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 � Do siego roku! (Doczekajmy w zdrowiu tego roku, który 
nadejdzie!) Uniwersytet Wrocławski w świątecznej szacie; 
fot. Maciej Dąbrowski
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Boże Narodzenie. 
Bogactwo form i znaczeń  Ü1
– Nie chciałbym charakteryzować maksymalnej liczby zwyczajów bo-
żonarodzeniowych w Polsce, tym bardziej w Europie – odpowiedział dr 
Mieczysław Trojan na moją prośbę o świąteczny artykuł. – Jest to raczej 
okazja do przypomnienia klimatu świąt i skali ich przemian. W mediach 
temat nadchodzącego Bożego Narodzenia jest już wystarczająco nagło-
śniony, może więc warto nie poprzestawać na ugruntowanych opiniach 
i  w  „magicznej” atmosferze świąt zadumać się nad ich istotą, nowymi 
znaczeniami i przemijaniem – dodał. Zapraszam zatem Czytelników do 
świątecznej zadumy przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem. 

Rektor Marek Bojarski doktorem 
honorowym wileńskiej uczelni Ü6
Senat Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie nadał 15 listopada tytuł 
doktora honoris causa prof. Markowi Bojarskiemu. Nasz rektor odebrał 
dyplom doktorski 13 grudnia podczas uroczystości na wileńskiej uczelni.

10 lat Centrum Nauk Prawnych 
i Administracyjnych w Cottbus Ü 15
Jubileusz dziesięciolecia istnienia Centrum Nauk Prawnych i Administra-
cyjnych na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus świę-
towano 25 października.

Biblioteka Uniwersytecka 
ze zbiorami do nowego gmachu! Ü 17
Od uroczystego otwarcia nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Wro-
cławskiego na bulwarach nad Odrą mija prawie rok. Wciąż jednak brakuje 
około 40 mln zł na wyposażenie go w regały, na procedury związane z prze-
prowadzką zbiorów stanowiących blisko 4 mln woluminów i zakup sprzętu 
elektronicznego. Budowa nowego obiektu trwała dziewięć lat i kosztowała 
231,4 mln zł. Biblioteka bez zbiorów generuje dalsze koszty. W tej sprawie 
zebrali się 29 listopada w Klubie Uniwersyteckim członkowie Prezydium Spo-
łecznego Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod przewodnictwem prof. Henryka Ratajczaka.

Anna German naszą absolwentką Ü 41
Według jej głosu można było stroić fortepiany, powiedziała kiedyś Irena 
Santor. Jej liryczne piosenki podobały się prawie całej europejskiej pu-
bliczności. Anna German, „Biały Anioł polskiej estrady”, pomimo że ode-
szła ponad 30 lat temu, nadal ma liczne grono wielbicieli.

 
Drodzy Czytelnicy! 

Składam najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne i żegnam się 197. numerem 
miesięcznika „Przegląd Uniwersytecki” po osiemnastu latach jego redagowania.
Dziękuję wszystkim za współpracę, życzliwość i wyrozumiałość.

Kazimiera Dąbrowska

życzeniA Jego mAgnificencJi rektorA

W nadchodzącym nowym roku życzę 
wszystkim członkom naszej wielkiej uni-
wersyteckiej rodziny spełnienia zawodo-
wego i szczęścia w życiu prywatnym. Oby 
nadchodzący rok wpisał się złotymi zgło-
skami w księdze historii naszej uczelni.
Do siego roku!

Prof. dr hab. Marek Bojarski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że zmianie ulega częstotliwość ukazywania się  naszego pisma. 
W roku 2013 „Przegląd Uniwersytecki” stanie się kwartalnikiem. Mamy nadzieję, 
że ta zmiana  nie tylko zadowoli stałych czytelników, lecz także pozwoli nam 
pozyskać kolejnych. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami od tak wielu lat. 
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Siedemnastowieczna szopka (betlém) 
z kościoła Panny Marii Anielskiej na HradčanachSzwedzka pocztówka świąteczna z początku dwudziestego wieku

Nastrój bożonarodzeniowy w Bernie (Szwajcaria) – obrazy Cornelii Nussbaum-Weibel

– Nie chciałbym charakteryzować 
maksymalnej liczby zwyczajów 

bożonarodzeniowych w Polsce, tym bar-
dziej w Europie – odpowiedział dr Mie-
czysław Trojan na moją prośbę o świą-
teczny artykuł. – Jest to raczej okazja do 
przypomnienia klimatu świąt i skali ich 
przemian. W mediach temat nadchodzą-
cego Bożego Narodzenia jest już wystar-
czająco nagłośniony, może więc warto 
nie poprzestawać na ugruntowanych 
opiniach i w „magicznej” atmosferze 
świąt zadumać się nad ich istotą, nowy-
mi znaczeniami i przemijaniem – dodał. 
Zapraszam zatem Czytelników do świą-
tecznej zadumy przed zbliżającym się 
Bożym Narodzeniem. 

W oczekiwaniu na gwiazdkę
W  kalendarzach tradycyjnych kultur roz-
proszonych było wiele dni świątecznych. 
Ważną oznaką przemian, stwierdzoną na 
podstawie badań w  naszej części Europy, 

jest obecne skoncentrowanie zwyczajów 
i obrzędów w kilku okresach roku. Jednym 
z  nich jest Boże Narodzenie (wł. Natale, fr. 
Noël, hiszp. Navidad, niem. Weihnachten, 
szw. Jul, bułg. Koleda, ukr. Rizdvo, węg. Ka-
rácsony). W  większości krajów obchodzi 
się je wciąż w sposób szczególny, z dużym 
poszanowaniem tradycji. To czas niezwykły, 
kiedy – jak wierzono – zmarli odwiedzają 
bliskich, w  przyrodzie nie brakuje cudow-
nych zjawisk (otwierają się groty ze skar-
bami, woda w  strumieniach zamienia się 
w wino), a zwierzęta są w stanie przemówić 
ludzkim głosem.

O  świętach myślimy od tygodni, 
z  nadzieją odpoczynku wśród bliskich, 
a  dzieci cieszą się z  dni wolnych od na-
uki, snują plany zabaw, czekają na pre-
zenty. Okresem oczekiwań jest Adwent 
(łac. adventus – przyjście), z roratami, bla-
skiem świec i wieńcami. Tuż przed Wigilią 
wróżono pogodę na przyszły rok, a wiej-

ska tradycja nakazy-
wała unikania wielu 
prac gospodarskich. 

W  Finlandii preludium do świąt stanowi 
tzw. pikku joulu (małe Boże Narodzenie), 
a w Szwecji – obchody św. Łucji. Obecnie 
już pod koniec listopada prasa i telewizja 
dostarczają wskazówek kulinarnych, prze-
mycają newsy o kradzieży karpi (później 
choinek). Przejawem zamieszania w  sfe-
rze znaczeń jest fakt, iż domy handlowe 
wcześnie proponują ofertę produktów 
świątecznych, wabią blichtrem ozdób 
i  dźwiękami Christmas carols. Misterium 
świąt przypomina się jednak głębią ta-
jemnicy narodzin, ciągłością archetypicz-
nych symboli (przedchrześcijańskich też), 
urokliwą estetyką oraz zmuszającą do re-
fleksji prostotą. 

W  oczekiwaniu kryje się zwykle mo-
ment wahania, niepewności, obaw: czy ro-
dzina stawi się w komplecie, czy wszystkim 
dopisze zdrowie, czy dzieci dotrą na czas? 
Jednocześnie pojawiają się troski odwiecz-
ne: co przyniesie nadchodzący rok, czy 
da się uniknąć wypadków, niepowodzeń, 
skutków kryzysu? W polskich rodzinach od 
lat dominuje życzenie, aby „nie był on gor-

Boże Narodzenie. 
Bogactwo form i znaczeń
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szy od poprzednich”. Wreszcie nadchodzi 
dzień wigilijny, pełen pamiętanych z  dzie-
ciństwa zakazów i nakazów, zwyczajowych 
obowiązków i czynności o wydźwięku ma-
gicznym – dla zapewnienia pomyślności.  
Nie bez znaczenia jest to, kto nas wtedy 
odwiedzi, czy czegoś aby nie pożyczamy, 
jakie odgłosy słyszymy. Wszystko nabie-
ra znaczeń, siły wieszczej, wkrada się do 
strefy tabu lub odwrotnie – jest pożąda-
ne. Pozostaje tylko dotrwać do wieczora.  
Na zewnątrz robi się powoli pusto i  cicho, 
i nawet uliczny sprzedawca jemioły spieszy 
do domu. Nadchodzi „cicha i  święta noc”. 
Na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda. 

W wigilijnym blasku 
Wigilia (łac. vigiliare – czuwać), kończąca Ad-
went i rozpoczynająca okres świąt Bożego 
Narodzenia, awansowała w  ciągu wieków 
do rangi najważniejszego dnia w  polskim 
kalendarzu, stając się świętem wybitnie ro-
dzinnym, o złożonym, lecz spójnym i trwa-
łym systemie praktyk oraz znaczeń. Już 
w  średniowieczu zostały wprowadzone 
główne obrzędy kościelne – w tym nocna 
pasterka. Warto dodać, iż w krajach romań-
skich nazwa ta rzeczywiście oznacza ekspo-
nowaną rolę pasterzy w celebrowaniu mszy 
(Włochy, Portugalia). W Polsce uczestnicze-
nie w pasterce trafia do sfery rdzennych po-
winności wiernych (są wszakże osoby, któ-
re bywają w kościele tylko przy tej okazji). 
Kulminacyjnym punktem rodzimej Wigilii, 
nadającym jej głęboki sens, jest łamanie się 
opłatkiem i składanie życzeń (w nieco innej 
formie zwyczaj ten występuje także na Sło-
wacji i na Litwie). Niegdyś do powszechnych 
zabiegów należało m.in. wnoszenie niewy-
młóconego snopa do izby, sypanie ziaren 
zbóż pod obrus, obwiązywanie nóg stołu 
i kładzenie pod niego siekiery (oznaka zdro-
wia i magicznej mocy). 

Zestaw potraw wigilijnych był zróżnico-
wany zależnie od stanu społecznego, kon-
dycji majątkowej rodziny oraz od kraju i re-
gionu. Na przykład w krajach skandynaw-
skich spożywano kaszę owsianą, suszonego 

dorsza, chleb i piwo; 
w strefie niemiecko-
języcznej – pieczone kiełbaski, gęsinę, sałat-
kę, ciasteczka Plotzen, niekiedy karpia (stawy 
rybne istniały tam od wieków, podobnie jak 
na Śląsku i w Czechach). We Włoszech po-
dawane były m.in. węgorz, owoce morza, 
oliwki i sery. Hiszpańska wieczerza nie mia-
ła postnego charakteru, a dużą rolę odgry-
wały w niej słodycze (nugat, turon) i orze-
chy. W Polsce i jej słowiańskim sąsiedztwie 
sądzono, iż należy skosztować wszystkiego, 
co rodzi się na polu, dlatego powszechne 
były dania z  kapusty, roślin strączkowych, 
kluski z  makiem, a  także pierogi i  smażo-
na ryba. W  beskidzkich wsiach ważny był 
kompot z  suszonych owoców, na Śląsku 
siemieniotka, a na Kresach oczywiście kutia. 
Dziś króluje u nas karp w galarecie, barszcz 
czerwony z  uszkami, pierogi z  kapustą 
i grzybami. Szukanie rygorystycznych wzo-
rów w sprawie liczby potraw na Wigilii ma 
dość wątpliwy sens. Najczęściej była mowa 
o dwunastu, rzadziej o sześciu daniach (licz-
ba parzysta). Z siedmiu potraw (tyleż dni ty-
godnia) składała się wieczerza na południu 
Francji i w środkowych Włoszech. W więk-
szości regionów przyjęła się reguła, że ma 
ona charakter postny, a  niektóre potrawy 
przypominały okresy głodu. W najbiedniej-
szych rodzinach zdarzały się przecież takie 
kombinacje„dań”, jak np. chleb, woda i sól 
(Normandia), czy też ziemniaki, sól i  olej 
(polskie i ukraińskie Karpaty).

Przekonanie, iż spożywanie karpia w ga-
larecie oraz barszczu z uszkami dodaje lu-
dziom duchowej mocy, wyróżnia od innych, 
pozwalając okrzepnąć ich tożsamości, jest 
niebagatelnym uproszczeniem. Pewnym 
usprawiedliwieniem tej opinii jest tradycja 
ludowa, zgodnie z  którą ważnym działa-
niom społecznym towarzyszyły wspólne 
posiłki, a  nawet uczty. W  świętowaniu nie 
chodzi jednak o  taką czy inną potrawę, 
bez której niekiedy trudno sobie wyobrazić 
Wigilię, lecz o głębię obchodów i przeżyć, 
odwołujących się do tradycji. Wraz z odra-
dzaniem się światłości, bliskim tryumfem 

dnia nad nocą – po mającym miejsce wła-
śnie wtedy przesileniu zimowym – i dobra 
nad złem, człowiek również powinien stać 
się lepszy, a  przynajmniej ma prawo w  to 
wierzyć. Sprzyjają temu, zapamiętywane 
na długo, wrażenia estetyczne, wspólne 
śpiewanie kolęd, atmosfera bezpieczeń-
stwa. Dramat „dziewczynki z  zapałkami”  
J. Ch. Andersena nie ograniczał się do tego, 
że marzła na ulicy i doskwierał jej głód, ale 
wynikał z  faktu, iż miała ona świadomość 
nieosiągalności tego błogostanu duńskiej 
izby wigilijnej. Na szczęście, cień samotnego 
wędrowca nie wystawia naszej gościnności 
na próbę i nie weryfikuje prawdy o przygo-
towaniu dodatkowego nakrycia. Ta osoba 
zdąża bowiem w mroźną i śnieżną noc na 
pasterkę lub wraca od rodziny.

Co kraj to inne zwyczaje świąteczne 
Oto skromna trawestacja znanego powie-
dzenia, wszak to, co w  Polsce określamy 
zwyczajem, Czesi i Rosjanie nazywają oby-
czajami. Nabywając statusu Europejczyków, 
bardziej niż przed laty odczuwamy zainte-
resowanie innymi narodami i  regionami, 
ich tradycjami kulinarnymi, mentalnością, 
zwyczajami. Widoczne otwarcie na świat, 
częste wyjazdy turystyczne, a  szczególnie 
migracje zarobkowe, rodzą i  uzasadniają 
potrzebę znajomości zwyczajów innych na-
cji, a nierzadko chęć ich przeżywania w kli-
macie swoistego dialogu i  „tańca” kultur.  
To znakomicie koresponduje z ideami tole-
rancji i pluralizmu, służąc przecież przezwy-
ciężaniu stereotypów.

Polskie zwyczaje są syntezą praktyk 
różnych stanów i  środowisk, konglomera-
tem elementów regionalnych i  lokalnych. 
Treści chrześcijańskie są w nich równie istot-
ne, jak wcześniejsze – przedchrześcijańskie. 
W obrzędowości czytelne są także wpływy 
ościenne, głównie zachodnio- i  wschod-
niosłowiańskie, chociaż podobieństwa łą-
czą nasz kraj także z katolicką częścią strefy 
niemieckojęzycznej – z  Austrią i  Bawarią. 

Szopka – witraż papierowy, konkursowa, wł. Galeria Pałac Młodzieży w Tarnowie

„Boże Narodzenie” – obraz Katarzyny Gaweł z Zielonek 
(wg fot. Roberta Moździeża)

rodzinnie
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Niejako wbrew porównywalnemu typowi 
religijności i zbliżonemu stopniowi rozwoju 
gospodarczego, zwyczaje zimowe krajów 
romańskich są dla Polaków dość egzotycz-
ne. W  przypadku Hiszpanii chodzi m.in. 
o rzadkie występowania choinki, dużą rolę 
szopek (presepe), rangę Nowego Roku, brak 
postnego zestawu dań wigilijnych, znacze-
nie winorośli w magii i wróżbach, uroczysty 
wjazd Trzech Króli, wręczanie prezentów 
6 stycznia (podobnie w  przypadku wło-
skiej Bafany), liczne elementy pasterskie 
w obrzędach oraz częste inscenizacje walk 
z Maurami. Cechy środowiska, historia, od-
mienne wpływy zewnętrzne, a  szczegól-
nie charakter narodowy i  regionalne jego 
warianty zadecydowały o tych odmienno-
ściach. 

W Europie dostrzegamy zarówno dużą 
skalę różnic, jak i liczne podobieństwa zwy-
czajów. Zbieżności przejawiają się pozo-
stałościami pradawnych wierzeń i  mitów, 
konstrukcją symboli i zachowań rytualnych; 
wiążą się z  językowym pokrewieństwem 
narodów, wpływem religii, z  procesem 

uprzemysłowienia; 
z  innej zaś strony 
warunkowane są 
postępującą glo-
balizacją i  oddzia-
ływaniem mediów. 
We wszystkich 
regionach i  środo-
wiskach spotyka-
my nawiązania do 
odradzającej się 
przyrody, obecne 

są elementy zaduszkowe, ludzie uciekają 
się do magii i wróżb, istnieją tożsame funk-
cjonalnie formy folkloru, podobne wartości 
i mechanizmy decydują o roli i trwałości tej 
sfery kultury, a  kierunek zmian i  schemat 
zaniku tradycyjnych form jest zbliżony. 

