie Koło Naukowe Entomologów);
dr Marek Wójcik (Studenckie Koło Naukowe Mediewistów); dr Marcelina Zuber
(Koło Naukowe Studentów Socjologii).
Finaliści konkursu „Najlepszy Dyplom
Roku”: Piotr Posacki (biotechnologia) –
z grupy nauk przyrodniczych, Tomasz
Grzebyk (fizyka) – z grupy nauk ścisłych,

fot. Marcin Szala

•

Prof. Teresa Łoś-Nowak pogratulowała finalistom
konkursu „Najlepszy Dyplom Roku” na UWr (od lewej):
Urszula Sobczyk, Piotr Posacki i Tomasz Grzebyk

Medaliści Akademickich Mistrzostw
Polski 2010/2011:
I. Lekka atletyka: Adrian Rabowski (IV rok
administracji) – brązowy medal (III miejsce)
w skoku w dal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce oraz złoty
medal w kat. uniwersytetów, Alicja Benedyk (III rok europeistyki) – srebrny medal
(II miejsce) w Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
w biegu na 3000 m oraz złoty medal w kat.
uniwersytetów. Trener – Tomasz Herman.
II. Tenis: Jaśmina Zambrzycka (IV rok prawa), Agnieszka Śrutwa (III rok fizyki), Adrianna Zajączkowska (II rok prawa), Aleksandra Muczke (V rok prawa). Zawodniczki
zdobyły srebrny medal Akademickich
Mistrzostw Polski w kategorii uniwersytetów oraz IV miejsce w klasyfikacji ogólnej
Akademickich Mistrzostw Polski. Trener –
Włodzimierz Reczko.
III. Jeździectwo: Paulina Szołtys (II rok prawa) – brązowy medal w ujeżdżaniu w Akademickich Mistrzostwach Polski w kat.
uniwersytetów.
IV. Ergometr wioślarski: Karol Szymerowski
(II rok prawa) – III AMP w ergometrze wioślarskim, konkurencja ml, AMP. Drużynowo III miejsce w ergometrze wioślarskim w
Akademickich Mistrzostwach Polski w kat.
uniwersytetów zdobyli: Szymon Nawrocki
(III rok geografii), Dawid Kaczałko (III rok fizyki), Karol Szymerowski (II rok ekonomii),
Jakub Żygadło (II rok ekonomii), Mieczysław Maj (III rok ekonomii), Michał Bojarski
(II rok biotechnologii), Tomasz Pająk (III rok
prawa). Trener – Andrzej Mulka.

IV. Wspinaczka sportowa: drużynowo
w klasyfikacji generalnej AMP – III miejsce
i II miejsce w AMP w kat. uniwersytetów.
Skład drużyny: Agnieszka Szczepaniec
(III rok kulturoznawstwa), Michalina Marczak
(II rok psychologii), Karolina Adamowska (V
rok historii sztuki), Alicja Wdowiak (V rok filologii polskiej). Indywidualnie: Agnieszka
Szczepaniec (III miejsce na czas w kat. uniwersytetów). Trener – Bogna Jakubowicz.
V. Pływanie. Indywidualnie: Lidia Golachowska (III rok pedagogiki) – Akademickie Mistrzostwa Polski, II miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym, w kat.
uniwersytetów. Akademickie Mistrzostwa
Polski – III miejsce w sztafecie 4 x 50 m
stylem dowolnym, w kat. uniwersytetów.
Sztafeta 4x 50 m stylem dowolnym kobiet: Lidia Golachowska (III rok pedagogiki), Sandra Pęczek (V rok pedagogiki),
Katarzyna Wojtaszek (III rok administracji),
Magdalena Bielecka (I rok ekonomii). Akademickie Mistrzostwa Polski – III miejsce
w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym
mężczyzn, w kat. uniwersytetów: Marcin
Wojnas (II rok prawa), Grzegorz Jędrzejewski (III rok filozofii), Sebastian Ostrowski (III
rok prawa), Piotr Szczepanowski (V rok administracji). Trener – Rafał Tomczak.
VI. Sekcja narciarsko-snowboardowa: Marta
Kotala (IV rok prawa) – I miejsce w slalomie
gigancie w AMP w kat. uniwersytetów, Łukasz Piekaj (IV rok administracji) – III miejsce
w slalomie snowboardowym w AMP w kat.
uniwersytetów. Trener – Wojciech Bigiel.
VII. Sekcja aerobiku sportowego – II miejsce
w kategorii trójek w AMP w kat. uniwer-

fot. Marcin Szala

Urszula Sobczyk (pedagogika) – z grupy
nauk humanistycznych. Absolwenci zostali wyróżnieni za wysokie osiągnięcia na
studiach i przy obronie pracy magisterskiej, także za pracę w kołach naukowych
i organizację konferencji naukowych.

•

Utytułowani uniwersyteccy sportowcy ze swoimi trenerami i panią prorektor ds. studenckich
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rozmaitości
sytetów: Magdalena Bogdan (III rok prawa), Katarzyna Patalas (III rok filologii angielskiej), Małgorzata Prokopowicz (V rok
biotechnologii); II miejsce w kategorii par
w AMP w kat. uniwersytetów: Joanna Frątczak (IV rok chemii), Michał Wróbel (V rok
informatyki). Trener – Joanna Teperowska.
Spotkanie zakończyło się toastem i poczęstunkiem.
(kad)

Jidysz nauczyła ją dr Joanna Lisek. – To łatwe, jeśli zna się niemiecki – przekonywała
mnie Agnieszka. Potem był hebrajski biblijny. Teraz myśli o nauce nowohebrajskiego.
W 2009 r. z prof. Davidem Katzem, znanym
specjalistą języka i kultury jidysz, pracowała przy nagraniach ocalałych z holokaustu
na Litwie. Rok później, dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Wrocławskiego
i Muzeum Historii Żydów Polskich, jedzie

Agnieszka Ilwicka, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, od czterech lat zajmująca się kulturą
jidysz, otrzymała prestiżowe stypendium
w amerykańskim Narodowym Centrum
Książki Jidisz.
Do Amherst w Massachusetts, gdzie mieści się National Yiddish Book Center, wyjedzie jesienią i spędzi tam rok. Wcześniej
chce obronić pracę magisterską poświęconą powojennemu osadnictwu na Dolnym
Śląsku ocalałych z Zagłady Żydów i Jakubowi Egitowi, politykowi i dziennikarzowi,
który do 1949 r. przewodniczył dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Komitetowi Żydów Polskich i był jednym z przywódców
procesu osiedleńczego. Promotorem pracy Agnieszki jest prof. Marcin Wodziński,
kierownik Zakładu Studiów Żydowskich
w Instytucie Filologii Polskiej UWr.
Agnieszka studiuje też na Uniwersytecie
w Southampton jako stypendystka James
Parkes Institute Fellowship for Eastern
European Students. W Anglii pracuje nad
tym samym zagadnieniem, wykorzystując przede wszystkim materiały źródłowe
w języku jidysz.
Do Southampton pojechała pierwszy raz
dwa lata temu dzięki programowi wymiany Erasmus. Teraz kończy pięciomiesięczną praktykę w bibliotece University
College of London, gdzie porządkowała
i katalogowała książki w językach jidysz
i hebrajskim.
Studia na Uniwersytecie Wrocławskim
rozpoczęła od filologii klasycznej i kultury
śródziemnomorskiej. Jidisz i kulturą Żydów
zainteresowała się pod wpływem dr Joanny
Lisek, opiekunki studenckiego koła naukowego „Sznirele Perele” (Sznur Pereł). Agnieszka została przewodniczącą koła i wraz z koleżankami i kolegami przygotowała wystawę
„Jidiszer Jiszew in Niderszlezje”, która była
prezentowana w maju 2009 r. w gmachu
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.
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fot. archiwum

Pierwsza polska
stypendystka
w National Yiddish
Book Center

Agnieszka Ilwicka w bibliotece
uniwersytetu w Southampton

na Litwę, aby nagrywać ocalonych. To jej
autorski projekt z historii mówionej „Usłyszeć głos historii”. Wyprawia się na jidyszystyczne seminaria do Wilna, Paryża i Londynu. Pisze artykuły. Pomaga w tworzeniu
strony internetowej poświęconej żydowskiej przestrzeni Wrocławia, która jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym
przez „Sznirele Perele” pod opieką dr Lisek.
Trudno za nią nadążyć. – Bardzo ciekawe
są losy Żydów tureckich. Chciałabym tym
się zająć – snuje plany, ale potem rusza
w całkiem innym kierunku, do Stanów
Zjednoczonych, na Żydowski Tydzień
(YidishVokh). – To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-społecznych
w świecie jidyszystycznym. Mogłam w nim
uczestniczyć dzięki stypendium fundacji
Frost. Tam właśnie, latem 2010 r., poznałam Jordana Kutzika, który w ubiegłym
roku był stypendystą w National Yiddish
Book Center w Amherst. To Jordan podsunął mi pomysł, aby się o stypendium starać – wyjaśnia. – Bardzo pomogły mi rekomendacje moich wrocławskich nauczycieli
i Aleksa Lauterbacha z Kalifornii, sponsora
wielu bibliotek, również biblioteki w Zakładzie Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim – dodaje.
Twórcą National Yiddish Book Center jest
Aaron Lansky. W 1980 r. jako 23-letni student zdał sobie sprawę, że tysiące bezcen-
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nych żydowskich książek, które przetrwały
wojnę, Hitlera i Stalina, teraz niszczeją.
Odchodziło pokolenie, które te książki
czytało i kochało, a ich dzieci i wnuki już jidysz nie znały. Lansky zwrócił się z prośbą
do amerykańskich Żydów, aby zgłaszali,
że mają takie niepotrzebne książki. Potem
jeździł wraz ze współpracownikami po całych Stanach i je odbierał. Tylko w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy zgromadzili
oni ponad 70 tys. tomów. Dziś są to już miliony ocalonych książek. Centrum pomogło
stworzyć kolekcje literatury jidysz w ponad
600 bibliotekach na całym świecie, m.in.
w bibliotekach uniwersyteckich w Yale,
Jerozolimie i Londynie oraz narodowych
w Australii, Chinach i Japonii. Zbiory są teraz digitalizowane i udostępniane bezpłatnie w Internecie nowym pokoleniom czytelników. Centrum prowadzi też działalność
edukacyjną w swojej siedzibie i on-line.
Co roku przyjmuje kilku stypendystów,
którzy prowadzą własne badania i pracują na rzecz centrum: przy katalogowaniu
i zabezpieczaniu książek, opracowywaniu
audiobooków, cyfryzacji zbiorów, przygotowywaniu programów edukacyjnych.
Otrzymują miesięcznie około 4 tys. dolarów i są ubezpieczeni. W ubiegłym roku
stypendystów było pięciu.
– Bardzo rzadko stypendium dostają
osoby spoza Ameryki. Ja będę pierwszą
polską stypendystką. Mam nadzieję, że
przetrę szlaki innym – cieszy się Agnieszka.
Przy którym z licznych projektów prowadzonych w Amherst chciałaby pracować?
– Wybór będzie trudny. Najchętniej skupiłabym się na przedsięwzięciach z historii mówionej, ale nie chcę też odchodzić
zbyt daleko od książek. Naprawdę niełatwo wybrać. Na szczęście Amherst jest
miejscem bardzo przyjaznym człowiekowi i wiem, że cokolwiek to będzie, na
pewno będzie zajęciem fascynującym –
uważa Agnieszka.
(Małgorzata Porada)