Różnice są liczne i  przejawiają się za-
równo na poziomie kompleksów obrzędo-
wych, jak i  pojedynczych zwyczajów. Na 
przykład, peryferia nadatlantyckie i śród-
ziemnomorskie znają zwyczaj palenia kło-
dy bożonarodzeniowej (baniak, el ceppo, 
buzem), przy której się czuwa i z którą wią-
że się bogactwo wierzeń, aktów magicz-
nych i wiele przejawów folkloru. Środkowa 
Europa nie została objęta jego zasięgiem. 
Choinka, spotykana już u schyłku średnio-
wiecza w  Alzacji, rozpowszechniała się 
przez wieki, lecz nie przyjęła się w krajach 
romańskich, gdzie centralnym elementem 
wystroju izby świątecznej są wspomniane 
szopki. Niekiedy kulminacją zimowego 
świętowania nie jest Wigilia, ani Boże Na-
rodzenie, tylko Nowy Rok (Półwysep Ibe-
ryjski) lub 6 stycznia (Epifania w kościołach 

wschodnich). W Finlandii prezenty rozda-
wała niegdyś osoba przebrana za kozła 
( joulupukku), obowiązkowa jest tam sauna 
i ozdoby ze słomy – himeli, a wśród warto-
ści przypisywanych świętowaniu jest cho-
ciażby chęć podkreślenia przynależności 
do Zachodu. Badaczom skandynawskim 
trudno było zrozumieć eksponowanie, na 
bazie kultur antycznych, motywu kultu 
słońca w  interpretacjach istoty Bożego 
Narodzenia, w  ich strefie najważniejsze 
wydawały się bowiem elementy zadusz-
kowe. Niekiedy świadectwem skali różnic 
są odlegle wędrówki zwyczajów, nawet 
międzykontynentalne, czego przykładem 
może być śródziemnomorska piniata (roz-
bijanie zawieszonego u sufitu naczynia ze 
słodyczami), która dopiero w krajach laty-
noamerykańskich zyskała pełnię widowi-
skowej formy. 

Metaforyka powrotów i sztafeta znaczeń
Wyruszając przed siebie, cokolwiek by to 
znaczyło, mamy zwykle przed oczyma wi-
zje powrotu. Powroty bywają jednak różne 
– szczęśliwe lub nie, realne i metaforyczne. 
Wśród ostatnich jest „powrót z dalekiej po-
dróży”, czyli opamiętanie się, odzyskanie 
poczucia bezpieczeństwa. Można powrócić 
do tematu rozmowy, do pracy, domu, zdro-
wia. Zdrowia, oprócz pomyślności, właśnie 
najczęściej życzymy sobie i bliskim z okazji 
Wigilii. Na ich przyjazd też czekamy, pod-
czas gdy telewizja transmituje rozmowy 
z rodakami na lotniskach i przejściach gra-
nicznych. Polacy zdążają do kraju, jak ptaki 
do gniazd – właśnie na święta. Jeśli pominąć 

Rzeźba „Kolędnicy z gwiazdą”, poz. 35 
(Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Kolędnicy z Grabianowa, 2003
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retoryczną konstrukcję „powrotu do przy-
szłości”, łatwo dostrzec, że każdy powrót 
jest odtwarzaniem lub przypomnieniem 
sytuacji minionej. Mówi się przecież o „po-
wrotach do źródeł”, „do korzeni”, do klimatu 
rodzinnych stron i „małych ojczyzn”, z czym 
wiąże się potrzeba sięgania do wspomnień 
z dzieciństwa, do wczesnych obrazów i nie-
powtarzalnych smaków. Właśnie święta 
Bożego Narodzenia – jak żaden inny okres 
w roku – stwarzają taką możliwość. Ludzie 
odgrzebują w pamięci słowa oraz melodie 
kolęd i  pastorałek, przypominając sobie 
wygląd choinki, a  zaraz potem twarze bli-
skich, zdarzenia związane z  Wigilią, tamte 
wzruszenia i  zauroczenia. Ileż osób przed 
Bożym Narodzeniem gorączkowo poszuku-
je receptur sprzed lat. Wprawdzie udaje się 
je odtworzyć, lecz daremny bywa trud od-
najdywania tego „czegoś” – klimatu, zapa-
chów, melodii. Wprawdzie ludziom przyby-
wa nieuchronnie lat, odchodzą im bliscy, ale 
oni sami także tracą wrażliwość i  prostotę 
dzieci. Ponieważ bolesne wydarzenia – jeśli 
są one związane z tym okresem – zapamię-
tuje się szczególnie i ranią one ze zdwojoną 
siłą, każdy chciałby zaklinać rzeczywistość, 
aby w tym właśnie czasie nie było wypad-
ków, aby nikt nie odszedł, nie chorował, 

aby nie dochodziło 
do nieporozumień. 
Jest też inny, kon-
kretny już wymiar 
powrotu – odnale-
zienie się w  gronie 
rodziny, dla której 
wreszcie można 
znaleźć czas i  cier-
pliwość. 

Badacze trudzili 
się od lat, aby uka-
zać nie tylko różnice 
regionalne w  prze-
biegu świąt Bożego 
Narodzenia, lecz 
także ujawnić funk-
cje świętowania 
i  związane z  tym 
znaczenia. W  tra-
dycyjnym (głównie 
wiejskim) środowi-
sku Wigilia była ry-
tualną sceną do po-
jednania, wzmoc-
nienia więzi, prze-
kazania życzeń, co 
w naszych polskich 
warunkach odnieść 
można do „przeła-
mywania się opłat-
kiem” oraz składa-
nia życzeń. W daw-
nej izbie chłopskiej 

wiele zabiegów przedświątecznych miało 
na celu zapewnienie urodzaju. Interesująca 
jest sprawa powszechności prastarych wie-
rzeń w obecność duchów zmarłych podczas 
świąt. Zwykle na nich czekano, przygotowy-
wano im posłanie i strawę, niekiedy wołano 
na wieczerzę (Polesie, Huculszczyzna). Nie-
kiedy jednak trudno było się ich pozbyć, 
co doskonale ukazują przykłady greckie, 
odnoszące się do obecności kallikantzari. 
Dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak 
silny był niegdyś związek między światem 
zmarłych i  żywych, podobnie jak wyraźne 
było przekonanie o  niezwykłości (cudow-
ności) tego okresu, co owocowało bogac-
twem związanych z nim wierzeń, zabiegów 
i przysłów. Obchodzeniu tradycyjnych świąt 
sprzyjał także brak takich wynalazków, jak 
telewizja i komputery, które nieodwracalnie 
wpłynęły na więzi grupowe i  pochłonęły 
zasoby czasu ludzi. 

Obecnie maleje wprawdzie rola wie-
rzeniowych źródeł i rytualnej oprawy Bo-
żego Narodzenia, gdyż nie mają one już 
takiej roli w kształtowaniu jego dramatur-
gii. Pojawiają się natomiast nowe elementy 
ludyczne, ujawnia się przerost konsumpcji, 
komercjalizacja, ale także podejście eska-
pistyczne (chęć ucieczki od rygoru relacji 

zawodowych i  zgiełku). Ze względu na 
fakt, iż ludzie cenią sobie swój czas i czu-
ją się coraz bardziej zestresowani oraz 
zmęczeni (także sprzątaniem i zakupami), 
w obyczajowej stronie świąt dokonują się 
znaczne uproszczenia – odnoszą się one 
do organizacji odwiedzin, przyjmowania 
gości, aktywności kulturalnej, relacji są-
siedzkich itp. Wprawdzie przyzwolenie na 
status singli jest coraz powszechniejsze, 
co oznacza wzrost odsetka osób świętu-
jących samotnie, lecz wiele biur podróży 
– wychodząc im naprzeciw – organizuje 
bożonarodzeniowe wyjazdy. Wzmacnia się 
natomiast rola świąt w sferze identyfikacji 
lokalnej i środowiskowej, w poszukiwaniu 
prób odnalezienia się w  dzisiejszym po-
gmatwanym świecie. 

Ale dodajmy do powszechnego, nie-
kiedy już spłyconego wzorca świętowania 
także coś własnego. Pierwsza możliwość 
to przypominanie sobie pewnych warto-
ści i  reguł – konieczności troski o zdrowie, 
przełamywania barier w komunikowaniu się 
z bliskimi, kształtowania wrażliwości. Tematy 
do refleksji i szlachetnych postanowień nie-
trudno znaleźć w codziennej rzeczywistości. 
Może to być kwestia słabnącego poczucia 
wspólnoty i  zadziwiających przypadków 
agresji ludzkiej, skrajnego zacietrzewienia 
w dyskusjach politycznych, erozji więzi ro-
dzinnych i kryzysu rodzicielstwa, zagrożeń 
środowiskowych, wreszcie nieśmiertelny 
problem świata zwierząt, które towarzyszą 
człowiekowi od stuleci, ale ciągle potrzebu-
ją godnego traktowania i właściwej opieki 
(nie oczekujmy od nich, aby same o  tym 
opowiedziały).

Atmosfera poświąteczna 
w mieście i w regionie
Nie tak łatwo rozstać się z atmosfera świąt. 
Niektórzy pozbywają się choinki jeszcze 
przed Nowym Rokiem, wiele osób czyni 
to w  okolicach Trzech Króli. Jedynie tra-
dycjonaliści czekają do dnia Matki Boskiej 
Gromnicznej (2 lutego). Nazajutrz po dniu 
św. Szczepana (Tapani) Finowie wyruszali 
do pracy w lesie dla podtrzymania właści-
wego im hartu ciała i  ducha. Nie inaczej 
było w większości tradycyjnych środowisk, 
wszak powracał zwykły rytm obowiązków 
i  trosk – przypominała się szara codzien-
ność. Jednak atmosfera świąteczna w więk-
szości regionów środkowej i  południowej 
Europy utrzymuje się zazwyczaj jeszcze 
przez kilka następnych tygodni. Trwa kolę-
da, a w naszym kraju, wraz z pojawieniem 
się uznania dla zanikających zwyczajów, 
domy kultury, kluby, muzea i parafie organi-
zują koncerty. W perspektywie skromne lub 
wcale spektakularne akcje charytatywne 
(wszak w okresie tym ludzie chcieliby być 

Pocztówka noworoczna „Pożegnanie lat pięćdziesiątych”; 
Wrocław, millenium 2000
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bardziej szczodrobliwi), pojawia się przed-
smak karnawału. Ponieważ dnia zaczyna 
przybywać, łatwiej o radość i nowe oczeki-
wanie, tym razem na wiosnę.

Dolny Śląsk to region z  bogatymi tra-
dycjami i  zwyczajami, które spotkały się 
tutaj po ostatniej wojnie. Znajduje to wyraz 
w  programach prezentacji zespołów ko-
lędniczych, w  zamieszczanych na łamach 
prasy świątecznej wynurzeniach VIP-ów 
oraz w rozmowach zwykłych mieszkańców. 
Wrocław czyni z tego niebagatelny składnik 
kapitału społecznego, co staje się ważne 
z  punktu widzenia promocji miasta i  kre-
owania podstaw wielokulturowości. W kra-
jobraz Rynku ciekawie wpisuje się również 
organizowany od pięciu lat „Jarmark bo-
żonarodzeniowy”, nawiązujący do przykła-
dów środowisk miejskich poza krajem. Ce-
remonialnym zaproszeniem do stołu wigi-
lijnego są życzenia składane mieszkańcom 
grodu przez duchownych różnych wyznań. 
W pejzażu miejskim pojawił się niedawno 
pochód orszaku Trzech Króli, odbywający 
się na trasie od katedry do ratusza. Niejako 
zakończeniem świętowania w skali miasta 
może być, mająca już wieloletnią tradycję, 
ukraińska Kutia, która stała się imprezą 

prestiżową, zyskującą cechy spotkania wie-
lokulturowego, z udziałem przedstawicieli 
władz, stowarzyszeń społecznych oraz 
reprezentowanych w  mieście mniejszości 
etnicznych.

Mobilizacja świąteczna nie omija rów-
nież uczelni. Mamy przecież w  pamięci 
piękne wykonania kolęd z  Polski i  z  in-
nych krajów (Ukrainy, Niemiec, Szwecji), 
które rozbrzmiewały w scenerii Oratorium 
Marianum oraz Auli Leopoldyńskiej. Krę-
gi akademickie, w  tym także pracowni-
cy Uniwersytetu, tradycyjnie organizują 
przedświąteczne spotkania, co niewątpli-
wie wzmacnia wspólnotowy wymiar tego 
środowiska. 

Refleksja
Czy warto przypisywać Bożemu Narodzeniu 
tak wielkie znaczenie? Wiele osób nie ukry-
wa przecież faktu, iż nie lubi świąt – wyma-
gają one bowiem wielu przygotowań, spro-
wadzają się niejednokrotnie do konsumpcji, 
osobom samotnym boleśnie przypominają 
ich sytuację. Szał zakupów może jednym 
odpowiadać, innych zaś irytuje. A co zrobić, 
jeśli prezenty nie podobają się najbliższym, 
a goście zawiedli?

W  istocie świąt bożonarodzeniowych 
przejawia się coś z  serca (jądra) kultur 
i  człowieczeństwa w  ogóle. To uniwersal-
ność, prostota i oczywistość elementarnych 
prawd – dzieciątko Jezus przyszło na świat 
w ubóstwie, bez należnej mu glorii. Jego na-
rodzenie dało jednak nadzieję biednym i cie-
miężonym, zwiastowało radość, nieuchron-
ny tryumf światłości, dobra i  prawdy nad 
ciemnością, złem i fałszem. Dowiodło prze-
mijania bogactwa, kruchości władzy, a także 
możliwości pokonania słabości i  zwątpień. 
Niezależnie od inspirującej siły tego wyda-
rzenia dla teologów, pisarzy czy też artystów 
– a nawet od bezsprzecznej potęgi marke-
tingowej tego toposu – nauka stąd płynąca 
może mieć znaczenie dla każdego, kto szuka 
wartości prawdziwych i trwałych.

„Radosnych Świąt Bożego Narodzenia” oraz 
„Do siego roku”.

Mieczysław Trojan

Dr Mieczysław Trojan jest adiunktem w Katedrze 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Prowadzi badania nad kulturą re-
gionalną i tradycjami ludowymi Europy.
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Laureaci FNP w ostatnim 
dwudziestoleciu z naszej uczelni
20 listopada we wrocławskim Ratuszu 
zorganizowano spotkanie środowiska na-
ukowego z okazji jubileuszu dwudziesto-
lecia działalności Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Gospodarzem spotkania był dr 
Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta. 
W  programie uroczystości znalazły się 
dyskusje panelowe na temat wpływu 
nauki na rozwój regionu oraz karier mło-
dych badaczy, a także prezentacje osią-
gnięć wrocławskich naukowców, w tym 
także laureatów Fundacji. Podczas uro-
czystości wręczono akty powołania no-
wym członkom działającej od 2010 r. we 
Wrocławiu Akademii Młodych Uczonych 
i Artystów. Prof. Adam Jezierski, prorek-
tor ds. badań naukowych i współpracy 
z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskie-
go, podsumował przy pomocy pre-
zentacji sukcesy naszych naukowców 
dostrzeżone i  nagrodzone w  ostatnim 
dwudziestoleciu w  wielu konkursach 
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
Na 8 tys. laureatów w  70 programach 
FNP na naszej uczelni było ich w 20 pro-

gramach – 200. Prezentację można obejrzeć 
na stronie UWr http://www.uni.wroc.pl/ba-
dania-naukowe/informator-o-badaniach.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje 
od 1991 r. i  jest niezależną, samofinan-
sującą się instytucją pozarządową typu  
non profit, która realizuje misję wspierania 
nauki. Jest największym w Polsce pozabu-
dżetowym źródłem finansowania nauki. 
Jej statutowe cele to: wspieranie wybit-
nych naukowców i zespołów badawczych, 
działanie na rzecz transferu osiągnięć 
naukowych do praktyki gospodarczej 
i wspomaganie różnych inicjatyw inwesty-
cyjnych służących nauce w Polsce.

Gimnazjum nr 15 przyjęło 
imię Profesorów Lwowskich
Przebywająca we Wrocławiu delegacja 
uczelni lwowskich wzięła udział 16 listopada 
w uroczystości nadania Gimnazjum nr 15 
przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wro-
cławiu im. Profesorów Lwowskich. W uro-
czystości uczestniczył także rektor naszej 
uczelni prof. Marek Bojarski. „Ocaleli z po-
gromu wojennego profesorowie lwowscy 
odegrali ważną rolę w tworzeniu życia na-

ukowego na wrocławskich uczelniach. 
Po zniszczeniach wojennych niemal od 
podstaw tworzyli środowisko naukowe 
Uniwersytetu i Politechniki we Wro-
cławiu, przekazując tradycje naukowe 
lwowskiego środowiska akademickie-
go. Uczelnie wrocławskie stały się więc 
spadkobiercą i kontynuatorem tradycji 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo-
wie i Politechniki Lwowskiej. …Gimna-
zjum nr 15 chce podążać śladem, który 
zapoczątkowali powojenni nauczyciele 
polscy i ludność, która tutaj osiadła. 
Profesorowie lwowscy byli autorami 
wielu odkryć na miarę światową, stwo-
rzyli etos naukowca i wykładowcy. Będą 
zatem doskonałym wzorem dla mło-
dzieży naszego gimnazjum. Przyjmując 
imię Profesorów Lwowskich szkoła chce 
stworzyć Profesorom trwały pomnik 
w sercach rodaków, daleko od Lwowa, 
ale blisko ojczyzny, której służyli” – tak 
m.in. motywowała w publikacji wydanej 
z tej okazji potrzebę nadania tego imie-
nia społeczność szkolna wrocławskiego 
Gimnazjum nr 15.

cd. na str. 14
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S enat Uniwersytetu Mykolasa Ro-
merisa w Wilnie nadał 15 listopada 

tytuł doktora honoris causa prof. Mar-
kowi Bojarskiemu. Nasz rektor odebrał 
dyplom doktorski 13 grudnia podczas 
uroczystości na wileńskiej uczelni.