Wrocławski
Indeks 2011
za nami
Po raz trzeci wrocławskie uczelnie wraz
z Biurem Promocji Wrocławia zorganizowały Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks”, by pomóc przyszłym studentom
w wyborze kierunku studiów, a Wrocław
pokazać jako miasto atrakcyjne do studiowania. W tym roku targi odbyły się
6 i 7 marca w Regionalnym Centrum
Turystyki Biznesowej we Wrocławiu przy
ul. Wystawowej 1. Uniwersytet Wrocławski na tle kilkunastu wrocławskich pań-

stwowych i niepaństwowych szkół wyższych wypadł dobrze. Wszystkie wydziały
przedstawiły swoją ofertę edukacyjną.
Uczniowie szkół średnich nie tylko mogli uzyskać informacje o interesujących
ich kierunkach, porozmawiać ze studentami i pracownikami uczelni, lecz także
wysłuchać wykładów. Z naszej uczelni
dwukrotnie wystąpił antropolog prof. Bogusław Pawłowski, który mówił o ewolucyjnym kluczu do rozwikłania ludzkiego
mózgu, prof. Jan Miodek w swoim wykładzie analizował anglicyzmy w języku
młodzieżowym.

fot. Agnieszka Kalota
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Stoiska Uniwersytetu Wrocławskiego podczas
Targów Edukacyjnych „Wrocławski Indeks”

Uniwersytet Wrocławski postawił na rzetelne informacje, oferując przyszłym maturzystom ulotki z opisem kierunków studiów, materiały promocyjne, a na osłodę
…krówki z logiem uczelni. Przedstawiciele
wydziałów starali się rozwiać wszelkie wątpliwości kandydatów na studia, odpowiadając na ich szczegółowe pytania.
Więcej informacji o kierunkach studiów na
Uniwersytecie Wrocławskim dla zainteresowanych na stronie internetowej uczelni:
http://www.uni.wroc.pl/studia-na-uniwersytecie-wrocławskim
(kad)

XVI Ring medialny
podyplomowego dziennikarstwa.
Ranking Paradowskiej
P

fot. Paweł Gorlic

o raz szesnasty w historii studenci
Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations zorganizowali otwarte spotkanie z cyklu „Ring
medialny“. Tym razem swój autorski
ranking polityków przedstawiła Janina Paradowska, publicystka „Polityki”,
dziennikarka Radia TOK FM, komentatorka polityczna. Słuchało jej blisko
trzysta osób, a władze naszej uczelni
reprezentował prorektor prof. Adam
Jezierski.

fot. Paweł Gorlic

Janina Paradowska

Na wykładzie publicystka mówiła o najważniejszych po 1989 roku postaciach polskiej sceny politycznej
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Janina Paradowska prowadzi zajęcia z zakresu publicystyki politycznej i działań
o charakterze public relations w polityce dla studentów Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i PR Uniwersytetu
Wrocławskiego. Dała się namówić także
do udziału w publicznym, otwartym dla
wszystkich zainteresowanych spotkaniu (nie po raz pierwszy zresztą). Tym
razem mówiła o tych postaciach, które
po 1989 roku uznała za najważniejsze na
polskiej scenie politycznej. Pojawili się
więc Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa,
Aleksander Kwaśniewski, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk. Każdy opatrzony krótką
rekomendacją i oceną. Fenomenem tego
spotkania i sposobu, w jaki Paradowska
ustanawiała rankingową hierarchię, było
to, co uważam za niebywałą wartość uczenia się od osób jej pokroju: półtoragodzinne spotkanie obyło się bez zbędnych
emocji, nie było kpin czy prostego zamykania opisu świata polityki w słowach: to
krętacze i złodzieje, nie było szydzenia,
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wycieczek personalnych i jadu. To świetna
lekcja dla przyszłych uczestników debaty
publicznej, a dla jej współczesnych odbiorców chwila wytchnienia i doświadczenia
tego, że można mówić, nie krzywdząc. Pytanie o tych polityków, których „nie lubi“,
Janina Paradowska odparowała, mówiąc:
to jest kryterium pozamerytoryczne, to,
czy jakiegoś polityka jako człowieka lubię,
czy nie, to moja prywatna, a nie zawodowa
sprawa; profesjonalne kryterium jest jedno
– polityk powinien swoją postawą i działaniem zasługiwać na szacunek. To dlatego
nigdy w moich programach nie pojawi się
Ryszard Czarnecki, który już tylko odmiennym partiom i ideologiom wiernie służył.
Odpowiedzi na kilkanaście pytań, które
padły od uczestników, odmierzał prawdziwy gong rodem z sali walk bokserskich. To
był jedyny akcent przypominający, że to
ringowe spotkanie.
Prelegentka otrzymała od studentów
ogromny bukiet złożony z trzydziestu kremowych róż, które podarowała Kwiaciarnia
Glorioza, a po zakończeniu spotkania dziesięcioro studentów-organizatorów całego
przedsięwzięcia spotkało się na uroczystej

fot. Paweł Gorlic

spotkania

Gong zakończył spotkanie w ringu, były więc podziękowania i ogromny bukiet róż dla prelegentki

kolacji z Janiną Paradowską w Restauracji
Okrasa, która była jednym ze sponsorów
spotkania.
„Ring medialny” jest narzędziem kształcenia umiejętności pracy grupowej, organizacyjnej, współpracy z mediami, przygo-

towania, prowadzenia i oceny realizacji
projektu w ramach specjalizacji Event
Management, którą na naszych studiach
podyplomowych prowadzi Paweł Gorlic.
Igor Borkowski

Brakuje profilaktyki
– socjologowie o bezdomności
Z

Cykl spotkań organizuje Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Wrocław we
współpracy z Kawiarnią Literatka (Rynek
56/57), bo to właśnie tam odbywają się
spotkania. Za nami już dyskusje na temat

związków zawodowych, homoseksualistów, polsko-czeskich stereotypów oraz
przedmieść. Zaproszeni socjologowie odwołują się do swoich badań, wskazując na
różne aspekty omawianych zjawisk. Po-

fot. Agnieszka Pawłowska (www.portalsocjologa.pl)

a nami piąte już spotkanie z cyklu
„O socjologii z Literatką”. W niedzielę 4 marca wrocławscy socjologowie rozmawiali o bezdomnych i problemach, z jakimi się borykają.

Prelegent dr Jerzy Żurko i słuchacze
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fot. Agnieszka Pawłowska (www.portalsocjologa.pl)

spotkania

Pracownicy Instytutu Socjologii

fot. Agnieszka Pawłowska (www.portalsocjologa.pl)

tem przeprowadzana jest dyskusja, w której może wziąć udział każdy, kto przyjdzie
na spotkanie. A przychodzi sporo osób i są
to nie tylko socjologowie. Spotkania cieszą się ogromnym powodzeniem wśród
studentów oraz przedstawicieli tych grup
społecznych, których problemy są omawiane podczas spotkania. Byli już więc
na przykład reprezentanci związków zawodowych oraz kierownicy schronisk dla
bezdomnych.
Spotkania mają charakter popularyzatorski – o zjawiskach społecznych socjologowie opowiadają przystępnym, jasnym dla
każdego językiem. Nic więc dziwnego, że
uczestniczą w nich tłumy zainteresowanych, a Literatka jeszcze przed godz. 18.
wypełnia się na tyle, że brakuje miejsc.
Wrocławscy socjologowie podjęli wyzwa-

Dr Jerzy Żurko

nie, by wyjść z nauką naprzeciw społeczności Dolnego Śląska. Chcą tym samym
udowodnić, że nauka może być przyjemna
i „łączyć przyjemne z pożytecznym”.
W każdym ze spotkań bierze udział jeszcze
dyskutant, którego zadaniem jest polemika z gościem specjalnym, czyli referentem.
Wyjątkiem było ostatnie spotkanie, 4 marca, gdy okazało się, że Leszek Budrewicz
z przyczyn niezależnych od organizatorów nie zdołał dotrzeć. Dyskutant pochodzi zwykle spoza środowiska socjologów
i najczęściej także spoza środowiska akademickiego.
4 marca w Literatce po godz. 18. wrocławianie zastanawiali się, jak ograniczyć liczbę bezdomnych we Wrocławiu.
Głównym gościem spotkania był dr Jerzy Żurko, aktualnie adiunkt w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dr Jerzy Żurko jest cenionym wykładowcą
zarówno wśród młodzieży akademickiej,
jak i w środowisku naukowców. Obecnie
finalizuje prace nad habilitacją dotyczącą
środowiska wrocławskich bezdomnych.
Z badań przytoczonych przez dr. Żurko
wynika, że liczba bezdomnych zwykle
jest zawyżana. Obecnie we Wrocławiu bez
domu pozostaje około 1600–1800 osób,
a w Polsce około 38 tysięcy.
– W stolicy Dolnego Śląska jest ok. 1600
osób bezdomnych – mówił dr Żurko. –
W porównaniu z innymi miastami Wrocław
jest miastem wzorcowym, jeśli chodzi
o pomoc tym ludziom. Prawdopodobnie
przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że
mamy najdłuższą tradycję opieki nad osobami bezdomnymi.
Jak się okazało, na drugim biegunie leży
Kraków, którego działania na rzecz pomocy bezdomnym pozostawiają wiele do
życzenia.
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Dr Jerzy Żurko odpowiadał również na
pytania uczestników. Dyskusję wywołała
między innymi obserwacja, że zwiększanie
liczby miejsc w ośrodkach noclegowych
może jedynie zwiększyć liczbę bezdomnych. Prelegent odniósł się także do problemu żebractwa.
– Jest trochę tak, że problem żebractwa
można porównać do problemu prostytucji. Każda prostytutka ma swojego opiekuna, podobnie jak większość żebraków.
Ci opiekunowie mają swoje rewiry, których nie można naruszać. Dlatego jest
chyba zupełnie jasne, że nie warto finansowo wspierać żebraków, ponieważ nie
rozwiązuje to ich problemów – opowiadał
dr Żurko.
Kolejne spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku o godz. 18. Wyjątkowo
będzie to wtorek, a nie niedziela. Kwietniowe spotkanie stanowi swego rodzaju preludium przed 48. edycją festiwalu
Jazz nad Odrą. Gościem spotkania będzie
dr Igor Pietraszewski, który wygłosi referat
„Jazz w Polsce. Wolność improwizowana” (w tym roku nakładem wydawnictwa
NOMOS ukazała się książka dr. Pietraszewskiego o tym samym tytule). Spotkanie
poprowadzi prof. Stanisław Bereś. W polemikę wda się natomiast Wojciech Karolak,
ian ta jazzowy.
jazzow
azzo
pianista
Nie zabraknie więc i muzycznych atrakcji.
zycznych
Wię ej informacji:
ormacji: www.pts.wroclaw.pl
www s.w
Więcej
wsk
Kinga Czernich
Czernichowska
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Muzea uniwersyteckie
U

niwersytet to nie tylko zwykła szkoła wyższa. Ponad trzy wieki pracy
naukowej zostawiły po sobie liczne ślady, które dziś możemy podziwiać w niezwykłych uczelnianych muzeach. Można
w nich znaleźć m.in. cyrkiel Galileusza
z 1665 roku, astrolabium z XIV wieku, rekonstrukcję głowy egipskiej księżniczki
i jej prawdziwą mumię, najdziwniejsze
okazy świata fauny i flory z różnych epok
i kontynentów…
Pomimo wielu zniszczeń – spowodowanych m.in. II wojną światową – muzea uniwersyteckie posiadają imponujące zbiory.