W tym roku mija 10 lat od podpisania umo-
wy o współpracy między Uniwersytetem Ro-
merisa (wówczas Litewskim Uniwersytetem 
Prawa) a Uniwersytetem Wrocławskim. Wcze-
śniej, bo już w 1999 roku współpracę z wileń-
ską uczelnią (wówczas Litewską Akademią 
Prawa) nawiązał nasz Wydział Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii. Od tego czasu uczelnie 
prowadzą wymianę studentów i  uczonych, 
wspólnie organizują konferencje naukowe. 
W maju 2008 roku uroczyście obchodzono 
dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie; 
towarzyszyły tym dniom wystawy, spotka-
nia i konferencje w Uniwersytecie Mykolasa 
Romerisa, Uniwersytecie Wileńskim oraz Wi-
leńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.
W 2008 roku we Wrocławiu podpisana zo-
stała umowa wydawnicza między Uniwer-
sytetem Wrocławskim a  Uniwersytetem 
Mykolasa Romerisa.
Wileńscy prawnicy od tego czasu publikują 
artykuły w periodyku Wydziału Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii UWr „Przegląd Prawa 
i Administracji”, a nasi – w czasopismach „Ju-
risprudencija” i „Socialiniu Mokslu Studijos” 
wydawanych przez Mykolo Romerio Univer-
sitetas (MRU). Wileńskie czasopisma opatrzo-
ne są logiem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W komitecie redakcyjnym pisma „Jurispru-

dencija” zasiada prof. Zdzisław Kegel, były 
dziekan WPAiE UWr, wieloletni szef Katedry 
Kryminalistyki, doktor honoris causa MRU, 
a w „Socialiniu Mokslu Studijos” – prof. Ma-
rek Bojarski, rektor naszej uczelni i tegorocz-
ny doktor honoris causa MRU.
Podczas obchodów Święta naszej uczelni 
w  2007 roku przedstawiciele wileńskiego 
środowiska naukowego mieli okazję po-
nownie spotkać się z naszymi uczonymi.
W  2009 roku Uniwersytet Wrocławski ob-
chodził uroczyście 1000-lecie Litwy.
Na obchody 65-lecia Wydziału Prawa 
w 2010 roku przybyła liczna delegacja z Uni-
wersytetu Mykolasa Romerisa.
W  marcu 2012 roku we Wrocławiu nasza 
uczelnia zawarła z Uniwersytetem Mykolasa 
Romerisa nową umowę dotyczącą studiów 
doktoranckich i  możliwości wystawiania 
podwójnych dyplomów ich absolwentom.
Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego 
z  jednym z  najlepszych uniwersytetów na 
Litwie ciągle się rozwija. Aktywnie współ-
pracują biblioteka naszego Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii z biblioteką Uniwer-
sytetu Mykolasa Romerisa, w której znajduje 
się pokaźny dział polskiej literatury prawni-
czej wydzielony na osobnych regałach jako 
dar naszej uczelni, a wrocławska biblioteka 
wydziałowa ma bogatą kolekcję monografii 
wydanych w Wilnie i wszystkie czasopisma 
naukowe wydawane na MRU.
Senat wileńskiej uczelni uhonorował prof. 
Marka Bojarskiego najwyższym wyróżnie-
niem akademickim właśnie za jego zasługi 
dla rozwoju współpracy między oboma 

uniwersytetami oraz za wkład w kształto-
wanie dobrosąsiedzkich stosunków między 
Litwą i Polską. 
To już czwarty zaszczytny tytuł nadany 
prof. Bojarskiemu przez zagraniczne uczelnie.
W ubiegłym roku prof. Marek Bojarski zo-
stał doktorem honoris causa Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, 
w 2010 – tytuł „početnogo professora” 
nadał mu Tomski Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny, a w 2005 honorowym profe-
sorem uczynił go Uniwersytet św. Marcina 
de Porres w Limie.
Uroczystość wręczenia naszemu rektorowi 
dyplomu doktora honoris causa wileńskiej 
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Rektor Marek Bojarski 
doktorem honorowym 
wileńskiej uczelni
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Prof. Alvydas Pumputis, rektor Uniwersytetu Mykolasa Romerisa, 
odbiera Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. Marek Bojarski doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Mykolasa Romerisa

 Studenci wręczają część stroju doktora honorowego
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Prof. dr hab. Ma-
rek Bojarski, rektor 
Uniwersytetu Wro-
cławskiego, został 
doktorem honoris 
causa Uniwersyte-
tu Michała Romera 
w  Wilnie. Uroczy-
stość nadania naj-
wyższego akade-
mickiego tytułu od-
była się w czwartek, 
13 grudnia, podczas 
posiedzenia Senatu 
wileńskiej uczelni 
wyższej.

Przed uroczystością nadania tytułu dokto-
ra honoris causa odbyła się polsko-litew-
ska konferencja naukowa nt. współpracy 
akademickiej oraz stosunków polsko-litew-
skich, ich historii i perspektyw. Konferencja 
była swoistym podsumowaniem 10-letniej 
współpracy między Uniwersytetem Wro-
cławskim a Uniwersytetem Michała Romera. 
Właśnie za wkład w  rozwój owocnej i  dyna-
micznej współpracy, jak też w uznaniu zasług 
w  rozwijaniu dobrosąsiedzkich polsko-litew-
skich stosunków oraz dorobku naukowego 
prof. Marka Bojarskiego Senat wileńskiej uczel-
ni w listopadzie br. podjął decyzję o przyzna-
niu mu tytułu doktora honoris causa.
W uroczystości nadania tytułu doktora ho-
noris causa wziął udział ambasador RP na 
Litwie Janusz Skolimowski, wykładowcy 
i pracownicy naukowi z obu współpracują-
cych uczelni, posłowie oraz studenci, którzy 
w ramach programu Erasmus studiowali na 
Uniwersytecie Wrocławskim.
Regalia doktora honoris causa wręczył 
prof. Bojarskiemu rektor litewskiej uczelni 
prof. dr Alvydas Pumputis, a laudację gło-
siła dziekan Wydziału Prawa prof. dr Rima 
Ažubalytė. Przyjmując tytuł, Rektor Uniwer-
sytetu Wrocławskiego podziękował za ciepłe 
i serdeczne przyjęcie oraz wyraził życzenie, by 
współpraca między uczelniami nadal prężnie 
się rozwijała. Dodał, że kolejne spotkanie mo-
głoby odbyć się we Wrocławiu i dotyczyłoby 
kwestii podwójnych dyplomów. Ze swej stro-
ny dostojny gość wręczył swemu litewskie-
mu koledze najwyższe odznaczenie – Złoty 
Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po ceremonii prof. dr Vytautas Pakalnisz-
kis, przewodniczący Senatu Uniwersytetu 
M. Romera, zaprosił gości do biblioteki, gdzie 
były wystawione książki, które doktor hono-
ris causa sprezentował wileńskiej uczelni.
Prof. dr hab. Marek Bojarski jest autorem 
ponad 180 naukowych publikacji z  dzie-
dziny prawa karnego. W  2008 roku został 
wybrany na rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego, a w 2012 roku ponownie powierzo-
no mu tę zaszczytną funkcję. Profesor Bo-
jarski miał odczyty w  wielu prestiżowych 
uczelniach na świecie. Był profesorem wi-
zytującym w Bostonie, Des Moines, Detroit, 
Waszyngtonie, Leuven.

Zygmunt Żdanowicz

uczelni zaplanowano na zakończenie kon-
ferencji naukowej „Stosunki Polski i Litwy: 
doświadczenie i  perspektywy”. Na sym-
pozjum tym z referatami wystąpili uczeni 
z  uniwersytetów wileńskiego i  wrocław-
skiego.

Nasza delegacja miała niespodziankę dla 
gospodarza. Prof. Alvydas Pumputis, rektor 
Uniwersytetu Mykolasa Romerisa, otrzymał 
Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego 
przyznany mu przez senat naszej uczelni.  
Po uroczystości wypromowany doktor 

honorowy prof. Marek Bojarski wręczył 
w darze bibliotece Uniwersytetu Mykolasa 
Romerisa swoje naukowe publikacje książ-
kowe z ostatnich kilkunastu lat.

(kad, mpl)
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Wręczenie dyplomu doktora honoris causa   

Przekazanie książek do biblioteki MRU

Spotkanie z wileńskimi studentami, 
którzy studiowali we Wrocławiu w programie ERASMUS   



W UZNANIU ZASŁUG I ZA WKŁAD W ROZWóJ WSPóŁPRACy
relacja z Litwy
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 Polscy i niemieccy 
fizycy uhonorowali 
profesora Redlicha

Polskie Towarzystwo Fizyczne i  Niemiec-
kie Towarzystwo Fizyczne wyróżniły prof. 
Krzysztofa Redlicha z Zakładu Teorii Cząstek 
Elementarnych Uniwersytetu Wrocławskiego 
przyznawaną co 
dwa lata nagro-
dą im. Mariana 
Smoluchowskie-
go i  Emila War-
burga. 
Od 1998 roku 
nagrodą tą ho-
norowani są na 
przemian fizycy 
polscy i  nie-
mieccy. Polak odbiera ją na zgromadzeniu 
Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego 
(DPG), a Niemiec – na posiedzeniu Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego.

Prof. Krzysztofa Redlicha koledzy fizycy na-
grodzili „za fundamentalny wkład do teorii 
materii jądrowej w bardzo wysokich tempe-
raturach”, uznając jego prace za niezwykle 
istotne do zrozumienia i  interpretacji zde-
rzeń wysokoenergetycznych jonów ciężkich 
pierwiastków.
Badania profesora dotyczące dynamiki zde-
rzeń jądro-jądro i ich konsekwencji odegrały 
wielką rolę w rozwoju badań nad supergę-
stą materią hadronową o własnościach zbli-
żonych do tej, która istniała w  pierwszych 
chwilach po Wielkim Wybuchu. Przypusz-
cza się, że materia była wtedy w stanie pla-
zmy składającej się z  kwarków i  gluonów. 
Stan ten może być opisywany za pomocą 
kwantowej chromodynamiki, teorii silnych 
oddziaływań. Profesor Redlich, sam fizyk 
teoretyk, współpracując z  kolegami do-
świadczalnikami, stworzył zupełnie nowe 

podejście do interpretacji danych uzyska-
nych podczas eksperymentów. Od 2000 
roku jest członkiem grupy eksperymen-
talnej ALICE, utworzonej w  europejskim 
ośrodku badań jądrowych CERN. Pracujący 
przy tym eksperymencie uczeni zajmują się 
właśnie obserwacjami zderzeń jąder cięż-
kich pierwiastków i  interpretacją uzyska-
nych wyników.
Krzysztof Redlich ukończył studia fizycz-
ne na   Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 
obronił też doktorat (1981) i  uzyskał habi-
litację (1990). Tytuł profesorski otrzymał 
w  1995 roku. W  2001 roku został uhono-
rowany prestiżową nagrodą za dorobek 
naukowy przez Fundację Aleksandra von 
Humboldta. Jest członkiem koresponden-
tem Polskiej Akademii Umiejętności (od 
2007 roku) i  Polskiej Akademii Nauk (od 
2008 roku). Nagrodę Smoluchowskiego-
-Warburga – 3 tysiące euro i medal pamiąt-
kowy – odbierze w  marcu 2013 roku na 
dorocznym posiedzeniu Deutsche Physika-
lische Gesellschaft w Dreźnie.

(MPL)

 Nowi 
profesorowie 
tytularni

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski wręczył 30 listopada w pią-
tek akty nominacyjne nauczycielom akade-
mickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Wśród nominowanych profesorów tytular-
nych była z naszej uczelni prof. Bogusława 
Dobek-Ostrowska. 7 grudnia akty nomina-
cyjne odebrali z  rąk Prezydenta RP z  UWr: 
prof. Piotr Chruszczewski, prof. Lucjan Pu-
chalski, prof. Paweł Rudawy i  prof. Robert 
Stefanicki. 
Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrow-
ska (ur. 1955), profesor nauk humanistycz-

nych, specjalist-
ka w  zakresie 
nauk o polityce, 
medioznawca. 
Jest absolwent-
ką historii (1978) 
i  politologii 
(1980) na naszej 
uczelni. Dok-
torat pt. „Przy-
wództwo po-
lityczne w  sys-
temie politycz-

nym V Republiki” obroniła na UWr w 1988 
roku pod opieką naukową prof. Jerzego 

Wiatra. Habilitowała się także na naszej 
uczelni w 2004 roku na podstawie rozprawy 
„Media masowe i aktorzy polityczni w świe-
tle studiów nad komunikowaniem politycz-
nym”. Stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Wrocławskim uzy-
skała w 2009 roku. Tytuł naukowy profe-
sora otrzymała decyzją Prezydenta RP 
3 sierpnia 2012 roku. 
Od 1982 roku pracuje w Instytucie Polito-
logii na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Stypendystka 
NATO (1990–1992), organizatorka 20 kon-
ferencji naukowych. Autorka 11 podręcz-
ników i książek, 80 artykułów i redaktorka 
18 prac zbiorowych, 63 referatów nauko-
wych wygłoszonych na konferencjach 
międzynarodowych i 44 referatów wygło-
szonych na konferencjach krajowych.
Zajmuje się naukami społecznymi, nauką 
o polityce i nauką o mediach. Specjalizuje 
się w  takich obszarach badawczych, jak: 
komunikowanie polityczne, rola mediów 
w  demokracji, studia nad dziennikar-
stwem, systemy medialne. Wypromowała 
sześciu doktorów. 
Od 2005 roku kieruje Zakładem Komuni-
kowania Społecznego i  Dziennikarstwa 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz od 2011 roku – Zakładem 
Systemu Medialnego na Uniwersytecie 
Warszawskim.
Kieruje lub kierowała (zarządzanie i nad-
zorowanie) programami badawczymi 
i  wdrożeniowymi: „Media accountability 
and transparency in Europe” (MediaAcT), 
7 Ramowy Program Komisji Europejskiej 
(2010–2013) finansowany przez Komi-
sję Europejską; „Journalism in change. 
Journalistic culture in Poland, Sweden 
and Russia” (2011– 2014), finansowany 
przez The Foundation for Baltic and East 
European Studies; „Media in Crisis, Cri-
sis in Media”, umowa międzynarodowa 
o  współpracy między Polską i  Słowacją 
(2010–2011); „Political communication in 
European Parliamentary election in 2009” 
(2008–2009). 
Jest członkiem wielu towarzystw 
międzynarodowych i rad naukowych: od 
2005 roku członek International Com-
munication Association (ICA); Sustaining 
Member ICA (2005–2011); od 1994 roku 
członek International Political Science 
Association (IPSA); od 2009 roku członek 
European Communication Research and 
Research Association (ECREA). 
W krajowych towarzystwach: od kwietnia 
2007 roku założycielka i  prezes Polskie-
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im. Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga

 fo
t. 

Pi
ot

r M
ol

ec
ki

 (p
re

zy
de

nt
.p

l)
fo

t. 
ar

ch
iw

um

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Prof. Krzysztof Redlich

Prof. Bogusława 
Dobek-Ostrowska
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go Towarzystwa Komunikacji Społecznej; 
od 1984 roku członek Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych; wiceprezes 
ds. kontaktów międzynarodowych PTNP 
(2007–2011); sekretarz Zarządu Głównego 
PTNP (2004–2007); prezes Wrocławskiego 
Oddziału PTNP (2004–2007). 
Pracuje także w  radach wydawniczych: 
założycielka i  redaktorka czasopisma na-
ukowego PTKS „Central European Journal 
of Communication” (od 2008); członek 
Editorial Board „Communication Theory” 
(od 2012); redaktor serii wydawniczej „Ko-
munikowanie i  Media” w  Wydawnictwie 
Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2006); 
redaktor serii wydawniczej „Nauka o Ko-
munikowaniu” w  Wydawnictwie Adam 
Marszałek (od 2007). 
Od 2005 roku jest ekspertem Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej ds. studiów dzien-
nikarstwo i komunikacja społeczna.
Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia 
naukowe i pracę organizacyjną: Nagrodą 
Ambasady Francji w  Polsce dla młodych 
pracowników naukowych za znajomość 
problematyki francuskiej (1982); Nagrodą 
Instytutu Charlesa de Gaulla w  Paryżu 
za najlepszą zagraniczną publikację po-
święconą generałowi de Gaullowi (1990); 
Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego za osiągnięcia naukowe (1998, 
2000,2002, 2004, 2005, 2007); Nagrodą 
indywidualną Ministra Edukacji Narodo-
wej i  Sportu za monografię pt. „Media 
masowe i aktorzy polityczni w świetle stu-
diów nad komunikowaniem politycznym” 
(2005); Nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego za pracę organizacyjną 
(2012) i  Nagrodą Uniwersytetu Warszaw-
skiego za dorobek naukowy (2012).
Ma rodzinę: dwie córki i syna. Wśród zain-
teresowań wymienia m.in. dalekie podró-
że oraz muzykę klasyczną rosyjską, czeską 
i hiszpańską. 
Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski  
(ur. 1973), profesor nauk humanistycz-
nych, jest obecnie najmłodszym w Polsce 
anglistą z tytułem profesora nauk huma-
nistycznych. Opublikował cztery książki 
autorskie, kilkadziesiąt artykułów nauko-
wych, współredagował siedem książek. 
Jest redaktorem naczelnym powstałego 
w 2012 roku periodyku „Academic Journal 
of Modern Philology”, wydawanego przez 
Oddział PAN we Wrocławiu, współredak-
torem naukowym serii pt. „Prace Komisji 
Nauk Filologicznych Oddziału PAN we 
Wrocławiu”, współredaktorem naczelnym 
międzynarodowego czasopisma nauko-
wego „Styles of Communication”, od 2009 
roku wydawanego w  Rumunii przez Od-
dział PAN we Wrocławiu oraz Universitatea 
din Galaţi. Profesor wypromował czterech 