MUZEUM
UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO
Istnieje od 1992 roku, ukazując historię Uniwersytetu we Wrocławiu – od 1702 roku do
czasów współczesnych. Składa się z trzech
obiektów: Auli Leopoldyńskiej, Oratorium
Marianum i Wieży Matematycznej oraz
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trzech sal ekspozycyjnych: Sali im. Romana
Longchampsa, Sali im. Stefana Banacha i Sali
Pod Filarem. Muzeum gromadzi i udostępnia przedmioty związane z historią uczelni,
m.in. meble, historyczne wyposażenie, instrumenty naukowe oraz archiwalia dotyczące uniwersytetu i ludzi z nim związanych.
Do najciekawszych eksponatów należą
m.in. pochodzące z 1702 roku berła rektorskie oraz fakultetu filozoficznego i teologicznego, a także strój rektorski z II połowy
XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór instrumentów astronomicznych,
m.in. astrolabium z XIV wieku, globus nieba
z 1699 roku, zegar słoneczny równikowy
z XVIII wieku i cyrkiel Galileusza z 1665 roku.
KONTAKT:
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 26 18, +48 71 375 28 91
fax +48 71 375 26 18
muzeum@adm.uni.wroc.pl
http://www.muzeum.uni.wroc.pl
Muzeum w gmachu głównym czynne jest
od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem środy, od. godz. 10.00 do 15.30. Muzeum można także zwiedzać w wakacje.
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MUZEUM
PRZYRODNICZE
IM. WŁADYSŁAWA
RYDZEWSKIEGO
Pod obecną nazwą istnieje od 1972 roku,
kiedy to Muzeum Zoologiczne założone
w 1814 roku połączyło się z założonym
w 1821 roku Herbarium. Jego kolekcja zielnikowa należy do największych w Europie,
a zbiory botaniczne i zoologiczne zajmują
II miejsce w Polsce pod względem liczebności i wartości naukowej. Muzeum Przyrodnicze UWr posiada m.in. jedne z największych światowych zbiorów gąsieniczników,
koralowców i wieloszczetów, największy na
świecie zbiór ślimaków nagich i największy
w Polsce zbiór szkieletów kręgowców.
KONTAKT:
ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel. +48 71 375 41 45
fax +48 71 322 50 44
mp@uni.wroc.pl
http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.
wroc.pl

fot. Romuald M. Sołdek
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fot. Romuald M. Sołdek

Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
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MUZEUM
CZŁOWIEKA

fot. Romuald M. Sołdek

Początki muzeum sięgają okresu międzywojennego, kiedy kolekcję gromadził ówczesny Instytut Antropologii Wydziału Medycznego. Muzeum udostępnia trzy sale
ekspozycyjne. W sali ontogenezy można się
zapoznać z rozwojem ludzkiej czaszki i szkieletu w ciągu życia, a także ze zmianami kości
wywołanymi przez choroby i urazy. W sali
pochówków można obejrzeć m.in. przykłady naturalnej mumifikacji zwłok. Trzecia
z sal poświęcona jest pochodzeniu i ewolucji człowieka – można tu zobaczyć np. odlew
czaszki australopiteka i homo habilis.
KONTAKT:
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 26 97
http://www.antropo.uni.wroc.pl/muzeum_
czlowieka/

Muzeum Człowieka

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre’a

fot. Romuald M. Sołdek

Od czasu swojego powstania gromadzi
bogate zbiory skał oraz skamieniałych
szczątków roślinnych i zwierzęcych. Kolekcja eksponatów pochodzących z całego świata liczy przeszło 20 000 okazów
o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej.
KONTAKT:
ul. W. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. +48 71 375 93 27, +48 71 375 95 27
http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl/

fot. Romuald M. Sołdek

MUZEUM
GEOLOGICZNE
IM. HENRYKA
TEISSEYRE’A

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza
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Dom Archeologów

MUZEUM
MINERALOGICZNE
IM. KAZIMIERZA
MAŚLANKIEWICZA

KONTAKT:
ul. W. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. +48 71 375 92 06
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław
http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl

Jest to największe i najstarsze tego
typu muzeum w Polsce. Powstało
w 1812 roku jako Gabinet Mineralogiczny. Ma jedną z największych w kraju
– liczącą ok. 30 000 okazów – kolekcję
minerałów i skamieniałości, w tym meteorytów. Głównym kierunkiem specjalizacji jest gromadzenie minerałów
z Polski, a szczególnie z obszaru Dolnego Śląska. Zbiory uporządkowane są
w czterech działach: minerały świata,
minerały Polski, kamienie szlachetne
i ozdobne oraz meteoryty.

DOM
ARCHEOLOGÓW
(oddział Muzeum UWr)

fot. Hanna Grzeszczak-Nowak

Dom Archeologów został powołany
w 2005 roku jako jeden z oddziałów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego
siedziba mieści się w budynku Instytutu
Archeologii przy ul. Koszarowej 3, bud. 28
we Wrocławiu. Powstanie muzeum związane było z potrzebami dydaktycznymi oraz
troską o zabytki archeologiczne pozyski-

wane podczas badań wykopaliskowych
prowadzonych przez Instytut Archeologii.
Porządkowane i inwentaryzowane w muzeum zabytki jako zbiory archeologiczne
są wykorzystywane do prowadzenia zajęć
dydaktycznych z zakresu muzealnictwa dla
studentów archeologii. Od początku swojej
działalności muzeum służy również celom
wystawienniczym i popularyzatorskim.
Tematyczne wystawy czasowe przygotowywane są zazwyczaj na okoliczność szczególnych wydarzeń organizowanych przez
instytut, jak np. konferencje naukowe.
KONTAKT:
ul. Koszarowa 3, budynek 28
51-149 Wrocław
tel. +48 71 375 52 89
e-mail: bernadeta.kufel@gmail.com
http://muzeum.archeo.uni.wroc.pl/index.php

Ogród Botaniczny
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ARBORETUM
Arboretum w Wojsławicach (filia Ogrodu
Botanicznego), jedno z największych w Polsce, jest placówką naukowo-dydaktyczną z unikatowymi kolekcjami roślinnymi,
udostępnianymi naukowcom, studentom,
uczniom i turystom. Na 62 hektarach rośnie
ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin,
w tym 3,5 tysiąca bylin. Wojsławickie zbiory
różaneczników i azalii (ok. 880 gatunków
i odmian), bukszpanów oraz liliowców

(ok. 2 tysiące gatunków i odmian) zostały
uznane za Polskie Kolekcje Narodowe.
KONTAKT:
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
tel. +48 (71) 322 59 57, fax +48 (74) 837 64 69
e-mail: obuwr@biol.uni.wroc.pl
e-mail: arboretum@biol.uni.wroc.pl
ZWIEDZANIE:
Arboretum można zwiedzać od 1 maja
do 30 września, a w Internecie na stronie:
http://www.arboretumwojslawice.pl
Kamilla Jasińska
Więcej informacji na temat muzeów i zabytków uczelni można znaleźć m.in. w broszurze
z cyklu „Zabytki Wrocławia” – Łukasz Krzywka
„Zabytki i muzea Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2005.

Arboretum w Wojsławicach (październik)

fot. Hanna Grzeszczak-Nowak

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju
w sercu wielkiego miasta, położony u stóp
monumentalnych gotyckich kościołów, to
„żywe muzeum”, a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce
wypoczynku wrocławian. Położony jest
w odległości ok. 2 km od Rynku i głównego
gmachu uczelni. Jest drugim (po ogrodzie
krakowskim) najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, założonym w 1811 roku na
terenie dawnych fortyfikacji miejskich. Już
ponad 30 lat temu został wpisany na listę
zabytków województwa dolnośląskiego.
Obecnie Ogród Botaniczny zajmuje obszar
7,4 ha i posiada około 12 tys. gatunków
i odmian roślin z całego świata. Rośliny te,
zgrupowane w wiele działów, są przedmiotem zajęć dydaktycznych ze studentami
i uczniami. Kolekcje ogrodu dostarczają
materiału do badań naukowych. Ogród jest
również propagatorem różnych gatunków
i odmian roślin. Etykiety z nazwami i tablice
dydaktyczne ułatwiają samodzielne poznawanie różnorodności świata roślin. Bogaty
dział roślin ozdobnych przyciąga liczne rzesze miłośników kwiatów.
KONTAKT:
Ogród Botaniczny UWr
ul. Henryka Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
tel. (071) 322-59-57
fax (071) 322-44-83
e-mail: obuwr@biol.uni.wroc.pl

ZWIEDZANIE
Ogród Botaniczny można zwiedzać od
1 kwietnia do 30 listopada, a w Internecie
na stronie: http://www.ogrodbotaniczny.
wroclaw.pl

fot Dariusz Pawłowski

OGRÓD
BOTANICZNY

Arboretum w Wojsławicach (maj)
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Realne zagrożenie
metanowe w Sośnicy.
Geolodzy w kopalni w Gliwicach
D

ziesięcioro studentów z Koła Naukowego Geologów uczestniczyło
17 lutego 2012 r. w badaniach terenowych w kopalni węgla kamiennego „Sośnica-Makoszowy” w Gliwicach. Pomiar
stężenia metanu podczas eksploracji
chodnika na głębokości blisko 950 m
wykazał 1,5 proc. Wyjazd odbył się pod
opieką dr. Wojciecha Śliwińskiego, pracownika Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Instytutu Nauk Geologicznych.

fot. Andrzej Korzekwa

Intensywne opady śniegu skutecznie
opóźniły dojazd członków koła do Gliwic,
dlatego wszystkie czynności przed zjazdem „na dół” wymagały sprawnego działania. Zaraz po godz. 6.30 w sali wykładowej
KWK „Sośnica-Makoszowy” studentów zapoznano z budową geologiczną obszaru
i specyfiką wydobycia surowca. W przystępny sposób wiedzę z zakresu górnictwa
przekazał Dariusz Biss, kierownik Działu
Geologicznego „Sośnicy”. Kurs podstawowych zasad bezpieczeństwa przeprowadził wykwalifikowany ratownik kopalni,
który zwrócił uwagę na to, że nieczęsto studenci mają możliwość „zwiedzania” zakładu górniczego o charakterze metanowym.
Każdy z uczestników został wyposażony

w tzw. niepalną odzież górniczą oraz aparaty ucieczkowe umożliwiające przeżycie
do 3 godzin bez dostępu świeżego powietrza. W drodze na ścianę towarzyszyli nam
geolodzy pracujący w kopalni, pracownicy pomiarowi oraz sztygar oddziałowy.
Zanim studenci dotarli do „strefy”, czyli
pod samą ścianę, pokonali ponad 5 kilometrów wąskich korytarzy. Pokład węgla
kamiennego, który był celem piątkowej
eksploracji, charakteryzuje się średnią
miąższością dochodzącą do 3–4, a miejscami do 5 metrów! Dla porównania
wałbrzyskie pokłady węgla kamiennego,
według informacji dr. Śliwińskiego, mają
średnio po 1,2–1,5 metra. Trasa przemierzona przez nas pod ziemią odbywała się
na raty. Zaczynając od dwóch szybów
– większego do poziomu 750 m, mniejszego do 950 m, kolejki torowej przeznaczonej do transportu pracowników kopalni, a kończąc na podwieszanej kolejce
pozwalającej na transport po dużych
nachyleniach chodników kopalni. Warto
dodać, że wykorzystywanie tzw. kolejki
podwieszanej staje się coraz popularniejsze w tego typu zakładach górniczych,
na odcinkach zwykle trudno dostępnych.
W miejscu bezpośredniego wydobycia wę-

gla zapylenie powietrza zmusza do korzystania z okularów ochronnych i odpowiednich masek, które w krótkim czasie nadają
się jedynie do wyrzucenia. Studenci wraz
z całym sztabem ludzi dotarli do pokładu
o numerze 405/2, wchodzącego w skład
warstw rudzkich, z którego wydobywa
się głównie węgle typu od 32 do 34 (tzw.
wyróżnik), czyli węgle gazowo-płomienne,
gazowe i gazowo-koksowe. Zobaczyliśmy
pracę na przodku, którego rozmiary są już
rzadkością. Sama ściana wydobywcza ma
długość od 200 do 250 metrów. Doświadczyliśmy trudnych warunków, w których
każdego dnia pracują tysiące górników na
całym Górnym Śląsku. Przedzieraliśmy się
przez labirynty filarów, dżunglę kabli i stosy drewnianych pali, aby poczuć wszystko na własnej skórze i pobrać próby.
Czynna podróż w głąb Ziemi trwała ponad
cztery godziny. Usunięcie potem z twarzy
węglowego pyłu okazało się dla niektórych niemożliwe, ale podchodzili do tego
z humorem. Młodzi adepci geologii zostali
ponownie zaproszeni do Działu Geologicznego, gdzie raz jeszcze został przedyskutowany charakter kopalni „Sośnica”. Kierownik geologów zaznajomił wszystkich
z planami kopalni na najbliższe kilka lat
i zapewnił, że KWK „Sośnica-Makoszowy”
ma koncesję na wydobycie do 2020 roku.
– Na razie nikt nie myśli, co będzie później – dodał. Studenci dopytywali przede
wszystkim o trudności w wydobyciu samego surowca, charakter pracy geologa
w kopalni węgla kamiennego i największe
zagrożenia z nim związane, w tym realne zagrożenie metanowe. Niedawno, bo
w 2008 roku, w Sośnicy wstrzymano wydobycie po ujawnieniu nadzwyczaj groźnego wypływu niebezpiecznego gazu.
Wówczas były problemy z odzyskaniem
sprzętu górniczego, do którego dostęp był
„naturalnie” niemożliwy. Studenckie Koło
Naukowe Geologów UWr dziękuje dyrekcji
KWK „Sośnica-Makoszowy” za umożliwienie przeprowadzenia badań terenowych
w Ruchu „Sośnica”.
Zapraszamy zainteresowanych na naszą
stronę internetową: www.geolodzy.uni.
wroc.pl
Marcin Jaśkiewicz, Krzysztof Senderak

Studenci z koła naukowego po wyjeździe spod ziemi
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III Zimowa Sesja Referatowa
studentów geologii i geografii
N

Zaprezentowano siedem odczytów, w tym
jeden traktujący o bogatej historii współpracy dwóch kół. Sesja zgromadziła ponad
30 słuchaczy.
Pierwszy wystąpił Mateusz Ćwiek, reprezentant gospodarzy, student III roku geologii, którego referat „Ryft kontynentalny
na przykładzie ryftu Egeru” zainteresował
zgromadzonych. Prelegent przybliżył
swoje poglądy na temat genezy i ewolucji ryftu, które uzupełnił omówieniem
wulkanizmu występującego w tego typu
strefie. Wspomniał o projekcie naukowym Sekcji Dynamiki Litosfery SKNG,
której obecne badania skupiają się właśnie wokół bazaltów wschodniej części
ryftu Egeru, w okolicach Lubania Śląskiego i Złotoryi.
Justyna Lisok, magistrantka z geografii,
przedstawiła efekty swoich prac badawczych w referacie „Zmiany przyrostów
rocznych drzew w obliczu katastrofy ekologicznej na przykładzie Gór Izerskich”.
Autorka podkreśliła znaczenie metody
dendrochronologii (dokładnie dendroklimatologii) w prognozowaniu zmian
środowiska spowodowanych działalnością człowieka i przekonywała, że informacje pochodzące z uzyskanych rdzeni
potwierdzają silną zależność redukcji
przyrostów z depozycją dwutlenku
siarki, który był głównym czynnikiem degradującym obszar Gór Izerskich w latach
70. XX w.
„Nowe odkrycia pegmatytów na terenie masywu Strzegom-Sobótka w latach
2008–2010” – to tytuł ostatniego referatu
w I części sesji. Andrzej Korzekwa, student
I roku geologii, zaprezentował liczne okazy
mineralogiczne, które odkrył i udokumentował wspólnie z dolnośląskim kolekcjonerem. Wiele z nich po raz pierwszy opisano
w strzegomskim granicie. – Niespodziewanie nawet kryształ fluorytu stał się bardzo
wartościowym odkryciem – przyznał An-
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fot. Antoni Stryjewski

a miesiąc przed kalendarzową wiosną, 21 lutego, w Instytucie Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się III Zimowa Sesja Referatowa studentów geologii i geografii.
Spotkanie przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe Geologów i Koło
Naukowe Studentów Geografii było
znakomitą okazją do zdobycia wiedzy
oraz wymiany doświadczeń, które często były wynikiem studenckich badań
naukowych.

Fluoryt ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego UWr

drzej. – Okazał się największym znalezionym fluorytem w Polsce! – dodał.
Prezentację o historii aktywnej współpracy Studenckiego Koła Naukowego Geologów i Koła Naukowego Studentów Geografii przedstawiła Anna Wysocka, absolwentka geografii, a obecnie studentka III
roku geologii. Posługując się archiwalnymi
fotografiami i obszernymi kronikami, przypomniała wspólne inicjatywy podejmowane przez oba koła w latach 1970–1990.
Wśród nich były przede wszystkim wspólne wyjazdy do kopalń Małopolski oraz
jaskiń Krasu Morawskiego czy popularne
swego czasu sesje referatowe.
Michał Szuszczewicz, student I roku studiów magisterskich geografii, rozpoczął
drugą część sesji referatem „Potencjał turystyki industrialnej Dolnego Śląska”. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na duże
możliwości rozwoju tej gałęzi turystyki
w naszym województwie, które wciąż nie
spotykają się z dużym zainteresowaniem
odwiedzających. Stwierdził, że turystyka
polegająca głównie na eksplorowaniu tajemniczych pozostałości przemysłowych
rozwinięta jest znacznie lepiej w pozostałych częściach kraju.
Za przykłady takich obiektów u podnóża
Sudetów posłużyły m.in. Kopalnia Złota
w Złotym Stoku, cukrownia w Konarach
czy Jezioro Pilchowickie.
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Daniel Opałka, student III roku geografii,
wystąpił z odczytem nt. „Sposoby wykorzystania pustyń i półpustyń przez człowieka na przykładzie Półwyspu Arabskiego”. Zapoznał nas przede wszystkim ze
sposobem zagospodarowania obszarów
o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Największe zainteresowanie studentów wzbudziły tzw. wyspy palmowe,
o których mówił Daniel. Starał się wyjaśnić
potrzebę konstruowania tego typu sztucznych „archipelagów”.
Ostatni odczyt „Eksploatacja gazu łupkowego – aspekty środowiskowe” wygłosiła
Małgorzata Długosz, magistrantka geologii. Medialny charakter tematu wywołał
wśród publiczności wyraźne poruszenie.
Jaka jest technika wydobycia złóż gazu
łupkowego, jakie są zagrożenia przyrodnicze związane z eksploatacją oraz
przede wszystkim czy eksploatacja ma
jakikolwiek wpływ na wody podziemne?
– te zagadnienia próbowała wyjaśnić zebranym.
Kolejna, IV sesja cyklu rozpoczętego ponownie w 2009 roku przez Studenckie
Koło Naukowe Geologów planowana jest
na grudzień w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego naszej uczelni.
Anna Wysocka
Krzysztof Senderak

studenci

Bogactwo inicjatyw
K

oło Naukowe Studentów Dyplomacji Europejskiej działa w Centrum
Studium Niemieckich i Europejskich
im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego od roku. Powstało z inicjatywy studentów nowego kierunku
dyplomacja europejska. To unikatowy
w kraju makrokierunek łączący zagadnienia z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki
i prawa.