doktorów (we Wrocławiu i w Łodzi) oraz 118 
magistrów filologii angielskiej (we Wrocła-
wiu i w Poznaniu). 
W  1995 roku Piotr Chruszczewski uzyskał 

kwalifikację na 
roczne studia 
w  Uniwersyte-
cie Karoliny Pół-
nocnej w  Gre-
ensboro w USA, 
gdzie jako stu-
dentowi czwar-
tego roku pol-
skich studiów 
filologicznych 
jego amerykań-

scy tutorzy postawili wysoką poprzeczkę, 
kierując go na akademickie kursy z  prawa 
amerykańskiego, biznesu, prezydentury 
USA, politologii i socjologii, dopełnione za-
jęciami z  języka niemieckiego oraz języka 
i kultury współczesnych Włoch. W Północ-
nej Karolinie Piotr Chruszczewski stawiał 
swoje pierwsze kroki w  nauce, pracując 
jako research assistant w  Centrum Do-
kumentów Parlamentarnych założonym 
przy Uniwersytecie w Greensboro.
Naturalną kontynuacją studiów podję-
tych w USA stały się studia doktoranckie, 
na które mgr Piotr Chruszczewski został 
przyjęty w 1997 roku jako doktorant nie-
istniejącej już Katedry Językoznawstwa 
Ogólnego Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Studia doktoranckie ukończył przed 
przewidzianym przez program terminem 
w  2001 roku obroną rozprawy z  zakresu 
lingwistyki tekstowej oraz amerykańskie-
go dyskursu politycznego, napisanej pod 
opieką naukową prof. Zdzisława Wąsika. 
Jeszcze na studiach doktoranckich mgr 
Piotr Chruszczewski uzyskał dwa presti-
żowe stypendia: stypendium Fulbrighta 
w  Uniwersytecie Kalifornijskim w  San 
Diego, gdzie dzięki zaproszeniu na semi-
narium prof. Ronalda Langackera mógł za-
poznać się u źródła z metodologią badaw-
czą językoznawstwa kognitywnego, oraz 
stypendium Lanckorońskich z  Brzezia, 
przyznawanego przez Polską Akademię 
Umiejętności w Krakowie, dzięki któremu 
w 2000 roku spędził w Wielkiej Brytanii kil-
kanaście tygodni, równo dzieląc je między 
kwerendę w londyńskim British Museum 
i runologiczne seminarium prof. Michaela 
Barnesa prowadzone w University College 
London. 
Kilkuletnia praca konceptualna rozpoczę-
ta w Londynie i kontynuowana w Aarhus 
i Sztokholmie wydatnie przyczyniła się do 
zbudowania nowatorskiej metody anali-
zowania inskrypcji runicznych i rekonstru-
owania wzorów kultury wczesnopiśmien-
nych społeczności mownych. Owocem 

tej pracy stała się rozprawa dotycząca 
wzorów kultury wczesnoskandynawskich 
społeczności mownych, na której podsta-
wie dr Piotr Chruszczewski uzyskał w 2007 
roku w Instytucie Filologii Angielskiej Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych.
Równocześnie z  projektem runologicz-
nym dr hab. Piotr Chruszczewski prowa-
dził drugi wielki projekt badawczy, który 
został ukierunkowany na rozbudowę me-
todologiczną oraz kompleksowe opisanie 
współczesnych zadań i metod pracy sto-
sowanych w  językoznawstwie antropo-
logicznym. Dzięki szczodrości Fundacji 
Kościuszkowskiej z  Nowego Jorku, Piotr 
Chruszczewski mógł spędzić w  Uniwer-
sytecie Kalifornijskim w Los Angeles cały 
semestr na seminarium prof. Alessandro 
Durantiego.
Kolejne lata mijały głównie na stażach 
naukowych i kwerendach bibliotecznych 
w kilku europejskich (Berlin, Lipsk, Sztok-
holm) i  amerykańskich (Stanford, UCLA, 
UCSD) uniwersytetach, przyczyniając się 
do nawiązania nowych kontaktów, dzię-
ki którym od kilku lat wiodący badacze, 
zajmujący się pograniczem językoznaw-
stwa i  antropologii, kreolingwistyką, ję-
zykami ginącymi oraz językami mniej-
szościowymi, przyjeżdżają na cyklicznie 
organizowane we Wrocławiu przez Piotra 
Chruszczewskiego konferencje naukowe, 
których temat wiodący zawiera się w sło-
wach: Languages in Contact. 
Na wniosek Wydziału Anglistyki Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w  Pozna-
niu 18 października 2012 r. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski nadał dr. hab. Pio-
trowi Chruszczewskiemu tytuł naukowy 
profesora nauk humanistycznych.
Obecnie prof. Piotr Chruszczewski cieszy 
się z każdej wolnej chwili, na co dzień po-
święcając się pracy naukowej, redakcyjnej, 
dydaktycznej i administracyjno-organiza-
cyjnej, przygotowując nowe seminaria 
i opiekując się studentami Międzywydzia-
łowych Indywidualnych Studiów Humani-
stycznych jako pełnomocnik JM Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 
roku prof. Chruszczewski aktywnie działa 
w  Komisji Nauk Filologicznych Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 
pełniąc obecnie funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji. W  2011 roku profesor 
został członkiem rzeczywistym Międzyna-
rodowego Instytutu Komunikologii z  sie-
dzibą w Waszyngtonie oraz równocześnie 
został odznaczony medalem honorowym 
tegoż Instytutu. Prywatne chwile prof. 
Piotr Chruszczewski spędza podróżując 
z rodziną i przyjaciółmi.
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Prof. dr hab. Lucjan Puchalski (ur. 1957), 
profesor nauk humanistycznych, specjalista 
w  zakresie literaturoznawstwa, jest absol-
wentem filologii germańskiej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskie-
go (1980). Rozprawę doktorską „Recepcja 
Bänkelsangu w  literaturze Republiki We-
imarskiej”, napisaną pod opieką naukową 
prof. Norberta Honszy, obronił na Uniwer-
sytecie Wrocławskim w 1987 roku. 
Stopień doktora habilitowanego uzyskał 
na naszej uczelni w 2001 roku po obronie 
rozprawy „Ima-
ginärer Name 
Österreich. Der 
l i t e r a r i s c h e 
Österreichbe-
griff an der 
Wende vom 18. 
zum 19. Jahr-
hundert”.
Nominowany 
na stanowisko 
profesora nad-
zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocław-
skim w 2003 roku. Decyzją Prezydenta RP 
tytuł naukowy profesora uzyskał 18 paź-
dziernika 2012 roku.
Od 1985 roku pracuje w  Instytucie Filo-
logii Germańskiej na Wydziale Filologicz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stypendysta DAAD (1989/1990, Niemcy), 
Lise Meitner-Stypendium (1994/1995, Au-
stria), profesor wizytujący w  Karl-Fran-
zens-Universität w  Grazu (2003, Austria). 
W  roku akademickim 1996/1997 zatrud-
niony był przez rok na kontrakcie badaw-
czym w Uniwersytecie Wiedeńskim. 
Organizator konferencji naukowych doty-
czących literatury niemieckiej i  austriac-
kiej. Redaktor dwóch tomów zbiorowych, 
autor trzech książek, dwóch edycji, 32 ar-
tykułów.
Specjalizuje się w literaturoznawstwie oraz 
historii literatury niemieckiej i austriackiej.
Wyniki badań publikował w  renomowa-
nych czasopismach krajowych i  zagra-
nicznych: „Arcadia”, „Sprachkunst”, „Le-
nau-Jahrbuch”.
Promotor czterech zakończonych rozpraw 
doktorskich. 
Obecnie kieruje Zakładem Literatury Au-
striackiej w Instytucie Filologii Germańskiej.
Członek rady naukowej czasopisma „Mo-
derne” (Austria).
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rek-
tora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Nagrodą im. Theodora Körnera (Theodor 
Körner-Förderungspreis, Austria (1997).
Żonaty, syn Michał studiuje architekturę. 
Prof. dr hab. Paweł Rudawy (ur. 1959), pro-
fesor nauk fizycznych, specjalista w zakresie 
heliofizyki, jest absolwentem astronomii na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu Wrocławskiego (1982). 
Naukowy stopień doktora uzyskał w 1992 roku 
na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie 
pracy „Spektrofotometria spikul chromos-
ferycznych i protuberancji”, napisanej pod 
opieką naukową prof. Bogdana Rompolta. 
Po przedstawieniu i obronie na naszej uczel-
ni w 2002 roku rozprawy „Badanie procesów 
wydzielania energii w  koronie słonecznej” 
otrzymał habilitację. Nominowany na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego w Uniwer-
sytecie Wrocławskim w 2006 roku. Decyzją 
Prezydenta RP z 18 października 2012 roku 
uzyskał tytuł naukowy profesora.
Od 1981 roku pracuje w  Instytucie Astro-
nomicznym na Wydziale Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor lub 
współautor 102 artykułów naukowych.
Specjalizuje się w badaniach Słońca, czyli he-
liofizyce, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozbłysków i protuberancji słonecznych.
Wyniki badań publikował w  renomowa-
nych czasopismach zagranicznych, m.in. 
w „Astrophysical Journal”, „Astronomy and 
Astrophysics”, „Solar Physics”.
Efekty naukowych dociekań wiązały się 
z  27 zagranicznymi wyjazdami badawczy-
mi i  stażami naukowymi oraz udziałem  
w 35 konferencjach naukowych. 
Członek komitetów naukowych (SOC)  
pięciu konferencji. Brał udział w  sześciu 
ekspedycjach w celu obserwacji korony sło-
necznej podczas całkowitych zaćmień Słoń-
ca: w Karelii (1990), Meksyku (1991), Bułgarii 
(1990), Zambii (2001), Libii (2006) oraz Chi-
nach (2009); w czterech z nich był współkie-
rownikiem (z prof. K.J.H. Phillipsem z RAL/
MSSL) lub kierownikiem ekspedycji. 
Promotor dwóch zakończonych rozpraw 
doktorskich. Od 2002 roku jest zastępcą 
dyrektora Insty-
tutu Astrono-
micznego ds. 
ogólnych na na-
szej uczelni.
Członek Mię-
dzynarodowej 
Unii Astrono-
micznej oraz 
Joint Organiza-
tion for Solar 
O b s e r v a t i o n 
(JOSO), od 2005 roku przez dwie kadencje 
członek prezydium Solar Physics Section 
(SPS) of the European Physical Society (EPS).
Członek senackiej Komisji ds. inwestycji 
i majątku.
Prof. dr hab. Robert Stefanicki (ur. 1974), 
profesor nauk prawnych, specjalista prawa 
cywilnego, prawa gospodarczego i handlo-
wego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 

(studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym).
Nagrodzony przez wydziałową Komisję 
Konkursową za pracę magisterską „Prawo 
do nazwy (firmy) i jego ochrona”, napisaną 
pod opieką naukową dr. hab. Jerzego Ja-
cyszyna. Stacjonarne studia doktoranckie 
w  Zakładzie Prawa Gospodarczego i  Han-
dlowego na macierzystym wydziale podjął 
w 1998 roku pod opieką naukową prof. Jó-
zefa Frąckowiaka. Stopień naukowy doktora 
nauk prawnych uzyskał na podstawie roz-
prawy „Reklama w świetle przepisów usta-
wy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
w 2002 roku, następnie został zatrudniony 
na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa 
Cywilnego naszej uczelni. Habilitował się 
w 2007 roku na podstawie opublikowanej 
wcześniej monografii „Ochrona konsumenta 
w świetle ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej”. W  2008 roku  
nominowany na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego. 
Decyzją Prezydenta RP tytuł naukowy pro-
fesora uzyskał 18 października 2012 roku.
Pierwsza monografia naukowa Roberta 
Stefanickiego, poprzedzona publikacjami 
w  czasopismach prawniczych, pt. „Prawo 
do nazwy (firmy) i  jego ochrona”, ukazała 
się w 1999 roku w Krakowie. Ujęcie w niej 
tytułowego prawa, przede wszystkim w ka-
tegorii dobra osobistego przedsiębiorcy 
o wielostronnym znaczeniu dla jego funk-
cjonowania w obrocie, stanowiło prekursor-
skie opracowanie tego rodzaju w  polskiej 
literaturze prawniczej. Dokonując wyboru 
tematyki badawczej, kieruje się maksymą, 
by w  pierwszej kolejności podejmować 
problemy, których rozwiązanie, użyteczne 
dla praktyki, powinno służyć jednocześnie 
rozwojowi myśli naukowej i  doskonaleniu 
prawa. Podejście to znalazło odbicie w wy-
borze problematyki zawartej w pracy dok-
torskiej oraz w obranej metodologii badań 
(publikacja książkowa, Poznań 2003). 
Jednym z  podstawowych nurtów badaw-
czych prof. Stefanickiego jest problematy-
ka ochrony prawnej konsumenta, zawarta 
m.in. w  rozprawie habilitacyjnej opubliko-
wanej w 2006 roku. Inspirację do jej podję-
cia stanowiła z jednej strony waga aktu eu-
ropejskiego dla prawa prywatnego państw 
członkowskich, z drugiej zaś kwestia użytku, 
jaki normodawca krajowy z  niego uczy-
nił. W monografii szczególny akcent został 
położony na znaczenie nadania relewant-
ności prawnej zapewnieniom publicznym 
o towarze składanym przez sprzedawcę lub 
jego poprzedników z  łańcucha sprzedaży, 
za których on w świetle postanowień usta-
wy o  szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej bezpośrednio odpowiada. 
Stanowi to rozwiązanie nowatorskie, o trud-
nym do przecenienia znaczeniu dla standar-
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dów ochrony konsumenta. Przedmiotem 
szczególnej troski profesora jest problem ni-
skiej jakości polskiego prawa, pogłębiającej 
się inflacji i braku przejrzystości, w związku 
z implementacją dyrektyw konsumenckich 
w odrębnych aktach. Prof. Stefanicki zabie-
ra głos w dyskusji nad kształtem propono-
wanych przez 
Komisję Kody-
fikacyjną zmian 
w  kodeksie cy-
wilnym. 
Ciągle obecny 
w  prowadzo-
nych przez pro-
fesora poszuki-
waniach nauko-
wych jest wątek 
prawa unijnego, 
zwłaszcza jego 
wpływ na standardy ochrony konsumenta 
w Polsce. Te aspekty znalazły odbicie w ko-
lejnych monografiach: „Nieuczciwe praktyki 
handlowe w świetle prawodawstwa Unii Eu-
ropejskiej – dyrektywa 2005/29”, Warszawa 
2007, oraz „Ustawa o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym. Komen-
tarz”, Warszawa 2009. 
Wszyscy recenzenci postępowania o nada-
nie tytułu naukowego profesora podkreśla-
li, że książki te, samodzielnie przygotowane, 
mają na gruncie nauki polskiej charakter 
pionierski. Ocenili, że „mając na uwadze wy-
bitną działalność naukową, bogatą aktyw-
ność dydaktyczną i  znaczące osiągnięcia 
w kształceniu kadry naukowej i pracy orga-
nizacyjnej, należy uznać z pełną satysfakcją 
i  gratulacjami należnymi Uniwersytetowi 
Wrocławskiemu, że profesor nadzwyczajny 
tego Uniwersytetu dr hab. Robert Stefanicki 
spełnia z pewnością i z dużym naddatkiem 
wszelkie przesłanki, jakie obowiązująca 
ustawa o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym wymaga do wystąpienia do Prezy-
denta RP o nadanie tytułu profesora”. 
Oprócz samodzielnych monografii i współ-
autorstwa wielu dzieł zbiorowych jest auto-
rem ponad stu artykułów opublikowanych 
w ogólnopolskich oraz zagranicznych cza-
sopismach prawniczych. Zainteresowania 
naukowe i  publikacje obejmują, oprócz 
wymienionych, kilkanaście innych nurtów 
badawczych.
Niezależnie od działań naukowych prof. 
Robert Stefanicki czynnie włącza się w dzia-
łalność dydaktyczno-wychowawczą oraz 
organizatorską. Inicjuje przedsięwzięcia 
na rzecz rozwoju macierzystego wydziału 
i  uczelni, wzbogacania profilu edukacyj-
nego i  naukowego. Jest autorem koncep-
cji programowej nowych przedmiotów 
(bloków tematycznych wykładów): Prawo 
ochrony konkurencji, Europejskie Prawa 

Spółek, Nieuczciwe praktyki handlowe, Pra-
wa ubezpieczeń gospodarczych; w ramach 
seminarium doktoranckiego: Europejskie 
prawo spółek oraz Mediacja i arbitraż; wy-
kładów i promocji przygotowywanych prac 
w  ramach Programu Stypendialnego im. 
Lane’a Kirklanda UWr. Niejednokrotnie an-
gażował się w  propozycję projektu zmian 
koncepcji studiów i  praktyk zawodowych 
dla studentów. 
Przygotował i  przeprowadził w  latach 
2009–2011 autorski projekt pt. „Potencjał 
naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii w służbie ochrony 
prawnej konsumenta”, współfinansowany 
z  funduszy unijnych. Z  tego prekursor-
skiego, z  punktu widzenia macierzystego 
wydziału, przedsięwzięcia wykorzystano 
nowatorską formułę dwudniowych, cyklicz-
nych, ogólnopolskich spotkań studyjnych 
skupiających przedstawicieli krajowych, na-
ukowych środowisk uczelnianych z udzia-
łem doktorantów i  młodych doktorów. 
Wprowadził system staży w  krajowych 
i zagranicznych ośrodkach dydaktycznych 
oraz instytucjach publicznych. Zorgani-
zował międzynarodowe, interdyscypli-
narne konferencje z  udziałem praktyków 
pt. „Potencjalne i  rzeczywiste standardy 
ochrony prawnej konsumenta” i  „Aktual-
ne tendencje w  prawie konsumenckim” 
(materiały zostały opublikowane przez 
Wydawnictwo UWr w  2010 i  2011 roku; 
szerzej „Folia Iuridica Wratislaviensis”, 2012, 
nr 1). Zrealizował także wcześniej projekt 
badawczy na Uniwersytecie Wrocławskim 
(w tym kwerendy zagraniczne) pt. „Dobre 
obyczaje w systemie prawa prywatnego”.
Jako członek Society of European Con-
tract Law oraz American Bar Association 
uczestniczył w  sympozjach naukowych 
w Europie, Ameryce oraz Chinach. Efektem 
były m.in. publikacje obcojęzyczne. Odbył 
też staż w  Komisji Europejskiej. Mając na 
uwadze szczególne znaczenie populary-
zacji prawa dla kształtowania świadomo-
ści prawnej jego beneficjentów, podnosił 
tę kwestię nie tylko w materiałach autor-
skich, lecz także biorąc udział praktyczny 
w  tym procesie poprzez prowadzenie 
szkoleń z  zakresu europejskiego prawa 
spółek dla radców prawnych, notariuszy 
i sędziów, a także dla najszerszego grona 
odbiorców, np. na forum internetowym. 
Profesor wspiera ideę kształcenia usta-
wicznego. Dawał temu wyraz, propagując 
i kierując Podyplomowymi Studiami Prawa 
Inwestycyjnego UWr oraz na prowadzo-
nych zajęciach na kilku innych tego rodzaju 
kierunkach organizowanych przez Wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii. 
Otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora 
i  Dziekana za osiągnięcia w  pracy nauko-

wej, dydaktycznej i organizacyjnej, jak rów-
nież stypendium JM Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej dla młodych naukowców.
W  chwilach wolnych profesor z  rodziną 
chętnie podróżuje i  powraca do muzycz-
nych inspiracji z dzieciństwa.