fot. Łukasz Wolak

Koło skupia swoją działalność na organizowaniu spotkań z pracownikami służb dyplomatycznych oraz na konferencjach poświeconych bieżącym zagadnieniom z zakresu stosunków międzynarodowych. Ze
względu na interesującą tematykę i prestiżowych gości w organizowanych przez nas
wydarzeniach uczestniczą również studenci innych kierunków oraz osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie
krótkiej, zaledwie rocznej działalności koła
naukowego udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów. W ubiegłym roku
akademickim były to spotkania z europosłami. W bieżącym roku akademickim jest
to cykl spotkań z pracownikami służby zagranicznej.
Spotkanie z polskimi przedstawicielami
w Parlamencie Europejskim Różą Thun
i Piotrem Borysem, które odbyło się
4 kwietnia 2011 r., poświęcone było przygotowaniom Polski do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wydarzenie
to cieszyło się dużym zainteresowaniem
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,
którzy licznie przybyli do CSNE UWr. Kolejnym gościem, który przyjął zaproszenie

studentów, był europoseł Krzysztof Lisek.
Druga kwietniowa dyskusja dotyczyła
perspektyw dla Partnerstwa Wschodniego, wynikających ze zmian we Wspólnej
Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa
po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
W czerwcu 2011 r. zaproszenie Koła Naukowego Studentów Dyplomacji Europejskiej przyjęła polska przedstawicielka
w Parlamencie Europejskim Lidia Geringer
de Oedenberg. Rozmowa koncentrowała
się tym razem na zagadnieniach związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE.
Spotkanie z Ritą Cosby, amerykańską
dziennikarką, autorką książki „Cichy bohater: tajemnice przeszłości mojego ojca”,
oraz Grzegorzem Frycem z fundacji Pangea Alliance odbyło się 12 października
2011 r. w auli Instytutu Historii UWr. Tematyka debaty oscylowała wokół zagadnień polsko-amerykańskich, tj. działalności Polonii w Stanach Zjednoczonych,
rezonansu książki Rity Cosby oraz wizerunku Polski w USA. Spotkanie opisaliśmy
szerzej w nr 11 „Przeglądu Uniwersyteckiego” z 2011 r.
Prowadząc debaty nad interesującymi zagadnieniami ze świata polityki i starając
się zdobywać umiejętności praktyczne
z zakresu dyplomacji, nasze koło naukowe
angażuje się również w organizację konferencji tematycznych. W 2011 r. udało się
nam samodzielnie zorganizować konferencję na temat wpływu wydarzeń w Afryce Północnej na sytuację międzynarodową. Koło było także współorganizatorem
dwóch innych konferencji, pierwszej we

współpracy z Kołem Naukowym Integracji
Europejskiej „KItE”, drugiej ze Studenckim
Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Kołem Naukowym Prawników „Współpraca Europejska”.
Konferencja nt. „Rewolucje w Afryce Północnej oraz ich wpływ na sytuację międzynarodową” z udziałem pracowników
naukowych Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiego
Centrum Studiów Afrykanistycznych oraz
gościa z Instytutu Studiów nad Islamem
starała się rozwiać wątpliwości i obawy
związane z burzliwymi wydarzeniami
w Afryce Północnej z początku 2011 r.
i rozważyć w ramach dyskusji ze znawcami
tematu możliwy wpływ szeroko przez media komentowanych wydarzeń na sytuację
międzynarodową.
„IV Edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów – OZIS” była
dwudniową ogólnopolską konferencją
studencką, którą także zorganizowało nasze koło naukowe we współpracy z Kołem
Integracji Europejskiej „KItE”. W kilkunastu
panelach udział wzięło osiemdziesięciu
uczestników.
Wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Kołem Naukowym Prawników „Współpraca Europejska” zorganizowaliśmy konferencję „Zawód dyplomata.
Konferencja konsularno-dyplomatyczna”,
podczas której studenci wrocławskich
uczelni mogli zaprezentować referaty
i sprawdzić swoją wiedzę podczas symulowanych rund negocjacyjnych.
Członkowie koła nie spoczęli na laurach
i od początku roku 2012 aktywnie pracują
nad przygotowaniem cyklu spotkań z pracownikami służb dyplomatycznych i konsularnych „Praktyka dyplomatyczna i konsularna”. Cykl ten został zainaugurowany
6 lutego 2012 r. spotkaniem z konsulem
generalnym RFN dr. Gottfriedem Zeitzem.
Na kolejne spotkanie, 22 lutego 2012 r., do
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego przybył, dzięki pośrednictwu posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej, ambasador RP
w Chorwacji Wiesław Tarka.
Gośćmi kolejnych spotkań będą: konsul
generalny Republiki Słowackiej Marek
Lisánsky, konsul honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu Maciej Kaczmarski
oraz konsul honorowy Słowenii w Mysłowicach Mieczysław Barański. Tematyka
spotkań dotyczyć będzie różnic w pracy

Koło Naukowe Studentów Dyplomacji Europejskiej CSNE UWr
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Ambasador RP w Chorwacji Wiesław Tarka
na spotkaniu ze studentami

konsula generalnego i honorowego oraz
zmian w funkcjach konsulatów po akcesji do Unii Europejskiej. W bieżącym roku
akademickim zaplanowaliśmy w ramach
cyklu spotkanie z przedstawicielami służb

Spotkanie ze studentami dyplomacji europejskiej UWr, od lewej: europoseł Danuta Jazłowiecka,
ambasador RP w Chorwacji Wiesław Tarka, Joanna Karwecka i Karolina Kropiewnicka
z Koła Naukowego Studentów Dyplomacji Europejskiej CSNE UWr

konsularnych Ukrainy, których chcemy
spytać o rolę konsulatów w procesie przygotowań do EURO 2012, oraz minikonferencję poświęconą funkcjonowaniu dyplomacji publicznej w Izraelu i Polsce.

Kołem Naukowym Studentów Dyplomacji
Europejskiej kieruje dr Mirosława Zielińska. Więcej na naszej stronie: http://dyplomacja.uni.wroc.pl
Urszula Andruszko

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis
im. Profesora Jana Mozrzymasa
Program wykładów kwiecień – maj 2012
wtorki w godzinach 17.15–19.15, sala im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35
3 kwietnia 2012 r.
dr Zygmunt Petru
WĘGIEL JAKIEGO NIE ZNALIŚMY
1. Fulereny, nanorurki, grafen – nowe formy
węgla
2. Ich własności i perspektywy zastosowań
3. Nagrody Nobla w latach 1996, 2010
prof. dr hab. Adam Jezierski –
wprowadzenie do dyskusji
17 kwietnia 2012 r.
prof. dr hab. Urszula Sławińska
STO LAT BADAŃ NAD REGENERACJĄ
RDZENIA KRĘGOWEGO
1. Mechanizmy kontroli lokomocji
– od minoga do człowieka
2. Dlaczego regeneracja w układzie
nerwowym jest ograniczona?
3. Terapie rehabilitacyjne od warunków
doświadczalnych do kliniki
4. Transplanty dordzeniowe – terapia
przyszłości
prof. dr hab. Anna Jaskólska –
wprowadzenie do dyskusji
24 kwietnia 2012 r.
prof. dr hab. Jerzy Przystawa
DWIE ORDYNACJE – DWIE DEMOKRACJE
1. Ordynacja wyborcza jest najważniejszym
rozstrzygnięciem ustrojowym
w demokracji
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2. Różnice zachowań wyborców
i kandydatów w westminsterskim
systemie wyborczym i w tzw. systemie
proporcjonalnym
3. Państwowe i społeczne skutki systemu
wyborczego
prof. dr hab. Czesław Oleksy –
wprowadzenie do dyskusji
8 maja 2012 r.
Marek Dyżewski
ŚPIEWANA MODLITWA PRAWOSŁAWIA
1. Słowo, muzyka i obraz w prawosławnych
świątyniach
2. Wielcy Ojcowie Kościoła Wschodniego
o teologii muzyki sakralnej
3. Od hymnów z Góry Athos do
śpiewów cerkiewnych Czajkowskiego
i Rachmaninowa. Krótki rys ewolucji
języka dźwiękowego muzyki Prawosławia
15 maja 2012 r.
prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, członek
PAN i PAU
GENY: STRUKTURA, DZIAŁANIE, INGERENCJA
CZŁOWIEKA
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ
BIOTECHNOLOGII ROŚLIN: PRODUKCJA
REKOMBINOWANYCH BIAŁEK
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BAZAR EMOCJI WOKÓŁ GMO – HISTERIA,
OBOJĘTNOŚĆ, EUFORIA
prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
GENETYCZNIE MODYFIKOWANE UPRAWY ZA I PRZECIW
22 maja 2012 r.
prof. dr hab. Krzysztof Meissner
GRANICE POZNANIA W FIZYCE
1. Fizyka oparta jest na założeniach, które
nie mogą być udowodnione.
2. W fizyce istnieją fundamentalne,
nierozwiązane problemy – sformułowanie
kwantowej teorii grawitacji czy wielkość
stałej kosmologicznej
3. Wskazują one na konieczność pojawienia
się całkowicie nowych idei
prof. dr hab. Jerzy Lukierski
– wprowadzenie do dyskusji
29 maja 2012 r.
ks. pastor Erich Busse
O POJEDNANIU
Janusz Witt – wprowadzenie do dyskusji
zaprasza
prof. dr hab. Adam Jezierski

sport

XXXIII Akademickie Mistrzostwa
Wrocławia w Badmintonie
w olimpijskiej oprawie
P

od honorowym patronatem JM
Rektora prof. Marka Bojarskiego 3 marca br. w hali sportowej przy
ul. Przesmyckiego 10 odbyły się tradycyjne coroczne Akademickie Mistrzostwa
Wrocławia w Badmintonie, które są jednocześnie ligą międzyuczelnianą dolnośląskich uczelni w tej dyscyplinie sportu.
Od 33 lat głównym organizatorem tych zawodów jest niestrudzony animator akademickiego badmintona dr Henryk Nawara,
trener, działacz i wychowawca, niezwykle
ceniony wśród studentów nauczyciel Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
Jedyna i niepowtarzalna atmosfera tych
turniejów oraz duża frekwencja studentów (ok. 100 uczestników) sprawiły, że te-

goroczna impreza miała wyjątkową oprawę i znakomitych gości, a odbyła się w ramach „Dni Olimpijczyka” na UWr, co także
stało się już tradycją na naszej uczelni.
Na uroczystym otwarciu mistrzostw wraz
z rektorem UWr, patronem mistrzostw, byli
m.in. rektor AWF prof. Juliusz Migasiewicz,
kanclerz UWr Ryszard Żukowski, prezes
Klubu Uczelnianego AZS UWr Rafał Tomczak, Zarząd Regionalnej Rady Olimpijskiej
we Wrocławiu z prezesem Mieczysławem
Łopatką.
Na mistrzostwa przybyło dwudziestu najwybitniejszych dolnośląskich olimpijczyków, którzy stali się wielką atrakcją dla studentów uczestników turnieju zbierających
autografy i robiących sobie zdjęcia z legendami polskiego i olimpijskiego sportu.
Konferansjerkę poprowadził red. Wojciech

Koerber, szef Działu Sportowego „Gazety
Wrocławskiej”, który będzie wysłannikiem
gazety „The Times Polska” na Igrzyska
Olimpijskie w Londynie na przełomie lipca
i sierpnia br.
Wszyscy zaproszeniu goście otrzymali upominki od rektora UWr, a dr Henryk
Nawara udekorował złotymi medalami
osoby, które od wielu lat wspierają akademickiego badmintona i coroczne turnieje
w hali naszej uczelni. W części artystycznej
uroczystego otwarcia mistrzostw wystąpiła grupa studentów AWF w efektownym
pokazie footbagu (popularna gra w „Zośkę”) z mistrzem świata w tej dyscyplinie
Rafałem Kaletą. Występ wzbudził aplauz
całej widowni. Każdej z uczestniczek mistrzostw rektorzy UWr i AWF wręczyli symboliczny kwiatek.