(zebr. kad)

 Instytut Politologii 
wśród zwycięzców

62 miliony złotych otrzymają uczelnie, które 
przygotowały najlepsze programy studiów 
oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji 
i  dostosowane do wymagań rynku pracy.  
1 milion trafi na nasz Wydział Nauk Społecz-
nych (WNS) i przeznaczony będzie na re-
alizację nowoczesnego programu studiów  
II stopnia na politologii.
Dotacja, którą otrzyma WNS, zostanie 
przeznaczona na doskonalenie oferty 
dydaktycznej, m.in. sfinansowanie nowo-
czesnych technik i narzędzi stosowanych 
podczas wykładów i  ćwiczeń, pokrycie 
kosztów praktyk zawodowych dla studen-
tów czy lepsze przygotowanie wykładow-
ców akademickich.
Zgodnie z  werdyktem komisji konkur-
sowej, „program kształcenia [Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego] 
ułożony został tak, by pogodzić realizację 
kanonu politologicznego z  przyznaniem 
studentowi swobody w  doborze przed-
miotów. Program daje możliwość studio-
wania w ramach specjalności Central and 
East European Studies, która jest częścią 
programu magisterskiego realizowanego 
z  zagranicznymi partnerami (Universite 
Libre de Bruxelles i Universitatea din Bu-
curesti). Absolwenci tego programu otrzy-
mują dyplomy dwóch uczelni – członków 
konsorcjum. Od października 2012 roku 
na Wydziale uruchomione zostały dwie 
nowe specjalności w  języku angielskim:  
Public Policy i Political Communication”.
Projekt politologii jest jednym z  ponad 
sześćdziesięciu nagrodzonych przez Mi-
nisterstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego. W  sumie na konkurs nadesłano  
207 wniosków. Komisja ministerialna pod 
przewodnictwem prof. Zbigniewa Marci-
niaka wyłoniła i nagrodziła 62 kierunki stu-
diów prowadzone przez 37 uczelni, w tym 
9 niepublicznych, z 17 polskich miast. Jak 
podkreślał na konferencji prasowej prof. 
Marciniak, wyniki konkursu nie wskazują, 
gdzie się najlepiej kształci na danym kie-
runku studiów, tylko gdzie nastąpiła naj-
większa zmiana projakościowa, tzn. gdzie 
pojawiły się nowe, oryginalne rozwiązania 
sprzyjające poprawie jakości kształcenia.

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Prof. Robert Stefanicki



Przegląd Uniwersytecki nr 12/201212.

Ministerstwo nagrodziło w sumie 5 kierun-
ków studiów prowadzonych na wrocław-
skich uczelniach: poza politologią na Uni-
wersytecie Wrocławskim, 2 kierunki w Dol-
nośląskiej Szkole Wyższej, 1 realizowany na 
Uniwersytecie Ekonomicznym i 1 w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. ge-
nerała Tadeusza Kościuszki.
Projekt Instytutu Politologii był jedynym 
zgłoszonym przez Uniwersytet Wrocławski.

(KJ)

 Naukowcy 
z naszej uczelni 
w Akademii 
Młodych Uczonych 
i Artystów

20 listopada we wrocławskim Ratuszu odby-
ło się spotkanie wrocławskiego środowiska 
naukowego. W  programie zaplanowano 
prezentację osiągnięć wrocławskich uczo-
nych oraz dyskusje panelowe: o  wpływie 
nauki na rozwój regionu i  o  problemach, 
z jakimi borykają się młodzi naukowcy. Spo-
tkanie było również okazją do świętowania 
dwudziestego jubileuszu Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej oraz wręczenia aktów powo-
łania nowym członkom Akademii Młodych 
Uczonych i Artystów.
Akademia działa od 2010 roku, a  jej misją 
jest wspieranie młodych, ambitnych na-
ukowców i  artystów. Członków powołuje 
honorowa kapituła złożona z  wybitnych 
przedstawicieli środowisk naukowych i arty-
stycznych, w której skład wchodzą: prof. An-
drzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umie-
jętności; prof. Marek Bojarski, rektor UWr; 
dr Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia;   
prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Aka-
demii Nauk; prof. Tadeusz Luty, honorowy 
przewodniczący Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich; prof. Maciej Żylicz, 
prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Tworzący Akademię powołują interdy-
scyplinarne zespoły badawcze i wspólnie 
prowadzą projekty badawcze, wykłady 
i warsztaty. Działalność Akademii nie jest 
odgórnie określona i zależy przede wszyst-
kim od zainteresowań jej członków, bo to 
oni nadają ostateczny kształt i  kierunek 
jej działaniom. Członkami Akademii mogą 
zostać osoby poniżej 35. roku życia, wywo-
dzące się ze środowisk akademickich i cha-
rakteryzujące się wybitnymi osiągnięciami 
w swojej dziedzinie.
Na spotkaniu Akademia przyjęła kolej-
nych młodych zdolnych: dr. Krzysztofa 
Boczkowskiego, dr. Łukasza Huculaka, as. 
Karinę Marusińską, dr. Adama Mrozowic-
kiego oraz dr. Bartłomieja Skowrona. Dwaj 

ostatni są naukowcami z  Uniwersytetu 
Wrocławskiego, obaj pracują na Wydziale 
Nauk Społecznych.
Dr Adam Mrozowicki (Instytut Socjologii), 
stopień doktora uzyskał na Katolickim Uni-
wersytecie Leuven w Belgii i nostryfikował 
go na Uniwersytecie Wrocławskim w 2009 
roku. W kręgu jego zainteresowań nauko-
wych znajdują się stosunki przemysłowe 
w Europie Środkowo-Wschodniej, socjolo-
giczne teorie sprawstwa, socjologia pracy 
i  organizacji. Zajmuje się także jakościo-
wymi metodami badawczymi w  naukach 
społecznych. Swoje prace publikował 
w „European Journal of Industrial Relations” 
oraz „Work, Employment and Society”. Jest 
laureatem m.in. programu Homing – Po-

wroty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz 
stypendystą Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego.
Dr Bartłomiej Skowron (Instytut Filozofii), 
zajmuje się m.in. matematycznym modelo-
waniem struktur występujących w filozofii, 
w  szczególności struktur występujących 
w ontologii i metafizyce. Do jego zaintere-
sowań należą: ontologia formalna, logika fi-
lozoficzna, mereologia, filozofia matematy-
ki, fenomenologia, filozoficzna antropologia  
i filozofia moralności. 

Wypracował m.in. ogólne ujęcie teorii 
przedmiotu i jego części przy użyciu pojęć 
mereotopologicznych. Jest również auto-
rem teorii podmiotowości.
Swoje prace zamieścił m.in. w „Handbook 
of Mereology”, red. Hans Burkhardt, Johan-
na Seibt and Guido Imaguire: Philosophia 
Verlag, 2013.

Agata Kreska

 Artur Jeż 
stypendystą 
Fundacji 
Humboldta

Artur Jeż, adiunkt z  Instytutu Informaty-
ki UWr, jest jednym z  kilkunastu młodych 
polskich doktorów, którzy otrzymali w tym 
roku prestiżowe Stypendium Badawcze 
Humboldta. Przez najbliższe dwa lata bę-
dzie pracował w Informatycznym Instytucie 
Maksa Plancka w Saarbrücken.
Fundacja Alexandra von Humboldta każ-
dego roku przyznaje około 600 młodym 
uczonym z  całego świata stypendia ba-
dawcze – ponad 2200 euro miesięcznie 
na okres od pół roku do dwóch lat. W tym 
gronie jest zwykle kilkunastu Polaków. Nie 
jest ważne, jaką dyscypliną naukową się 
zajmują. Ważne, aby byli doktorami nie 
dłużej niż cztery lata, mieli ciekawe plany 
badawcze, wskazali niemiecki ośrodek, 
w którym chcieliby je prowadzić, a poten-
cjalny gospodarz zaakceptował ich jako 
współpracowników.
30-letni Artur Jeż jest adiunktem w  Za-
kładzie Złożoności Obliczeniowej i  Algo-
rytmów naszego Instytutu Informatyki. 
W  październiku rozpoczął w  Saarbrücken 
staż doktorski. Współpraca ułożyła się tak 
dobrze, że prof. Kurt Mehlhorn, kierownik 
grupy zajmującej się algorytmami i  zło-
żonością obliczeniową, zachęcił go, aby 
wystąpił o  stypendium do Fundacji Ale-
xandra von Humboldta. Dostał je prawie 
na dwa lata, do końca roku akademickiego 
2013/2014 roku.
Nie po raz pierwszy jego badania spotkały 
się z zainteresowaniem, a osiągnięte wyniki 
wysoko oceniono. Tej jesieni otrzymał wy-
różnienie w konkursie im. Witolda Lipskie-
go. Wcześniej był dwukrotnie nagradzany 
na poważnych konferencjach naukowych 
za najlepszą zgłoszoną pracę (International 
Computer Science Symposium in Russia, 
2007, International Symposium on Mathe-
matical Foundations of Computer Science, 
2009). Był stypendystą samorządu Wrocła-
wia (Stypendium im. Maksa Borna) i Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej (Start).
Przypomnijmy, że na naszym Uniwersyte-
cie ukończył również studia matematyczne, 
a jego praca magisterska z matematyki była 
nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Ma-
tematyczne. Za obronioną dwa lata temu 
rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Pre-
zesa Rady Ministrów.
Zajmuje się teorią języków formalnych oraz 
ich związkami z kompresją danych, czyli za-
pisywaniem plików tak, aby zajmowały jak 
najmniej miejsca na dysku twardym.
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– Teraz zamierzam pracować nad trzema 
z pozoru różnymi zagadnieniami: wyszu-
kiwaniem wzorca w  skompresowanych 
danych, aproksymacją najlepszej kom-
presji i równaniami w słowach – wyjawia 
swoje plany.
Pierwsze z  wymienionych zagadnień ma 
znaczenie praktyczne. Obecnie duże ilości 
danych przechowywane są w formie skom-
presowanej, ale kompresja zmienia ich wy-
gląd i odnalezienie potrzebnych informacji 
staje się trudne. 
Każdy, kto ko-
rzystał z  kom-
presowania me-
todą „zip”, wie, 
że aby zoriento-
wać się, co kryje 
„ s p a ko w a ny ” 
folder, trzeba 
go z  powrotem 
„rozpakować”. 
Artur Jeż kon-
struuje wydajne 
algorytmy pozwalające przeszukiwać bez 
rozpakowywania pliki, które skompreso-
wano metodami opartymi na gramatykach 
bezkontekstowych.
Równania w słowach są natomiast ważnym 
problemem teoretycznym. – Dość nieocze-
kiwane okazało się, że mają związek z gra-
matykami i  kompresją. Mam nadzieję, że 
moje badania pozwolą trochę lepiej zrozu-
mieć, jak szybciej rozwiązywać tego typu 
równania – mówi dr Jeż.
– W  Saarbrücken chcę współpracować 
z prof. Kurtem Mehlhornem oraz z moim 
wrocławskim kolegą dr. Pawłem Gawry-
chowskim, który też jest teraz tutaj. Myślę, 
że uda mi się nawiązać także nowe, nie-
oczekiwane znajomości, które poszerzą 
moje zainteresowania naukowe. Zespół 
składa się w  większości z  młodych ludzi. 
Przyjechali tu jak ja na staż, więc jest duża 
rotacja – opowiada. – Kampus leży wśród 
wzgórz, trochę za miastem. Nie mamy za-
jęć dydaktycznych, więc cały czas poświę-
camy na badania i  dyskusje. Warunki do 
pracy są naprawdę idealne.

Małgorzata Porada

 Skomplikowane 
i proste

Znamy już tegorocznych laureatów kon-
kursu „Forum Akademickiego” na artykuł 
popularnonaukowy, w  którym młodzi 
uczeni opisują swoje badania. Wśród wy-
różnionych autorów jest Małgorzata Zadka, 
adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i  Orientalnych Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Miesięcznik „Forum Akademickie” po raz 
ósmy przeprowadził konkurs „Skompliko-
wane i proste. Młodzi uczeni o swoich ba-
daniach”. W  tym roku redakcja otrzymała 
rekordową liczbę 148 artykułów, napisa-
nych przez   młodych badaczy, którzy nie 
przekroczyli 35. roku życia. Wysoki poziom 
utrudnił, ale też uprzyjemnił zadanie ju-
rom – Magdalenie Bajer, prof. Ewie Bartnik 
i Grzegorzowi Filipowi.
– Wybraliśmy teksty wciągające czytelnika, 
ukazujące naukowca przy pracy, napisane 
przez autorów autentycznie zaangażowa-
nych w swoje badania, którzy znaleźli ory-
ginalne pomysły na podzielenie się z czytel-
nikiem osobistą refleksją – wyjaśnił kryteria 
oceny Grzegorz Filip z redakcji „Forum Aka-
demickiego”.
Pierwszą nagrodą uhonorowano Miłosza 
Cybowskiego (University of Southampton) 
za pracę „Polacy w  Southampton: zapo-
mniany epizod Wielkiej Emigracji”, druga 
przypadła Adamowi Junce (Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu) za artykuł „Jak 
potknąć się o słonia, czyli rozważania o bio-
filmie bakteryjnym i antybiotykach”, a trze-
cia Szymonowi Drobniakowi (UJ), który 
opisał „zdrady małżeńskie” wśród ptaków 
gniazdujących na Gotlandii.
Oprócz Małgorzaty Zadki jury wyróżniło: 
Adama Kuzdralińskiego (UP w  Lublinie), 
Sławomira Milewskiego (Politechnika 
Krakowska) i  Igę Tomczyńską (Instytut 
Hodowli i  Aklimatyzacji Roślin, oddział 
w Młochowie).
Językoznawczyni dr Małgorzata Zadka 
pracuje w Zakładzie Filologii Greckiej. Na 
Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła 
studia polonistyczne (2004) i  klasyczne 
(2006). Dwa lata temu obroniła doktorat 
napisany pod kierunkiem prof. Gościwita 
Malinowskiego w Instytucie Studiów Kla-
sycznych, Śródziemnomorskich i  Orien-
talnych. Jej rozprawa dotyczyła jednego 
z  pierwszych pism, którym posługiwano 
się w  drugim tysiącleciu p.n.e. na Krecie 
i  Półwyspie Greckim. Tak zwane pismo 
linearne A  do dziś nie zostało odczytane 
i nie wiadomo, jakim językiem posługiwali 
się jego użytkownicy.
– Ustalono, że jest to pismo sylabiczne, 
gdzie każdy znak odpowiada całej sylabie, 
a  nie pojedynczej głosce. W  pracy dok-
torskiej zajęłam się m.in. wartościami fo-
netycznymi znaków tego pisma oraz spo-
sobem przekazywania informacji za jego 
pomocą. Rozważałam też, jak powszechna 
była umiejętność pisania w  społeczności 
minojskiej, mykeńskiej i cypryjskiej – opo-
wiada Małgorzata Zadka.
Efektem jej badań nad pismami egejskimi 
była również praca o autentyczności dysku 
z Phaistos, nagrodzona we wrześniu 2011 

roku w  konkursie Fundacji „Ubi societas, 
ibi ius”.
Artykuł, który Małgorzata Zadka wysłała na 
konkurs „Forum Akademickiego”, dotyczył 
pisma linearnego A i pokrewnego, młodsze-
go pisma linearnego B. W połowie XX wie-
ku zaskoczeni badacze odkryli, że pismem 
linearnym B zapisywano język grecki! Po 
osiedleniu się na Krecie Grecy zapożyczy-
li system pisania od miejscowej ludności. 
Autorka porównuje funkcjonowanie pism 

linearnych A i B, 
stopień upo-
wszechnienia 
umiejętności 
pisania, rodza-
je sporządza-
nych tekstów. 
Przekonuje, że 
zapiski, nawet 
prozaiczne not-
ki gospodarcze, 
dają nam wgląd 
w  mentalność 

użytkowników danego pisma, pozwalają 
odczytać znacznie więcej niż tylko treść 
utrwaloną znakami na glinianych tablicz-
kach.
Laureaci odebrali nagrody 19 grudnia na 
Zamku Królewskim w  Warszawie. Nagro-
dzone i wyróżnione artykuły zostaną opu-
blikowane w „Forum Akademickim”.

(MPL)

 Spondeo 
ac polliceor

8 grudnia w Auli Leopoldyńskiej czterem 
historykom uroczyście nadano stopnie 
doktora habilitowanego. Wypromowano 
też 29 doktorów, którzy obronili swoje 
rozprawy na Wydziale Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych. Nestorką była 79-letnia 

dziennikarka Barbara Folta, jedna z pierw-
szych prezenterek wrocławskiej telewizji.
W 1948 roku 15-letnia Basia Folta zobaczy-
ła Wrocław po raz pierwszy. Przyjechała tu 
ze szkolną wycieczką na Wystawę Ziem 
Odzyskanych. Wkrótce zdała maturę i pod-
jęła studia dziennikarskie na Uniwersyte-
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cie Jagiellońskim. W 1954 roku z nakazem 
pracy stawiła się w Polskim Radiu Wrocław. 
I we Wrocławiu została na zawsze.
– Miałam 21 lat, wstydziłam się prezen-
tować własne opinie, nie byłam pewna 
swych racji, uważałam, że w  porównaniu 
ze starszymi kolegami niewiele wiem o ży-
ciu – wspomina. Jednak po sześciu latach 
nabrała śmiałości, wiary w siebie i elokwen-
cji. Gdy usłyszała, że ze składek społecz-
nych zakupiono wóz do nagrywania tele-
wizyjnych programów i  że we Wrocławiu 
powstanie redakcja telewizyjna, zgłosiła się 
na ochotnika. Było to dokładnie pół wieku 
temu – w grudniu 1962 roku. Pierwszy wro-
cławski program telewizyjny został nadany 
z  dawnej siedziby Schaffgotschów, czyli 
studenckiego „Pałacyku”.
Co było w  tym programie? – Śpiewające 
studentki i  młody fizyk Bogdan Litwiniec, 
twórca teatru „Kalambur”– odpowiada bez 
wahania Barbara Folta. – On sprowadzał do 
Wrocławia teatry z całego świata, a ja reali-
zowałam o nich filmy dla telewizji.
Kto pomyślał, że doktorat Barbary Folty 
traktuje o historii telewizji wrocławskiej lub 
teatru „Kalambur” – spudłował. Pół wieku 
temu red. Folta zetknęła się bowiem z  in-
nym człowiekiem, który ją zafascynował 
– z  inżynierem Tadeuszem Zastawnikiem, 
twórcą i pierwszym dyrektorem Kombina-
tu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Swoją roz-
prawę doktorską, napisaną pod kierunkiem 
prof. Wojciecha Wrzesińskiego, poświęciła 
Staremu Zagłębiu Miedziowemu, które-
go szyby zostały zatopione w  1944 roku, 

i  pierwszym trzynastu latom Nowego Za-
głębia Miedziowego.
Zanim w  Auli Leopoldyńskiej wypowie-
działa uroczyste „spondeo ac polliceor”, 
drukiem ukazało się drugie wydanie jej 
książki o  inż. Tadeuszu Zastawniku, uzu-
pełnione o  obszerne fragmenty pracy 
doktorskiej. Słowem wstępnym publika-
cję opatrzył prof. Ryszard Tadeusiewicz 
z  Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krako-
wie, który swoje pierwsze prace badawcze 
robił właśnie na potrzeby powstającego 
w Lubinie kombinatu miedziowego. Prof. 
Tadeusiewicz uznał książkę za niezwykłą, 
bo przełamującą stereotyp. „Stereotyp 
ten nakazuje szanować i  doceniać dzieła 
wodzów (patrz Kościuszko na nas z nieba), 
artystów (bo Słowacki wielkim poetą był) 
albo polityków (…), natomiast z lekcewa-
żeniem traktuje dokonania techników. Na 
zasadzie wyjątku zdarza się, że wybitny 
naukowiec czasem doczeka uznania po-
tomnych, natomiast najwybitniejszy na-
wet inżynier – nigdy” – napisał. Wydanie 
sfinansowała Fundacja Polska Miedź SA. 
– Tadeusza Zastawnika poznałam w 1962 
roku, gdy powołano go na dyrektora ma-
jącego powstać kombinatu miedziowego. 
Miał wtedy 40 lat. Imponował nam, dzien-
nikarzom, swoim opanowaniem, kom-
petencją i  pracowitością. A  przy tym był 
zawsze „osiągalny”, o swojej pracy mówił 
rzeczowo, bez patosu. W  szczerym polu 
wybudował trzy kopalnie, dwie huty oraz 
miasto Lubin – mówi dr Barbara Folta. – 
Właśnie tacy ludzie, zwykli a  niezwykli, 

najbardziej mnie interesują. Ciekawią mnie 
ich historie, skąd tu przybyli, co po sobie 
zostawili – dodaje.
Barbara Folta nie ukrywa swego wieku, ale 
bardzo nie lubi określenia „emerytka”. – Nie 
dam się zamknąć w tej kategorii – protestu-
je. Doktorat nie był pomysłem na wypełnie-
nie wolnego czasu, bo czasu wolnego stale 
jej brak. Rozprawa doktorska, jak rozprawy 
wszystkich badaczy z pasją, była naturalną 
konsekwencją wcześniejszych poszukiwań, 
zgromadzonych fotografii, nagrań dźwięko-
wych, filmów i notatek. 
Redaktor Folta wydaje czasopismo „Spo-
tkajmy się we Wrocławiu”, jest autorką kilku 
książek, a  w  ubiegłym roku prezentowała 
na Uniwersytecie Wrocławskim wystawę 
o geologu prof. Józefie Zwierzyckim, który 
jako pierwszy wysunął koncepcję istnienia 
złóż miedzi między Lubinem a Głogowem 
i rozpoczął ich poszukiwanie.
Co planuje teraz? – Popatrz – pokazuje mi 
listę kilkudziesięciu twórców Polskiej Mie-
dzi – życiorysy wielu z  nich to na pewno 
fantastyczne historie. Czekają, aby ktoś je 
opowiedział. A na tym zdjęciu, widzisz, jest 
siedmiu miedziowych pionierów, a ja znam 
tylko trzech. Kim są pozostali? Muszę to 
ustalić, póki żyją ludzie, którzy mogą mi to 
powiedzieć.
Naszej najstarszej wypromowanej Pani 
Doktor składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy wielu lat doskonałego zdrowia, aby 
mogła kontynuować swoje badania.

Małgorzata Porada-Labuda 

laury

O Uniwersytecie w zagranicznej 
prasie. Uniwersytet Wrocławski 
– w kierunku „zdolnej gospodarki”
„International Herald Tribune” podaje 
Uniwersytet Wrocławski jako przykład 
uczelni wyższej podejmującej inicja-
tywy umożliwiające rozwój kierunków 
ścisłych, badań naukowych i przedsię-
biorczości. Judy Dempsey w artykule 
„Saying No to Education Cuts” opisu-
je politykę finansowania szkolnictwa 
wyższego ze środków publicznych  
w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej oraz próby zwiększenia liczby 
absolwentów kierunków ścisłych na 
rynku pracy. Wiele krajów w Europie 
Środkowej i Wschodniej zmniejszyło 
wydatki na edukację po 2008 r. w na-
stępstwie globalnego kryzysu finan-
sowego, jednak Polska i Litwa zdołały 

oprzeć się temu trendowi – rozpoczyna 
dziennikarka  – oraz dodaje później: oba 
kraje dostrzegają, że ich systemy ekono-
miczne potrzebują młodego pokolenia, 
które dzięki zdobytemu wykształceniu 
przystosowane będzie do funkcjonowania  
w zglobalizowanej gospodarce. Jak za-
uważa – w całej Europie brakuje badaczy 
z dziedzin nauk ścisłych, matematyków 
czy inżynierów, a Polska nie stanowi  
w tej sytuacji wyjątku. W tym kontekście 
korespondentka „International Herald 
Tribune” wspomina inicjatywy polskiego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go pozwalające dotować uczelnie rozwi-
jające kierunki ścisłe. Jak pisze Dempsey 
– uczelnie wyższe postanowiły skupić się 
na kierunkach inżynierskich oraz związa-
nych z matematyką czy medycyną. Na 
przykład w Polsce Uniwersytet Wrocław-

ski „wykuł niszę” dla siebie w zakresie 
badań naukowych i przedsiębiorczo-
ści. Na tym w końcu polega „smart 
economy” – kończy amerykańska 
dziennikarka.
Artykuł w wersji papierowej ukazał się 
31 października br. w dziale „raport 
specjalny”, a także został zamieszczony 
na stronie internetowej czasopisma. 
Informację o publikacji przekazał 
mianowany attaché ds. kultury Mark 
L. Wenig z ambasady Stanów Zjed-
noczonych Ameryki w Polsce. Ame-
rykański dyplomata złożył krótką 
wizytę w naszej uczelni i spotkał się  
20 listopada br. z prorektorem ds. ba-
dań naukowych i współpracy z zagra-
nicą prof. Adamem Jezierskim. 

cd. na str. 18

Kalejdoskop nauki cd.
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jubileusze

J ubileusz dziesięciolecia istnienia 
Centrum Nauk Prawnych i Admini-

stracyjnych na Brandenburskim Uni-
wersytecie Technicznym w Cottbus 
świętowano 25 października.

Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych 
(ZfRV), założone w  2002 roku, jest filarem 
Centrum Badawczego Prawa Publicznego 
i  Ochrony Środowiska (GP PLEN – German-
-Polish Centre for Public Law and Environ-
mental Network), wspólnej polsko-niemiec-
kiej jednostki badawczej Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Cottbus. GP PLEN powstałe 
w grudniu 2009 roku pod nadzorem rekto-
ra naszej uczelni i  prezydenta BTU Cottbus 
wzmocniło istniejącą już współpracę nauko-
wą polsko-niemiecką. Podmiotem Centrum 
Badawczego Prawa Publicznego i  Ochrony 
Środowiska z naszej strony jest Wydział Prawa, 
Administracji i  Ekonomii wraz z  Instytutem 
Nauk Administracyjnych, po stronie niemiec-
kiej – Centrum Nauk Prawnych i Administra-
cyjnych. GP PLEN zajmuje się pogłębianiem 
wiedzy o porządkach prawnych obu krajów, 
realizacją ponadgranicznych interdyscypli-
narnych projektów badawczych z dziedziny 
prawa publicznego, nauk administracyjnych 
i prawa ochrony środowiska. Z  tej okazji na 
uroczystość jubileuszową przybyła także de-
legacja z naszej uczelni na czele z rektorem 
prof. Markiem Bojarskim i  dziekanem prof. 
Włodzimierzem Gromskim. W delegacji byli 
z naszej uczelni prof. Konrad Nowacki i prof. 
Jan Boć, a także prezes zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu dr inż. Marek 
Mielczarek.

Założyciel jednostki, dyrektor zarządzający 
Centrum Nauk Prawnych i  Administracyj-
nych, prof. Lothar Knopp, powitał na uro-
czystości wielu przedstawicieli ze świata 
nauki, polityki, gospodarki i wymiaru spra-
wiedliwości, których obecność – jak wyraził 
to w słowie powitalnym – „jest ogromnym 
uznaniem dla Centrum, jego kierownictwa 
oraz współpracowników”. W  uroczystości 
wzięli udział najważniejsi, wieloletni partne-
rzy naukowi Centrum z Polski, czyli przed-
stawiciele Uniwersytetów Wrocławskiego, 
Opolskiego, Szczecińskiego i  Toruńskiego 
oraz członkowie kuratorium wspólnej jed-
nostki naukowej Uniwersytetu Wrocław-
skiego i BTU Cottbus – GP PLEN. W czasie 
spotkania mogli oni wspólnie z niemieckimi 
przyjaciółmi cieszyć się z owoców dotych-
czasowej pełnej sukcesów współpracy pol-
sko-niemieckiej.
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. 
Marek Bojarski wygłosił w tym dniu uroczy-
sty odczyt na temat długoletniej współpra-
cy naukowej między oboma uniwersyteta-
mi pt. „A decade of successful cooperation 
in legal studies between the University  
of Wrocław and Brandenburg University  
of Technology”. Rektor Bojarski podkre-
ślał znaczenie działalności Centrum Nauk 
Prawnych i Administracyjnych. Przypomniał 
początki jednostki w  2002 roku, kiedy to 
jeszcze przed jej założeniem rozpoczęła się 
współpraca między prof. Lotharem Knop-
pem z  Brandenburskiego Uniwersytetu 
Technicznego w  Chociebużu a  prof. Kon-
radem Nowackim z  Instytutu Nauk Admi-
nistracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Powstanie Centrum stanowiło ważny krok 
na drodze budowania i  rozwoju polsko-

-niemieckich relacji naukowych, tych zinsty-
tucjonalizowanych, jednak – jak podkreślał 
rektor Bojarski – relacje nie ograniczały się 
do stosunków naukowych, lecz doprowa-
dziły do współpracy kulturalnej, wymiany 
doświadczeń, a czasami do głębokich wię-
zów i przyjaźni. 
Rektor UWr wyraził przekonanie, że władze 
naszej uczelni doceniają wkład i zaangażo-
wanie naukowców po obu stronach granicy 
zarówno w  polsko-niemiecki transfer wie-
dzy, jak i  dialog między krajami sąsiadują-
cymi. Właśnie za takie zaangażowanie – jak 
przypomniał rektor Bojarski – prof. Knopp 
został nagrodzony Złotym Medalem UWr 
oraz uhonorowany tytułem doktora honoris 
causa Uniwersytetu Wrocławskiego, z kolei 
Wolfgang Schröder – kanclerz BTU – otrzy-
mał Medal Jubileuszowy, a niedawno Złoty 
Medal UWr, jako pierwszy kanclerz uniwer-
sytetu z Niemiec. Na zakończenie odczytu 
rektor Bojarski życzył wszystkim naukow-
com, doktorantom, asystentom i  pracow-
nikom administracyjnym Centrum Nauk 
Prawnych i Administracyjnych oraz Centrum 
Badawczego Prawa Publicznego i Ochrony 
Środowiska po obu stronach granicy dalszej 
owocnej i  przyjaznej współpracy polsko-
-niemieckiej.
Na temat znaczenia współpracy polsko-
-niemieckiej na polu naukowym mówili 
również: ambasador Polski w  Niemczech 
Andrzej Szynka, dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Włodzimierz Gromski, 
prorektor ds. nauki i współpracy międzyna-
rodowej Uniwersytetu Szczecińskiego prof. 
Marek Górski, a  także dyrektor założyciel 
Centrum Nauk Prawnych i  Administracyj-

10 lat Centrum Nauk Prawnych 
i Administracyjnych w Cottbus
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Rozmowy w kuluarach, w środku prof. Konrad Nowacki, członek dyrektorium 
założycielskiego Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus 

Przemawia prof. Lothar Knopp, założyciel jednostki, 
dyrektor zarządzający Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus
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nych, inicjator wszelkiej współpracy pol-
sko-niemieckiej z  ramienia Centrum, pro-
fesor BTU jeszcze przed rokiem 2002, prof. 
Konrad Nowacki z  Instytutu Nauk Admini-
stracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
profesor prawa administracyjnego i prawa 
ochrony środowiska.
Ze strony niemieckiej w uroczystości wzięli 
udział m.in. minister ds. nauki, badań i kul-
tury Kraju Związkowego Brandenburgii 
prof. Sabine Kunst, prezydent BTU Cott-
bus prof. Walther Ch. Zimmerli oraz konsul 
generalny Niemiec we Wrocławiu dr Gott-
fried Zeitz.
Część oficjalna uroczystości, pod hasłem 
„Prawo i  technika”, odbyła się w  Sali Przy-
sięgłych Sądu Okręgowego w Cottbus. Przy 
brzmieniu kwartetu smyczkowego uroczy-
stość otworzył prof. Lothar Knopp, udziela-
jąc głosu przybyłym gościom. Po słowach 
powitalnych i  krótkich wystąpieniach wy-
głoszony został uroczysty odczyt przez prof. 
Marka Bojarskiego oraz dwa referaty facho-
we na temat konieczności istnienia i  insty-
tucjonalizacji nauk prawnych na uniwersy-
tetach technicznych przez byłego profesora 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą prof. Franza Josepha 
Peine („Recht und Technik“) oraz prof. Lo-
thara Knoppa („Rechtswissenschaften an 
technischen Universitäten mit einem Fokus 
auf das Zentrum für Rechts- und Verwal-
tungswissenschaften”).
Prof. Knopp powiedział m.in.: „Na ba-
zie umowy kooperacyjnej oraz poprzez 
utworzenie wspólnej polsko-niemieckiej 
jednostki badawczej German-Polish Cen-
tre for Public Law and Environmental Ne-
twork na Brandenburskim Uniwersytecie 
Technicznym w  Cottbus Centrum Nauk 
Prawnych i  Administracyjnych oraz Uni-
wersytet Wrocławski z  Wydziałem Prawa, 
Administracji i Ekonomii wzmocniły współ-
pracę naukową, w którą chętnie angażują 
się naukowcy z  Niemiec i  Polski, a  co wy-
miernie potwierdzają wspólne projekty, 
publikacje i  inne działania”, i  dodał: „Cen-
trum Nauk Prawnych i  Administracyjnych 
w  pełni sprostało nałożonym sobie wy-
sokim wymaganiom zarówno w  działal-
ności naukowej, jak i  badawczej. Jest ono 
odpowiedzialne za organizację, koordy-

nację i nadzorowanie nauczania prawa na  
22 kierunkach studiów, obejmujące  80 
godzin dydaktycznych w  semestrze, przy  
3350 studiujących. Od powstania Centrum 
Nauk Prawnych i Administracyjnych udało 
się pozyskać i  trwale związać z  uczelnią 
kadrę kształcącą, w  tym wielu uznanych 
ekspertów z  zewnątrz. W  odniesieniu do 
badań naukowych udało się pozyskać środ-
ki zewnętrzne na przeprowadzenie projek-
tów z  zakresu prawa międzynarodowego, 
europejskiego, krajowego prawa ochrony 
środowiska, o których to niektóre fakultety 
prawa mogą tylko pomarzyć. A to osiągnę-
liśmy na uniwersytecie technicznym!”.
Jubileusz zakończył się w  cottbuskiej ga-
lerii sztuki Dieselkraftwerk wieczornym 
przyjęciem połączonym z  projekcją video 
prezentującą poszczególne etapy rozwoju 
i najważniejsze wydarzenia z dziesięciolet-
niej działalności Centrum („10 Jahre ZfRV – 
Rückblick und Impressionen ausgewählter 
Veranstaltungen”).