WYNIKI XXXIII AKADEMICKICH MISTRZOSTW WROCŁAWIA W BADMINTONIE
Gra podwójna kobiet
1. Izabela Mikołajun, AWF
/ Aleksandra Witkowska, AWF
2. Maria Lenz, UWr
/ Agnieszka Rydlewska, UWr

Gra podwójna mężczyzn
1. Łukasz Kuchta, UWr
/ Radosław Majewski, UWr
2. Piotr Bakuliński, AWF
/ Piotr Chlebowicz, AWF
3. Hubert Kastelik, UWr
/ Robert Jędrzejczak, UWr

fot. Henryk Nawara

Gra mieszana
1. Karolina Rogalska, UWr
/ Paweł Onyśko, AWF
2. Izabela Mikołajun, AWF
/ Łukasz Kuchta, UWr

Uczestnicy mistrzostw z zaproszonymi gośćmi
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA TEGOROCZNYCH ROZGRYWEK DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI MIĘDZYUCZELNIANEJ W BADMINTONIE
Czołówka drużynowa mężczyzn
1. Akademia Wychowania Fizycznego
1888 pkt
2. Uniwersytet Wrocławski 1529 pkt
3. PWSZ Wałbrzych 1399 pkt

4. Politechnika Wrocławska 1223 pkt
5. KPSW Jelenia Góra 1070 pkt

2.
3.
4.
5.

Czołówka drużynowa kobiet
1. Akademia Wychowania Fizycznego
1920 pkt

Uniwersytet Ekonomiczny 1608 pkt
Uniwersytet Wrocławski 1459 pkt
Politechnika Wrocławska 1125 pkt
Wyższa Szkoła Oficerska 363 pkt



POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONALNEJ RADY OLIMPIJSKIEJ NA NASZEJ UCZELNI
li naszego regionu i kraju były zawsze
wspierane przez władze uczelni, a kolejni
rektorzy, prof. Romuald Gelles, prof. Zdzisław Latajka, prof. Leszek Pacholski i obecny wielki sympatyk sportu prof. Marek Bojarski trenujący w młodości podnoszenie
ciężarów, obejmowali patronatem honorowym wspólnie organizowane imprezy.

Rektorzy z nagrodzonymi studentami

fot. Henryk Nawara

Wręczanie pucharów i dyplomów przez rektorów UWr i AWF

fot. Henryk Nawara

dwunastu lat współpraca RROL z Uniwersytetem Wrocławskim i istotna rola naszej
uczelni w promocji sportu olimpijskiego
i akademickiego oraz propagowaniu idei
olimpijskiej wśród młodzieży.
Prezes Mieczysław Łopatka podkreślił, że
wszelkie wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia o dużym prestiżu i randze w ska-

fot. Henryk Nawara

Po otwarciu turnieju badmintona w sali
konferencyjnej Obiektów Sportowych
UWr odbyło się uroczyste posiedzenie
Zarządu RROL z udziałem rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego i Akademii Wychowania Fizycznego prof. Juliusza Migasiewicza. Głównym tematem zebrania była trwająca od

Obrady zarządu Regionalnej Rady Olimpijskiej z udziałem rektorów

24.
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Od lewej: Mariola Marzec, dwukrotna wicemistrzyni Europy w koszykówce, Kazimierz Kurzewski, olimpijczyk z Tokio w strzelectwie z 1964 r.;
Ryszard Żukowski, kanclerz UWr; prof. Julian Migasiewicz, rektor AWF z małżonką; prof. Marek Bojarski, rektor UWr;
Antoni Tołkaczewski, najstarszy dolnośląski olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk z Helsinek z 1952 r.



UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI BIUROWEJ HALI SPORTOWEJ
Podczas imprezy badmintonowej rektor
Marek Bojarski i kanclerz Ryszard Żukowski otwarli uroczyście nowo dobudowaną
część biurową hali sportowej naszej uczelni przy ul. Przesmyckiego 10. Część biurowa kompleksu sportowego UWr została
oddana do użytku w lutym br. Inwestycja
ta była ostatnim, czwartym etapem rozbudowy hali sportowej przerwanej w 2004 r.
W części biurowej mają swoje siedziby Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu z pokojem nauczycielskim
oraz Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe. Nowa część biurowa ułatwi interesantom załatwianie spraw w jednym miejscu
i przyczyni się do zintegrowania środowiska sportowego uczelni. Opuszczone przez
UCWFiS pomieszczenia w budynku dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 63

zostaną zaadaptowane na szatnie i zaplecze sanitarne dla przystosowywanej sali do
sportów walki, czyli karate i judo, bardzo
popularnych dyscyplin sportu wśród studentów. Warto dodać, że 4 hektary terenu
zielonego przy hali oraz całe otoczenie zyskały w ostatnim czasie na atrakcyjności.
Wykonany został remont kapitalny tarasu letniego przy auli (sali gimnastycznej),
odnowiono elewację ścian zewnętrznych
w budynkach dydaktycznych UWr od strony parku i ogrodzenie na całej posesji, zainstalowane zostało oświetlenie zewnętrzne
wzdłuż budynków dydaktycznych od strony parku, wyburzono budynek dawnego
Instytutu Informatyki, wyrównano ten teren i zasiano trawę, wybudowano też drogi
dojazdowe z kostki brukowej do obiektów
sportowych od ul. Przesmyckiego, wybu-

dowano także trzy parkingi dla samochodów na 30 miejsc postojowych, wyremontowano alejki spacerowe, powycinano suche drzewa w parku, a pozostałe poddano
pielęgnacji. Teren ten wraz z parkiem stał
się terenem sportowo-rekreacyjnym dla
studentów i z całym kompleksem sportowym stanowi ładną i estetyczną część naszej uczelni.
W otwarciu części biurowej hali wzięli
udział rektor AWF i członkowie Zarządu
Regionalnej Rady Olimpijskiej.
Uroczyste spotkania z udziałem rektorów,
olimpijczyków i innych zaproszonych gości organizowali i koordynowali pracownicy Obiektów Sportowych UWr wspierani
przez studentów sekcji badmintona UWr.
Waldemar Pasikowski

Spotkania w Nehringu
15 kwietnia 2012 r.
PROF. IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ
Kultura polityczna.
Tradycja i współczesność

13 maja 2012 r.
DR STANISŁAW KUKUROWSKI
Postać diabła i szatana w literaturze

sala nr 125 im. Tadeusza Mikulskiego
I piętro Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Nankiera 15
niedziela godz. 11.00–12.00
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10 czerwca 2012 r.
DR MONIKA ZAŚKO-ZIELIŃSKA
Plagiaty w perspektywie
językoznawstwa sądowego

Wstęp wolny
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Rektorzy o zarządzaniu
uczelnią, stypendiach
dla doktorantów i DFN
N

a styczniowym spotkaniu rektorów uczelni Wrocławia, Opola,
Częstochowy i Zielonej Góry rektor
Politechniki Wrocławskiej przedstawił
efekty optymalizacji struktury i zarządzania uczelnią. Środowiskowy koordynator podsumował XIV Dolnośląski
Festiwal Nauki. Rektorzy zaproponowali wystąpienie do prezydenta Wrocławia o nowe stypendia dla doktorantów i objęli patronatem sesję naukową
pn. 65 lat Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego – 110 lat tradycji lwowskiej.

ZMIANY NA POLITECHNICE
WROCŁAWSKIEJ
W prezentacji rektor PWr prof. Tadeusz
Więckowski pokazał i omówił podjęte
w uczelni działania zmierzające do poprawy jej funkcjonowania. Koncepcja zmian
została oparta na zdiagnozowaniu procesów zachodzących w działalności uczelni
i usytuowaniu uczestników tych procesów
w określonych strukturach uczelni. Takie
podejście pozwoliło przyporządkować
pracownikom role w strategicznym działaniu uczelni. Rektor porównał efekty, jakie
można osiągać, stosując podejście funkcjonalne i procesowe. Przedstawił zalety
procesowego podejścia do zarządzania
uczelnią, wskazując m.in. na zwiększenie
efektywności funkcjonowania wydziałów
oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych, zestandaryzowanie takich samych procesów na różnych wydziałach,
zwiększenie transparentności działań
na wydziałach, skoncentrowanie działań
usprawniających w obszarze optymalizacji ponoszonych kosztów. Do zarządzania
zastosowano tzw. centra kompetencyjne,
których rolą jest kompleksowe wsparcie
i świadczenie usług administracyjnych dotyczących finansów, kadr, zakupów, zarządzania majątkiem, zarządzania IT. Zmiany
w organizacji Politechniki Wrocławskiej
pozwoliły na uporządkowanie sposobu
zarządzania uczelnią: od projektowania
i planowania systemu, poprzez organizowanie, realizację, aż do jego kontroli.
Efektem standaryzacji postępowania przy
wdrażaniu projektów, prowadzeniu zakupów, planowaniu inwestycji i remontów
dla każdego ze składników majątkowych
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było odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej do zmienności otoczenia, by optymalnie realizować cele statutowe i strategiczne uczelni.

PROPOZYCJE NOWYCH
STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
Ze Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia są obecnie
przyznawane trzy kategorie stypendiów
dla doktorantów: stypendium im. Ludwika
Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych
i medycznych, stypendium im. Hugona
Steinhausa w zakresie nauk matematycznych, stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.
Prof. Bogusław Fiedor z prof. Markiem
Bojarskim zaproponowali nagradzanie
stypendiami laureatów w kategorii nauk
społecznych i humanistycznych. Prof. Krystian Kiełb poprosił o objęcie stypendiami
najzdolniejszych doktorantów z dziedziny
sztuki.
Rektorzy poparli ideę utworzenia dwóch
kolejnych kategorii stypendiów i zwrócili
się do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o rozważenie ich propozycji.