Diana Stypuła
(kad, bd) 

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale 
Universitatis Wratislaviensis

im. Profesora Jana Mozrzymasa

Program wykładów w styczniu 2013 r.
Wtorki w godz. 17.15–19.15, sala im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

8 stycznia 2013 r.
prof. Maciej Nowak
prof. Beata Zagórska-Marek
CHIRALNOŚĆ W ŚWIECIE MATERII 
NIEOŻyWIONEJ I W ŚWIECIE ISTOT 
ŻyWyCH
1. Spontaniczne łamanie ciągłych 

symetrii
2. Symetria chiralna w świecie cząstek 

elementarnych – dlaczego musi 
zostać złamana?

3. Chiralność żywych struktur i 
życiowych procesów – ezoteryczny 
kaprys czy uniwersalna zasada?

4. W prawo czy w lewo – swoboda 
wyboru czy nakaz?

15 stycznia 2013 r.
prof. Paweł Rudawy
CZŁOWIEK JAKO MIESZKANIEC 
WSZECHŚWIATA – WPŁyW ŚRODOWISKA 
KOSMICZNEGO NA ŻyCIE NA ZIEMI

1. Zderzenia (impakty)
2. Aktywność Słońca
3. Wpływ okresowych zmian orbity 

Ziemi na klimat
prof. Krzysztof Migała 
– wprowadzenie do dyskusji

zaprasza
prof. Adam Jezierski

jubileusze
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O d uroczystego otwarcia nowego 
gmachu Biblioteki Uniwersytetu 

Wrocławskiego na bulwarach nad Odrą 
mija prawie rok. Wciąż jednak brakuje 
około 40 mln zł na wyposażenie go w re-
gały, na procedury związane z przepro-
wadzką zbiorów stanowiących blisko  
4 mln woluminów i zakup sprzętu elek-
tronicznego. 

Budowa nowego obiektu trwała dziewięć 
lat i  kosztowała 231,4 mln zł. Biblioteka 
bez zbiorów generuje dalsze koszty. W tej 
sprawie zebrali się 29 listopada w  Klubie 
Uniwersyteckim członkowie Prezydium 
Społecznego Komitetu Budowy Nowej 
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod przewodnictwem prof. 
Henryka Ratajczaka.
Po wprowadzeniu przez przewodniczące-
go w temat spotkania aktualny stan starań 
o  pieniądze i  plany wykorzystania biblio-
tecznych sal audytoryjnych omówił kanc-
lerz Ryszard Żukowski. Dodał, że pracowni-
cy Instytutu Dziennikarstwa i  Komunikacji 
Społecznej od lutego 2013 r. zgłosili chęć 
prowadzenia wykładów w  salach nowego 
budynku Biblioteki. 
Kanclerz potwierdził, że zabiegi o pieniądze 
są wciąż czynione. Na dokończenie budowy, 
za zgodą Senatu UWr, uczelnia zaciągnęła 
kredyt w wysokości 32,8 mln zł, a niezależ-
nie od tego w czasie kilku lat budowy, prze-
ciągającej się z powodu różnych, często nie-
zawinionych przez Uniwersytet Wrocławski 
problemów, dołożyła z  własnego budżetu 
blisko 10 mln zł. Obecny średni miesięczny 

koszt utrzymania budynku Biblioteki, wraz 
z kosztami rozruchu, to średnio 50–80 tys. 
zł. Kanclerz poinformował, że w  ostatnich 
latach odbyły się także spotkania rektora 
Marka Bojarskiego i  wojewody dolnoślą-
skiego Aleksandra Marka Skorupy z kierow-
nictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz członkami sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży. W wyniku tych 
rozmów uczelnia otrzymała ponad 9 mln zł 
na układ komunikacyjny wokół biblioteki. 
Swoje propozycje przyspieszenia częścio-
wej przeprowadzki zbiorów omówił członek 
Prezydium i b. dyrektor Biblioteki Uniwersy-
teckiej dr Andrzej Ładomirski. Kilka samo-
bieżnych regałów, którymi biblioteka dys-
ponuje, mogłyby już pomieścić w nowym 
budynku pierwsze zbiory zinwentaryzowa-
ne i zdezynfekowane w kontenerze z próż-
niową komorą. Należałoby także skrócić 
o połowę czterometrowe regały drewniane, 
na których ulokowane są zbiory specjalne, 
by dostosować je do wysokości magazynu 
w nowym obiekcie oraz rozpocząć dezyn-
fekcję i  przenosiny tych zbiorów. Skarbiec 
pomieści od 30 tys. do 100 tys. woluminów. 
Zapytani o  dalszą potrzebę działalności 
Społecznego Komitetu Budowy Nowej Bi-
blioteki Uniwersyteckiej, obecni na zebra-
niu członkowie Prezydium: prof. Roman 
Duda, prof. Krzysztof Migoń, prof. Zdzisław 
Latajka, prof. Zdzisław Kegel, prof. Wiesława 
Miemiec, dr Andrzej Ładomirski i mgr Janina 
Moskal jednogłośnie potwierdzili potrzebę 
dalszego funkcjonowania tego społecznego 
gremium jako wsparcie władz rektorskich 
w zdobywaniu brakujących pieniędzy nie-

zbędnych do całkowitego uruchomienia Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w nowej siedzibie.
Jedną z propozycji planu działań przedsta-
wili przewodniczący prof. Henryk Ratajczak 
wraz z prof. Zdzisławem Latajką. Spisane eta-
py działań zostały zreferowane JM Rektorowi 
przez prof. Henryka Ratajczaka i dr. Andrze-
ja Ładomirskiego na spotkaniu 4 grudnia 
i wstępnie zaakceptowane przez prof. Marka 
Bojarskiego do realizacji. Autorzy programu 
działań zaproponowali, by działaniami tymi 
zajął się zespół roboczy pod kierunkiem pro-
rektora prof. Roberta Olkiewicza.
W  dyskusji kończącej spotkanie Prezydium 
Społecznego Komitetu w  Klubie Uniwersy-
teckim prof. Henryk Ratajczak stwierdził m.in., 
że we Francji tworzenie nowego uniwersyte-
tu rozpoczyna się od budowy biblioteki. 
Zebrani uznali, że nasza biblioteka z  cen-
nymi zborami specjalnymi jest skarbem 
europejskim, należy więc starać się o środki 
unijne i pieniądze z różnych fundacji.
Wszyscy przyznali, że obecna rola biblio-
tek w dobie Internetu rozszerza się. Orga-
nizowane są w jej siedzibach centra kultu-
ralne, naukowe i społeczne. Zgromadzeni 
na spotkaniu zaproponowali powołanie 
i ulokowanie w nowej siedzibie Biblioteki 
Centrum Dialogu i  Współpracy Wschód 
Zachód im. Jerzego Giedroycia, które mo-
głoby działać na rzecz rozwoju nauki i kul-
tury. Centrum patronowałby JM Rektor, 
a organizacyjnie inicjatywą mógłby zająć 
się Społeczny Komitet Budowy Nowej Bi-
blioteki Uniwersyteckiej.

(kad)

Biblioteka Uniwersytecka 
ze zbiorami do nowego gmachu!
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Gmach nowej Biblioteki Uniwersyteckiej
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I nstytut Nauk Geologicznych naszej 
uczelni odwiedził 20 listopada prof. 

Tim Elliott z Uniwersytetu w Bristolu. 
Przyjazd prof. Elliotta zorganizował 
European Association of Geochemis-
try (EAG) w ramach programu „Distin-
guished Lecturer Tour 2012”. 

Co roku EAG wybiera wybitnego naukowca, 
geochemika o dużej umiejętności przekazy-
wania wiedzy, aby wygłosił odczyty w wy-
branych ośrodkach naukowych w  Środko-
wej i Wschodniej Europie. W tym roku prof. 
Tim Elliott odwiedził, oprócz naszego ośrod-
ka, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
w Sofii i Uniwersytet w Cluj-Napoca.
W naszym instytucie prof. Tim Elliott wystą-
pił z odczytem „The origin of precious me-
tals on Earth”. Na odczycie prof. Elliott po-
kazał, że pierwiastki z grupy platynowców 
występują w  skałach skorupy i  płaszcza 
Ziemi w  o  wiele większej koncentracji niż 
wynikałoby to z badań eksperymentalnych 
nad rozdziałem pierwiastków między meta-
licznym jądrem a krzemianową częścią Zie-
mi. Naukowcy przedstawiają dwie hipotezy 
tłumaczące ten stan rzeczy: niewłaściwe 
warunki ciśnienia i temperatury w dotych-
czasowych badaniach eksperymentalnych 
lub dostarczenie dodatkowego materiału 

do Ziemi wskutek „późnego” bombardo-
wania meteorytami po powstaniu meta-
licznego jądra i  krzemianowego płaszcza 
planety. Nowe badania izotopów wolframu 
prof. Elliotta wskazują, że to właśnie późne 
bombardowanie jest głównym źródłem 
platynowców obecnie wydobywanych na 
powierzchni Ziemi (problem został szcze-
gółowo opisany w „Nature” 477, 195–198).  
Prof. Tim Elliott pokazał, że gdyby mete-
oryty nie dostarczyły tego dodatkowego 
minerału, mielibyśmy obecnie kilka do kil-
kuset razy mniej platynowców. Frekwencja 
na odczycie była znakomita, sala nr II na ul. 
Cybulskiego 30 zapełniła się. Odczyt zainte-
resował także licznych studentów.
Oprócz wykładu prof. Tim Elliott został 
oprowadzony po Instytucie Nauk Geolo-
gicznych przez dr Annę Pietranik. Zwiedził 
laboratoria i sale dydaktyczne, a pracowni-
cy Instytutu: dr Magda Modelska, dr Marta 
Jakubiaki i dr Piotr Jezierski zaprezentowali 
swoje badania naukowe. Prof. Tim Elliott zo-
baczył między innymi laboratoria Pracowni 
Geologii Izotopowej i Geoekologii, Pracow-
nię Geologii Środowiskowej, Pracownię Se-
paracji i Wzbogacania Minerałów, Pracow-
nię Dyfrakcji Rentgenowskiej oraz Zakład 
Petrologii Eksperymentalnej. Podczas nie-
oficjalnej części pobytu prof. Elliott zwiedził 

wrocławski Rynek i spędził długie godziny 
wieczorne z pracownikami Zakładu Petrolo-
gii Eksperymentalnej, porównując systemy 
edukacji i  pracy na uczelniach wyższych 
w Anglii i Polsce. 
Prof. Tim Elliott jest obecnie wykładowcą na 
Uniwersytecie w  Bristolu i liderem Bristol-
skiej Grupy Izotopowej, którą założył 13 lat 
temu. Jego badania naukowe skupiają się 
na geochemicznej ewolucji Ziemi w czasie.
W szczególności obejmują tworzenie się i róż-
nicowanie chemiczne planet, badanie magm 
pochodzących z  głębokiej Ziemi, a  także 
sposobu, w  jaki magmy pochodzące z  głę-
bokiego płaszcza mogą wpływać i zmieniać 
geochemicznie otaczające nas środowisko 
i obieg pierwiastków w przyrodzie.
Prof. Tim Elliott posługuje się głównie tech-
nikami izotopowymi i wielokrotnie wpro-
wadzał nowe izotopy do kanonu badań 
geologicznych.
Uniwersytet w  Bristolu to jeden z  najbar-
dziej prestiżowych uniwersytetów brytyj-
skich. Studiuje w nim ponad 23 tys. studen-
tów. Znany jest szczególnie z  katedr nauk 
humanistycznych, m.in. antropologii, fizyki, 
biologii, ekonomii i szkoły inżynierii. 
Wśród naukowców Uniwersytetu w Bristolu 
jest pięciu noblistów.

Jacek Puziewicz

wykłady

Prof. Tim Elliott u geologów

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Wykłada prof. Tim ElliottNa wykładzie

Profesor nie musi  
znać się na wszystkim
To tytuł wywiadu udzielonego gazecie 
uczelnianej przez b. rektor UW prof. 
Katarzynę Chałasińską-Macukow, któ-
ra powiedziała m.in. „Tytuł profesorski 

nie daje gwarancji, że ma się rację. Przed-
stawiciel nauki powinien unikać subiek-
tywnych, upraszczających sądów, musi 
dążyć do obiektywizmu, wykazywać się 
dyscypliną intelektualną. Spekulowanie to 
ostatnia rzecz, którą powinien robić uczo-

ny. To jest po prostu złamanie reguł 
gry. Trzeba zachować dużą dawkę po-
kory intelektualnej”.

zebr. kad

Kalejdoskop nauki cd.
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Dział Nauczania zorganizował 7 grudnia 
na Wydziale Prawa, Administracji i Eko-
nomii naszej uczelni seminarium z udzia-
łem ekspertów bolońskich dr inż. Doro-
ty Piotrowskiej z Politechniki Łódzkiej  
i dr. Marka Wilczyńskiego z Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie.

Eksperci mówili nt. „Budowania programów 
kształcenia na podstawie Krajowych Ram Kwa-
lifikacji dla szkolnictwa wyższego”. Seminarium 
skierowane było do osób uczestniczących 
w tworzeniu programów kształcenia i kształ-
ceniu studentów, tym szeroko pojętym. 
Uczestnicy seminarium mieli możliwość wy-
boru jednej z  dwóch grup seminaryjnych: 
grupy nauk humanistycznych lub grupy 
nauk ścisłych, eksperymentalnych. 
Udział w  seminarium dał możliwość pogłę-
bienia wiedzy w zakresie tworzenia nowych 
programów kształcenia na podstawie do-
stępnych Krajowych Ram Kwalifikacji, a także 
z uwzględnieniem uchwały nr 108/2012 Se-
natu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 
wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących tworzenia pro-
gramów kształcenia na studiach pierwszego 
oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich, studiach podyplomowych, 
kursach dokształcających i szkoleniach. 
Uczestnicy mogli także uzyskać odpowie-
dzi na konkretne pytania i problematyczne 
zagadnienia, z  którymi eksperci bolońscy 
zapoznali się przed seminarium. 
W seminarium wzięło udział ponad 130 osób. 

Małgorzata Gregier-Głowacka

seminaria
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Na pytania odpowiada dr Marek Wilczyński

Wykłada dr inż. Dorota Piotrowska

Rozmowy w kuluarach 

Eksperci bolońscy 
o programach kształcenia
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19 listopada w murach naszej uczelni 
gościł ambasador Republiki Serbii 

w Polsce Radojko Bogojević. Swoją wi-
zytę w Uniwersytecie Wrocławskim am-
basador rozpoczął od spotkania z rekto-
rem prof. Markiem Bojarskim.

W  spotkaniu uczestniczyła także dyrektor 
Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. Anna 
Paszkiewicz oraz przedstawiciele Zakładu 
Serbistyki dr Miłosz Bukwalt i  dr Gordana 
Djurdjev-Małkiewicz. Podczas spotkania 
omówiono kwestie współpracy naukowej 
oraz wymiany młodzieży akademickiej. Am-
basador Radojko Bogojević zwiedził Aulę Le-
opoldyńską oraz Oratorium Marianum. 
Kolejnym punktem wizyty było spotka-
nie w  Instytucie Filologii Słowiańskiej 
z  dyrekcją oraz pracownikami Zakładu 
Serbistyki. Ambasador wyraził uznanie dla 
osiągnięć wrocławskich slawistów, podkre-
ślając, iż wielokrotnie spotykał się z wyso-
kimi ocenami naszej pracy. Życząc dalszych 
sukcesów na gruncie naukowym, wyraził 

wolę wspierania kontaktów środowisk aka-
demickich. 
Na zakończenie pobytu ambasador Radoj-
ko Bogojević wygłosił wykład poświęcony 
integracji Serbii z  Unią Europejską, który 
wywołał duże zainteresowanie wśród stu-

dentów Instytutu Filologii Słowiańskiej. 
Dyplomata nie unikał trudnych tematów, 
takich jak kryzys gospodarczy, zachęcając 
jednocześnie do dyskusji.

Magdalena Ślawska

wizyty

Wizyta ambasadora Republiki Serbii
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Ambasador Republiki Serbii w Polsce Radojko Bogojević w towarzystwie dyrektor 
Instytutu Filologii Słowiańskiej i pracowników Zakładu Serbistyki 

Ambasador Chorwacji 
w murach slawistyki
W ostatnim tygodniu listopada w Insty-
tucie Filologii Słowiańskiej gościł amba-
sador Republiki Chorwacji w Polsce. Peł-
niący swoją funkcję od 2009 roku Ivan 
del Vechio jest bardzo zaangażowany 
w budowanie dobrych stosunków bila-
teralnych. 