PODSUMOWANIE XIV
DOLNOŚLĄSKIEGO
FESTIWALU NAUKI
Prof. Kazimierz Orzechowski, środowiskowy koordynator DFN, przypomniał, że
XIV edycja DFN przebiegała pod znakiem
Międzynarodowego Roku Chemii, hasłem
była parafraza sentencji Roberta Boyle’a
„Nauka kluczem do natury”. We Wrocławiu
odbyło się ponad 800 imprez, wiele z nich
ze względu na ogromną popularność
powtarzano kilkakrotnie. Festiwal gościł
także w innych miastach Dolnego Śląska
– Legnicy, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Bystrzycy Kłodzkiej, Głogowie, Wałbrzychu,
Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie,
w których zainteresowanie wykładami
i prezentacjami było ogromne. Festiwal
organizowało 13 instytucji akademickich,
które współpracowały ze 100 podmiotami. Sukcesem Festiwalu było ponad 1200
różnorodnych imprez, m.in. wykładów,
warsztatów, wystaw, wycieczek, pokazów,
prezentacji, prelekcji, koncertów, dyskusji,
w których wzięło udział ponad 116 tys.
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osób. Wśród propozycji były wydarzenia
na stałe wpisane w festiwalową rzeczywistość oraz nowe. Organizatorami imprez
byli zarówno nauczyciele akademiccy, jak
i animatorzy kultury masowej, nauczyciele
i przewodnicy turystyczni, samorządowcy.
W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła
liczba uczestników i zorganizowanych imprez. Najwięcej osób wzięło udział w spotkaniach proponowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską.

NOWE PROJEKTY DFN W 2012 R.
XV DFN odbywać się będzie w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości z hasłem
„Wspólne odkrywanie świata”. Edycja wrocławska będzie organizowana w dniach
21–26 września 2012 r. Rektorzy otrzymali
do dyskusji Regulamin Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
DFN jest aktywny na forum międzynarodowym, m.in. bierze udział w projekcie
PLACES.
Rektorzy poparli projekt organizacji przez
DFN całorocznych imprez edukacyjnych
pn. „Uniwersytet w szkole”. W czasie trwania roku szkolnego prezentowane będą na
zaproszenie szkół warsztaty czy wykłady
popularyzujące naukę. Poprowadzą je odpłatnie osoby zaangażowane w DFN.
Red. Lena Kaletowa zaproponowała przygotowanie w ciągu 2–3 lat serii filmów
o ważnych postaciach wrocławskiego
życia naukowego w ramach projektu
„Panteon nauki wrocławskiej – Profesor
Wrocław”. W krótkich 7–8 minutowych filmach wykorzystane zostaną kroniki filmowe, zdjęcia, nagrania radiowe, rozmowy
z uczniami i członkami rodzin profesorów.
Po prezentacji na DFN filmy zostaną przekazane uczelniom i bibliotekom wrocławskim do dowolnego wykorzystania w celach edukacyjnych.
Rektorzy
zadeklarowali
nieodpłatne
przekazywanie archiwaliów uczelni do
realizacji filmów prezentujących sylwetki
wybitnych wrocławskich profesorów i wykorzystanie telewizji studenckich do realizacji tego projektu. Nazwiska uczonych do
filmowego panteonu nauki wrocławskiej
będą zgłaszać rektorzy.
(kad, lw)

doniesienia

Kalejdoskop nauki
Hugo Steinhaus
– niezrównany król równań
25 lutego minęła 40. rocznica śmierci Hugona Steinhausa, legendarnego lwowskiego matematyka i wzorca... humanisty, który po wojnie tworzył wrocławską
naukę. To arystokrata ducha, przenikliwy obserwator życia we wszelkich jego
przejawach, oryginalny myśliciel, obdarzony ciętym dowcipem mistrz słowa
i wielki uczony, który nie tylko za pomocą
zastosowania wzorów matematycznych
potrafił rozwiązywać i perfekcyjnie analizować najbardziej skomplikowane zadania stające przed człowiekiem XX wieku.
Czasem wystarczyło jedno zdanie, by
trafić w sedno naszej egzystencji. W tym
roku minęła także 125. rocznica urodzin
uczonego (ur. 14 stycznia 1887 r.).
Nasza absolwentka ma tablicę
Kobieta, która śpiewała głosem na tyle
pięknym, by jej nazwisko nosiła główna
ulica miasta Urgencz (gdzie się urodziła)
w Uzbekistanie i jedna z odkrytych przez
Rosjan asteroid. Z Urgenczu, po wielu
rodzinnych perypetiach, Anna German
przywędrowała do Wrocławia. Skorzystała z prawa do repatriacji – jej ojciec był
Polakiem. Tutaj podjęła naukę w liceum,
a potem dołączyła do grona studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybrała
geologię. Od czwartku 16 lutego o obecności słynnej wokalistki w stolicy Dolnego
Śląska przypomina tablica wmurowana
przy ul. Trzebnickiej 5, gdzie mieszkała.
Paweł Gawrychowski czwarty
w Facebook Hacker Cup
W programistycznym konkursie firmy
Facebook wystartowało 7,5 tys. zawodników z całego świata – studenci i profesjonaliści, teoretycy i praktycy. W finale
zmierzyło się 25. Zwyciężył Roman Andreev, 18-letni student z Petersburga,
a dr Paweł Gawrychowski z Uniwersytetu Wrocławskiego był czwarty. W konkursach algorytmicznych startuje od
czasów studenckich. Pierwsze poważne
trofeum to srebrny medal Mistrzostw
w Programowaniu Zespołowym ACM
(Association for Computing Machinery)
przywieziony w 2005 roku z Szanghaju
przez drużynę Uniwersytetu Wrocławskiego, której był członkiem. Czterokrot-

nie dotarł do finałów indywidualnego
turnieju algorytmicznego TopCoder,
w 2007 roku w Orlando zajął trzecie
miejsce. W 2008 roku był szósty w Mountain View na Google Code Jam. Algorytmy są też jego pasją naukową. Był nagradzany na poważnych konferencjach
jako autor lub współautor najlepszej
prezentowanej pracy studenckiej. Latem ubiegłego roku w Blois jego referat
został uznany za najlepszy ze wszystkich
przedstawionych na Conference on Implementation and Application of Automata. Był laureatem wrocławskiego stypendium im. Maksa Borna i stypendium
„Start” FNP. W październiku 2011 roku
obronił na Uniwersytecie Wrocławskim
rozprawę doktorską poświęconą wyszukiwaniu wzorca w skompresowanym
tekście.
(mpl)
Ślad cząstki Higgsa znaleziony?
Znaleźliśmy ślad cząstki Higgsa – poinformowali amerykańscy fizycy z ośrodka Fermilab pod Chicago. Ta cząstka
jest brakującym i kluczowym ogniwem
współczesnej teorii budowy materii,
dzięki niej inne cząstki mają nabierać masy. W fizyce o odkryciu zwykło
się mówić wtedy, kiedy ryzyko błędu statystycznego wynosi od mniej
niż 1 do 1,7 mln – fachowo mówi się,
że poziom ufności pomiaru wynosi
5 sigma. A w danych Tevatrona (akceleratora kołowego w Fermilabie) „widać”
tę cząstkę z poziomem ufności jedynie
2,5 sigma. Podobny zresztą wynik uzyskali niedawno fizycy, którzy przeprowadzają eksperyment w konkurencyjnym akceleratorze – Wielkim Zderzaczu
Hadronów (LHC) pod Genewą. Tam także znaleziono dowody na istnienie Higgsa, ale wciąż nie wystarczają one, żeby
fizycy mogli się cieszyć z sukcesu.
Lem przewidział: początek międzygalaktycznej łączności
Fizycy ujarzmili nowy środek komunikacji: neutrina. To bardzo lekkie cząstki
elementarne i prawie tak szybkie, jak fale
radiowe. Ale w przeciwieństwie do tych
ostatnich – niemal nic nie stanowi dla
nich przeszkody.

SpeechJammer: aparat zagłuszający
osobę, której nie chcemy słuchać
Podczas konferencji ktoś ciągle wcina się innym w słowo i peroruje mimo
próśb? Japończycy wynaleźli na takich
profesjonalną broń: SpeechJammer. „Intruz” zagłuszony zostaje własnym głosem ...a my go wcale nie słyszymy!
Zarodki wychodzą z ukrycia
Brytyjskim naukowcom udała się po
raz pierwszy bezpośrednia obserwacja
wczesnych etapów rozwoju zarodka ssaka, które były do tej pory niewidoczne
dla oka kamery, gdyż odbywają się we
wnętrzu macicy.
Badania za 7,5 mld euro
Elektroniczna skóra, leki w koniu trojańskim, roje robotów albo planety rodem
z powieści Lema. To tematy najbardziej
spektakularnych badań naukowych,
które finansuje Unia Europejska.
Które ptaki to zwiastuny wiosny?
Pierwsze wracają zięby-samczyki. Po
nich nadlatują samiczki. Samce czasem
zostają u nas na zimę. Zwiastunem wiosny są skowronki. Jako pierwsze koncertują nad polami. Nieliczne z nich zimują
na południu Polski. Następnie pojawiają
się szpaki i zabierają się do czyszczenia
budek. Niektóre szpaki zimują na południu naszego kraju. Tuż za szpakami
pojawiają się drozdy. W tym samym czasie zjawiają się rudziki, pliszki i pleszki.
Zaczynają się koncerty słowików. Z najmniejszych ptaszków, należących do
rodziny pokrzewek, jako pierwsze przylatują pierwiosnki – te małe pożeracze
owadów powracają, gdy zakwitają ich
imienniczki, czyli pierwiosnki. Potem
pojawiają się jaskółki. Na kukułki będziemy musieli poczekać aż do maja.
Listy miłosne Einsteina online
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie,
który swego czasu Albert Einstein
współtworzył, otwiera 57 lat po śmierci
noblisty jego archiwum online. Poznamy zapiski naukowe, listy miłosne, projekty polityczne: ponad 80 tys. zeskanowanych dokumentów.
(zebr. kad)
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in memoriam

Odeszli na zawsze
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po
długiej i ciężkiej chorobie zmarł we Wrocławiu w wieku 55 lat

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
20 marca na cmentarzu przy ul. Bardzkiej
we Wrocławiu.

śp.
Dr Marek Zagrosik
(20 X 1957–10 III 2012)

Dyrektor i pracownicy
Instytutu Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Dziekan i Rada Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Adiunkt Zakładu Prawa Pracy Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasłużony nauczyciel akademicki,
teoretyk prawa pracy, znawca prawa ubezpieczeniowego i medycznego, ceniony
dydaktyk, przyjaciel wielu pokoleń studentów, wspaniały Kolega i prawy Człowiek.

Rektor i Senat
Uniwersytetu Wrocławskiego

Kalendarium imprez
w Ogrodzie Botanicznym na 2012 rok
 14 kwietnia (sobota), godz. 10
Plener plastyczny „Wiosenne kolory”

 9 czerwca (sobota), godz. 10
Plener plastyczny „Śladem pszczół”

 15 kwietnia (niedziela), godz. 12
Prezentacja roślin górskich + kiermasz

 10 czerwca (niedziela), godz. 12
Prezentacja pnączy + kiermasz

 22 kwietnia (niedziela), godz. 12
Wykład o ochronie roślin

 17 czerwca (niedziela), godz. 12
Spacer pod hasłem „Ogród dawniej i dziś”

 29 kwietnia (niedziela), godz. 12
Wiosenny spacer z dyrektorem Ogrodu Botanicznego
prof. Tomaszem Nowakiem

 1 lipca (niedziela), godz. 12
Hortensjowy zawrót głowy + kiermasz

 1 maja (wtorek), godz. 10–18
Majówka Tumska

 2 września (niedziela), godz. 12
Rośliny wodne i bagienne naszych ogrodów

 6 maja (niedziela), godz. 12
Prezentacja roślin tropikalnych + kiermasz
 12 maja (sobota), godz. 10
Plener plastyczny „Majówka”

 8 września (sobota), godz. 10
Plener plastyczny „Kora i liść”
XVII Zjazd Klubu Miłośników Roślin Wodnych

 13 maja (niedziela), godz. 12
Bluszczowy weekend + kiermasz

 9 września (niedziela), godz. 12
Prezentacja roślinnych kultur in vitro

 20 maja (niedziela), godz. 12
Spacer po dziale systematyki roślin + kiermasz

 29–30 września (sobota i niedziela), godz. 13–18
VI Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia

 27 maja (niedziela), godz. 12
Prezentacja gruntowych roślin ozdobnych + kiermasz

 14 października (niedziela), godz. 10–18
IX Dolnośląski Festiwal Dyni
Plener plastyczny „Dyniowe pojazdy” – godz. 10

 3 czerwca (niedziela), godz. 12
Prezentacja kaktusów i innych sukulentów

28.

 26 sierpnia (niedziela), godz. 10–18
Wrocławskie Święto Mąki

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian
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Z obrad Senatu UWr
29 lutego 2012 r.
Obradom Senatu przewodniczył JM Rektor prof. Marek Bojarski.
Senatorowie uczcili pamięć zmarłego
prof. Zbigniewa Skornego, emerytowanego profesora z Instytutu Psychologii.

Senat
 zatrudnił na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas
nieokreślony od 1 III 2012 r.
prof. dr. hab. Jacka Srokę w Instytucie Politologii.
Senat
 przyjął opinię przygotowaną przez
prof. Krzysztofa Redlicha o prof. Franku
Wilczku, kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Senat
 zatwierdził zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2012/2013 (p. BIP, uchwały Senatu UWr).
Senat
 zmienił uchwałę nr 54/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie
Wrocławskim rozpoczynających się w roku
akademickim 2012/2013, w zakresie zasad
rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe)
studia pierwszego stopnia na kierunku
filologia, specjalność filologia angielska,
określając nowe zasady rekrutacji dla kandydatów z nową maturą (p. BIP, uchwały
Senatu UWr).
Senat
 zatwierdził likwidację od 1 października
2012 r. niestacjonarnych (wieczorowych)
studiów pierwszego stopnia na kierunku
biotechnologia na Wydziale Biotechnologii.
Senat
 wyraził zgodę na realizację inwestycji
o wartości 6 561 644,82 zł brutto (kwota
określona na podstawie danych z IV kwar-

tału 2011 r.) pn. remont i przebudowa oraz
zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Piastowskiej 1a we Wrocławiu na
Centrum Aktywności Studenckiej.

7 marca 2012 r.
Nadzwyczajnemu posiedzeniu Senatu
przewodniczył JM Rektor prof. Marek Bojarski.

Obrady Senatu poświęcone były rozpatrzeniu odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej zawartej w uchwale nr 6/2012
z 15 lutego 2012 r. Zapisane w tej uchwale
argumenty na rzecz oddalenia przez UKW
protestu wyborczego z 13 lutego 2012 r.
dotyczyły wyborów elektorów studenckich
do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.
W uchwale UKW nr 6/2012 z 15 lutego
2012 r. zapisano m.in.:
§ 1.
1. Do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynął jeden protest wyborczy w ramach wyborów elektorów studenckich dotyczący
przebiegu wyborów.
2. Komisja uznała niektóre ze wskazanych
uchybień za zasadne, uznając jednocześnie, że nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów.
§ 2.
Uczelniana Komisja Wyborcza uznaje za
zasadne dokonanie nowelizacji niektórych
zapisów Regulaminu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, celem przystosowania go do obecnego stanu prawnego oraz
wprowadzenia mechanizmów zwiększających zaangażowanie wyborcze studentów.
W załączniku do uchwały nr 6/2012
z 15 lutego 2012 r. Uczelniana Komisja
Wyborcza zawarła uzasadnienie dot. oddalenia protestu wyborczego z 13 lutego
2012 r. w sprawie wyborów elektorów studenckich do Uniwersyteckiego Kolegium
Elektorów.

Szczegóły załącznika dostępne są na stronie http://www.uni.wroc.pl/uczelniana-komisja-wyborcza/uchwały-ukw
Senat podjął 7 marca następującą
uchwałę
 w sprawie odwołania od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Na podstawie § 5 ust. 3 załącznika nr 4
do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nie
uwzględnia odwołania pani Marty Górskiej od uchwały nr 6/2012 Uczelnianej
Komisji Wyborczej z 15 lutego 2012 r.
w sprawie protestu wyborczego.
Uzasadnienie
Rozpatrywanie sprawy w trybie odwoławczym przez Senat, po ukonstytuowaniu
się Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, może opierać się wyłącznie na rażącym naruszeniu prawa przez Uczelnianą
Komisję Wyborczą w czasie rozpatrywania
protestu.
Tymczasem takich naruszeń w postępowaniu Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego nie
stwierdzono.
Uczelniana Komisja Wyborcza uznała niektóre ze wskazanych w proteście uchybień za zasadne, uznając jednocześnie,
że nie miały one wpływu na ostateczny
wynik wyborów.
Ustalono, że wszystkie podniesione w proteście zarzuty zostały wnikliwie rozpatrzone i ocenione na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej, co znalazło wyraz
w samej uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej, jak i w jej uzasadnieniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(zebr. kad)

Nasze publikacje
w wydawnictwie ATUT
N

owe książki autorstwa pracowników
i współpracowników UWr.

 Joanna Macalik „Tak oto stoję. Dawny kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu”,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011

próbą całościowego ujęcia obszaru, jaki stanowi relacja: demokracja partycypacyjna i partycypacja obywateli w demokracji – socjalizacja
polityczna obywateli i kształcenie obywatelskie
jako jedna z jej form versus zmieniająca się
demokratyczna kultura polityczna współczesnych Niemiec. Zakres przedmiotowy wpisuje
się w debatę dotyczącą demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i nowych tożsamości
w kontekście wyzwań globalizacji.

spodarki rynkowej. To cenny wkład do wiedzy na
temat wizerunku instytucji na przykładzie szkoły
wyższej, a dla jej ciał kierowniczych lektura poznawczo bardzo korzystna.

 „Kara pozbawienia wolności a readaptacja
społeczna skazanych” pod redakcją Alicji Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011

W serii Biblioteka Dawnego Wrocławia prezentujemy pierwszą monografię kościoła imienia
Marcina Lutra, niegdyś niezwykle ważnego dla
Wrocławia, a dziś już nieistniejącego. W pracy
został przedstawiony możliwie kompletny obraz świątyni, uwzględniający oprócz jego formy
i stylistyki szerokie tło historyczne, społeczne,
polityczne i religijne. Jest to o tyle ważne, że kościół, którego projekt wyłoniono drogą ogólnoniemieckiego konkursu, był jedną z największych
świątyń w mieście i powstał w ścisłym związku
z jednym z najważniejszych świąt protestanckich
– czterechsetną rocznicą urodzin Marcina Lutra.
 Aldona Wiktorska-Święcka „Od obywatela dobrego do dojrzałego. Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym
uwzględnieniem systemu szkolnictwa”,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011

Publikacja zawiera kompleksową analizę koncepcji i praktycznych rozwiązań dotyczących
kształcenia obywatelskiego w niemieckim
systemie szkolnictwa po 1989/1990 roku. Jest

 „Terapia w służbie sztuki. Sztuka w służbie terapii” pod redakcją Alicji Kuczyńskiej
i Marcina Czuba, Oficyna Wydawnicza ATUT,
Wrocław 2011

Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu
kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji. Muszą
bowiem poradzić sobie z wieloma problemami,
które wynikają nie tylko z faktu przebywania
w zakładzie karnym i nabytych w związku z tym
doświadczeń, lecz także z sytuacji rodzinnej, potrzeby uzyskania społecznej akceptacji, zapewnienia sobie przynajmniej podstawowych warunków egzystencjalnych. Nie bez znaczenia pozostaje także ich stosunek do czynu, za którego
popełnienia zostali ukarani pozbawieniem wolności. Dlatego do opuszczenia zakładu karnego
skazani winni być profesjonalnie przygotowani.
Autorzy książki mają nadzieję, że zamieszczone
w niej teksty zachęcą do głębszego namysłu
i dyskursu na gruncie nauk zajmujących się karą
pozbawienia wolności, resocjalizacją skazanych,
wsparciem psychologicznym i społecznym osób
przebywających w zakładach karnych i opuszczających te jednostki penitencjarne.
 „Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego
w oczach studentów studiów stacjonarnych”
pod redakcją Maurycego Graszewicza, Dominika Lewińskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012
Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu
właśnie od strony rynkowej – oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc
stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad
miejscem i rolą szkoły wyższej w systemie go-

Zbiór tekstów jest poświęcony szeroko pojętym związkom terapii i sztuki. Relacje te zachodzą w obu kierunkach – dyscypliny artystyczne
wzbogacane są przez idee zaczerpnięte ze świata terapii, a świat terapii stara się wykorzystać
proces twórczy w celu poprawy dobrostanu
psychicznego i fizycznego człowieka. Większość
tekstów publikowanych w niniejszym tomie
dotyczy wpływu sztuki na terapię – prezentuje
zagadnienia związane z arteterapią. Znajdują się
tu również rozdziały, których autorzy podejmują
refleksję nad wpływem terapii na sztukę, dokonując analizy psychologicznych procesów związanych z twórczością oraz recepcją dzieł sztuki.
zebr. Magdalena Boroch
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