Przykładem tego jest między innymi po-
wołanie w  Polsce czterech honrowych 
konsulatów Republiki Chorwacji, założe-
nie Polsko-Chorwackiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, inicjowanie współpracy 
międzyregionalnej (np. żupanii splitsko-
-dalmatyńskiej i  województwa warmiń-

sko-mazurskiego), organizowanie spotkań 
towarzyszących wymianie doświadczeń 
związanych z  wejściem do Unii Europej-
skiej (Chorwacja podpisała traktat akce-
syjny podczas polskiej prezydencji). Del 
Vechio jest także przewodniczącym Klubu 
Ambasadorów Mówiących po Polsku i do-
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Ambasador  Chorwacji  w Polsce u slawistów
 Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce 

Ivan del Vechio
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D r hab. Zbigniew Wiktor (od 1 X 2012 r. 
emerytowany profesor naszego Uni-

wersytetu) przebywał od 24 września do 
1 grudnia 2012 roku jako visiting profes-
sor w Uniwersytecie Wuhan, gdzie zapro-
szony został przez Wydział Marksizmu 
i jego dziekana prof. She Shuanghao. 

Miał tam okazję zaprezentować swoją 
najnowszą książkę (współautor prof. Mie-
czysław Rakowski z  IE PAN z  Warszawy) 
pt. „Rozwój i  prognozy przyszłości Chin 
w zmieniającym się świecie”, która w maju 
br. była promowana w Oratorium Marianum 
naszego Uniwersytetu. Książka wzbudziła 
duże zainteresowanie chińskiego środowi-
ska naukowego, także ze względu na jej 
treści prognostyczne, alternatywne modele 
rozwojowe Chin na najbliższe 5 lat i dalej do 

2020 roku. Treści książki wpisały się w wie-
lostronną dyskusję chińskich uczonych 
i ekspertów w okresie 18. Kongresu Komu-
nistycznej Partii Chin, który odbył się w po-
łowie listopada br. w Pekinie i co związane 
było także z dużym ożywieniem życia poli-
tycznego. Odbyła się dyskusja nad treściami 
książki, zapowiedziano napisanie jej recen-
zji w  „Przeglądzie Uniwersytetu Wuhan” , 
a także prowadzone są rozmowy na temat 
jej przetłumaczenia i  wydania chińskiej 
wersji (prof. Ding Junping). Autor zebrał też 
sporo materiału faktograficznego do nowej 
książki o teorii „chińskiego socjalizmu”. 
Prof. Zbigniew Wiktor zaproszony został 
na kilka dyskusji ekspertów chińskich 
o kierunkach dalszych reform politycznych 
i  społeczno-gospodarczych Chin w  naj-
bliższych latach. Przeprowadził 30 godz. 

wykładów dla doktorantów Wydziału Nauk 
Politycznych (Marksizmu) na temat obec-
nego kryzysu finansowo-ekonomicznego 
i  jego postrzegania przez marksistów eu-
ropejskich. Przedstawił analizę zmian spo-
łeczno-politycznych i ustrojowych w Pol-
sce i Unii Europejskiej w ostatnich latach. 
Kwestie wzbudziły także zainteresowanie 
innych środowisk naukowych w Wuhanie, 
m.in. Uniwersytetu Technologicznego, 
Uniwersytetu Narodów Chin oraz Uni-
wersytetu Pedagogicznego, gdzie miał 
okazję przedstawić wymienione problemy  
licznej grupie kadry naukowej, doktoran-
tom i  studentom. Wuhan to olbrzymie 
miasto, 10 mln ludzi, olbrzymi ośrodek 
przemysłowy i  komunikacyjny. Jest tam 
ok. 40 szkół wyższych, w tym 23 uniwer-
sytety  z  ok. 1 mln studentów. Prowincja 
Hubei liczy ponad 60 mln obywateli, roz-
wija się niezwykle dynamicznie, a poziom 
życia zbliżony jest do poziomu życia w Pol-
sce, szczególnie w miastach. 
Rozwój współczesnych Chin to nie tylko 
problem ekonomiczny, polityczny, lecz 
także teoretyczny. W dobie obecnego kry-
zysu dotychczasowe wielkie gospodarki 
świata dotknięte są wzrostem minusowym 
lub zerowym. Chiny osiągają wysokie raty 
wzrostu PKB: 2010 r. – 10,4%, 2011 r. – 9,3%, 
prognozy na 2012 r. mimo pewnego spo-
wolnienia przewidują ok. 8% wzrostu, 
na dalsze lata do 2015 r. 7–8%. Uczeni 
z  różnych szkół ekonomicznych próbu-
ją wyjaśnić fenomen chińskiego modelu 
rozwojowego w  kategoriach naukowych, 
niektórzy formułują wnioski katastroficzne. 
Chińczycy tym się nie przejmują, idą własną 
drogą wyznaczoną w  znacznym stopniu  
przez bogactwo i  koleiny własnej liczącej 
ok. 5 tys. lat cywilizacji. Zaadaptowali mark-
sizm do własnych warunków, ale jednocze-
śnie pracują nad jego sinicizacją i  budują 

wizyty • badania
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Uczestnicy konferencji: w pierwszym rzędzie od lewej m.in. prof. Ding Junping, prof. Holger Politt, 
prof. Gu Hailiang, prof. Tao Delin, prof. Ella Rule, prof. Ito Narihiko, prof. Zhu Zhifang, prof. He Ping i inni. 

Prof. Zbigniew Wiktor w trzecim rzędzie czwarty od prawej 

cenia znaczenie międzynarodowej wymia-
ny kulturalnej.
Ambasador spotkał się z dyrekcją Instytutu 
Filologii Słowiańskiej oraz pracownikami 
Zakładu Serbistyki i wyraził żywe zaintere-
sowanie wrocławską slawistyką, deklarując 
praktyczną pomoc. Następnie poświęcił 
swój czas studentom. Dla licznie zgroma-
dzonych słuchaczy wygłosił wykład o roz-

woju w ostatnich latach współpracy polsko-
-chorwackiej. Wyraził również przekonanie, 
iż w kontekście wejścia Chorwacji do struk-
tur europejskich oraz poszerzającej się z nią 
współpracy gospodarczej absolwenci wła-
dający językami południowosłowiańskimi 
będą poszukiwani na rynku pracy.
Ambasador Ivan del Vechio wypełniając 
swoje podstawowe zadanie, jakim jest dba-

łość o pozytywny obraz Chorwacji w polskiej 
świadomości, przyczynia się równocześnie 
do promowania dobrego wizerunku Polski 
za granicą. Dyplomata akcentuje szcze-
gólnie dalekosiężność reform dokonanych 
przez nasze społeczeństwo w ostatnich de-
kadach, o czym niekiedy sami zapominamy.

Marta Chaszczewicz-Rydel 

Podróż studyjna wrocławskiego 
uczonego do chińskiego 
uniwersytetu w Wuhan
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podstawy „socjalizmu z chińską specyfiką”. 
18 Kongres KPCh potwierdził naukową per-
spektywę rozwoju Państwa Środka, której 
podstawą teoretyczną jest marksizm, myśl 
Mao Zedonga, teoria Deng Xiaopinga i teo-
ria trzech reprezentacji. Każda z tych kate-
gorii i  teorii wymagałaby wyjaśnienia, ale 
na to nie ma obecnie miejsca. We wszyst-
kich uniwersytetach i  szkołach wyższych 
działają wydziały marksizmu prowadzące 
badania naukowo-teoretyczne, zajęcia dy-
daktyczno-edukacyjne i działalność publi-
cystyczną. Problematyka jest złożona tema-
tycznie i  metodologicznie, gdyż Chiny od 
ponad 30 lat wdrożyły system „socjalistycz-
nej gospodarki rynkowej”, będący swoistą 
hybrydą, w  gospodarce dominuje kapitał 
prywatny krajowy i zagraniczny, w polityce 
i kulturze duchowej jest zdecydowana he-
gemonia KPCh. Rodzi to różnego rodzaju 
sprzeczności, będące wytworem „socjali-
zmu z chińską specyfiką”, „budowy społe-

czeństwa harmonijnego” i „społeczeństwa 
średniozamożnego”, w  którym najbogat-
szy decyl zagarnia ponad 50% dochodu 
(współczynnik Giniego w 2011 r. – 0,50).
Kwestie te były przedmiotem ożywionej 
dyskusji na dużej międzynarodowej konfe-
rencji na temat „Myśli Lenina w XXI wieku – 
ich interpretacja i wartości”, która odbywała 
się 20–22 października br. w Uniwersytecie 
Wuhan. Zgromadziła ona ok. 100 wybitnych 
przedstawicieli chińskiego świata nauko-
wego, także z zagranicy. Głównym organi-
zatorem konferencji był Wydział Filozofii, 
w  szczególności Instytut Filozofii Marksi-
stowskiej oraz Instytut Zachodniej Filozofii 
Marksistowskiej na czele z jego dyrektorką 
prof. He Ping. Współorganizatorami kon-
ferencji była Fundacja Róży Luksemburg 
z Berlina i jej Biuro w Pekinie na czele z prof. 
Holgerem Politt, a  także Biuro Zbiorów 
i Tłumaczeń przy KC KPCh w Pekinie z jego 
szefem prof. yang Jiuhai oraz Wydział Mark-

sizmu Uniwersytetu Wuhan. W trzecim dniu 
konferencji uczestnicy zwiedzili Muzeum 
Rewolucji w Wuhan z 1911 roku.
W zakończeniu można stwierdzić, że Chiny 
ze względu na dynamiczny rozwój gospo-
darczy i wielkie finanse przykuwają uwagę 
całego świata, ale Chiny także przeznacza-
ją olbrzymie środki na badania naukowe 
i  edukację na poziomie szkół wyższych 
(prawie 50% obecnych maturzystów po-
dejmuje studia wyższe). Chiny są na świato-
wym poziomie w liczbie i kształceniu kadry 
naukowej. Można śmiało prognozować, że 
w niedługim czasie laureatami nagród No-
bla będą uczeni z chińskich uniwersytetów. 
Uniwersytet Wrocławski ma szansę rozwinąć 
współpracę z Uniwersytetem Wuhan, z któ-
rym kiedyś podpisana została taka umowa. 

dr hab. Zbigniew Wiktor

Autor jest emerytowanym prof. UWr, obecnie 
prof. DWSPiT w Polkowicach.

International Days

promocja

D ni informacyjne i promocyjne oferty 
edukacyjnej Uniwersytetu Wrocław-

skiego oraz ośrodków zagranicznych.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zorga-
nizowało w dniach 22–23 listopada na na-
szej uczelni dni informacyjne i promocyjne 
„International Days”. Studenci zagraniczni 
aktualnie studiujący na naszej uczelni wraz 
ze studentami polskimi, którzy odbyli już 
studia i  praktyki w  ośrodkach zagranicz-
nych, dzielili się informacjami na temat 
krajów, miast oraz uczelni partnerskich i in-
nych instytucji przyjmujących, do których 
można wyjechać na semestralny lub rocz-
ny pobyt w ramach programów wymiany, 

głównie programu 
Erasmus. Wielu stu-
dentów naszego 
uniwersytetu sko-
rzystało z tej okazji 
i  przybyło do Ora-
torium Marianum, 
aby zapoznać się 
z  ofertą edukacyj-
ną uczelni partner-
skich. Możliwość 
bezpośredniego 
kontaktu ze stu-
dentami zagranicz-
nymi, którzy nie 
tylko przygotowali 

oryginalne stoiska 
informacyjne, lecz 
także ciekawe pre-
zentacje multime-
dialne, z pewnością 
przyczyni się, taką 
mamy nadzieję, 
do wzrostu liczby 
mobilności wśród 
naszych studentów. 
„ I n t e r n a t i o n a l 
Days” były też do-
skonałą okazją do 

integracji i  wspólnego spędzenia czasu 
studentów zagranicznych i  polskich. Na-
leży podkreślić pomoc i  zaangażowanie, 
jaką Wolontariat studencki działający przy 
Biurze Współpracy Międzynarodowej 
wniósł w  zorganizowanie „International 
Days”. Sukces tych dni potwierdza potrze-
bę organizowania tego typu imprez co 
roku, dlatego też działanie to wpisane zo-
stało na stałe w kalendarz inicjatyw przy-
gotowywanych przez Biuro.

Anna Sas-Korobczak

fo
t. 

M
ag

da
le

na
 S

zy
m

kó
w

fo
t. 

M
ag

da
le

na
 S

zy
m

kó
w



Przegląd Uniwersytecki nr 12/2012 23.

D rugie w tym roku akademickim spo-
tkanie „O socjologii z literatką”, orga-

nizowane 25 listopada przez Wrocławski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego oraz Kawiarnię Literatka, po-
święcone było tego jesiennego wieczoru 
tożsamości Europejczyka-Polaka…

Prelegentem spotkania był dr Wojciech Do-
liński z  Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na podstawie materiałów 
zebranych podczas konkursu na pamiętnik 
pt. „Polacy w Europie – Europa wśród Pola-
ków. W poszukiwaniu własnych korzeni”, dr 
Doliński zaprezentował, w jaki sposób auto-
rzy nadesłanych prac postrzegają swoją eu-
ropejskość. Mimo różnic dzielących pamięt-
nikarzy pod względem ich pochodzenia, 
statusu społecznego, wykształcenia, płci, 
wieku, łączyło ich jedno – poczucie bycia Po-
lakiem. Świadomość bycia Europejczykiem 
została ukazana przez autorów nadesłanych 
prac z perspektywy mikrokosmosu, czyli ich 
własnego doświadczenia i poglądów. Podró-
że, emigracja w  poszukiwaniu pracy, stała 
lub chwilowa przeprowadzka poza granice 
Polski, ukształtowały myślenie o  tożsamo-
ści europejskiej w kilku aspektach. Według 
pamiętnikarzy, kryterium geograficzne po-
łożenia naszego kraju determinuje twier-
dzenie, że „jestem Europejczykiem”. Istotne 
w  postrzeganiu własnej europejskości jest 
także kryterium duchowości i materialnego 
postrzegania świata. Na pierwszy plan wysu-
wa się opozycyjność wobec innych narodów 
pod względem wiary. Choć doszukujemy się 
chrześcijańskich pierwiastków w  przedsta-
wieniu innych narodów, to polska tożsamość 
religijna różni się według pamiętnikarzy od 
tej prezentowanej przez resztę Europej-
czyków. Dostrzega się także odmienności 
w  przywiązaniu do symboli narodowych 
oraz chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

Aspekt podziału społeczeństwa na masy 
i elity zaznaczył się w doświadczeniu bycia 
innym – maluczkim, Europejczykiem trzeciej 
kategorii, jednocześnie jednak prawdziwym 
w  opozycji do pełnego sztuczności świata 
elit, niezrozumiałego dla przeciętnego czło-
wieka. Prelegent zaznaczył, że im autorzy 
nadesłanych prac byli młodsi, tym poczucie 
bycia gorszymi zanikało. Polak-Europejczyk 
stawał się z czasem „Erasmusem”, znającym 
kilka języków, podróżującym po kontynen-
cie wykształconym, młodym i energicznym 
człowiekiem. Zdaniem dr. Wojciecha Do-
lińskiego, miejsce zamieszkania zdecydo-
wanie ma wpływ na poczucie europejskiej 
tożsamości. Mieszkańcy miast mają częściej 
styczność z wartościami ponadnarodowymi, 
a także możliwość zdobycia wiedzy specja-
listycznej. Europa „przenika” do lokalnych 
zbiorowości bez ich wpływu na to zjawi-
sko. Inaczej jest z  mieszkańcami terenów 
wiejskich, gdzie istotne są rodzime wartości 
kulturowe i  mocno zakorzeniona tradycja, 
dominuje wiedza potoczna na temat zjawisk 
społecznych. Na wsi poczucie europejskości 
nie jest silnie ugruntowane. Podróże również 
kształtują naszą europejskość. Stajemy się 
bardziej otwarci na różnorodność. Dr Doliń-
ski wspomniał tak-
że o  kwestii miesz-
kańca pogranicza, 
gdzie współistnie-
nie różnych naro-
dowości wpływa na 
obecność poczucia 
wielokulturowości 
u  mieszkańców da-
nych obszarów. Do-
strzega się auten-
tyzm europejskiej 
w i e l o b ar w n oś ci 
i  wspólnotowość. 
Autorzy pamiętni-

ków, którzy mieli doświadczenie emigracji, 
wspominali o poszukiwaniu tego, co bliskie 
i  dalekie oraz różnicowaniu rzeczywistości 
na „swoją” i  „obcą”. Emigracja była zderze-
niem wyobrażeń o Zachodzie z rzeczywisto-
ścią, do czasu osiągnięcia dystansu wobec 
nowego życia oraz akceptacji i zrozumienia 
jego reguł.
Dyskusja po prezentacji dr. Wojciecha Do-
lińskiego dotyczyła realnego istnienia euro-
pejskości poza organizacją Unii Europejskiej 
oraz tego, czy w  ogóle europejskość mo-
głaby istnieć, gdyby nie finansowe i  eko-
nomiczne zależności? Czy istnieje zwarta 
i w pełni ukształtowana europejskość? Od-
powiedź na te pytania jest puentą spotkania 
„O socjologii z literatką”: Europa przekracza 
granice Unii Europejskiej. Polacy mają świa-
domość, że Europa nie dzieli się na Wschód 
i  Zachód, czego przykładem były zawarte 
w  pamiętnikach wspomnienia z  podróży 
do naszych wschodnich sąsiadów. Nie ma 
jednak obiektywnej definicji europejskości, 
dlatego też wyjaśnień na temat tożsamości 
Polaka-Europejczyka należy szukać w  su-
biektywnych wypowiedziach jednostek. 

 Patrycja Magiera
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Od lewej, dr Wojciech Doliński oraz gość spotkania, 
Krzysztof Grzelczyk, były wojewoda dolnośląski

Uczestnicy dyskusji, od lewej, dr Jerzy Żurko i prof. Zbigniew Kurcz

Od lewej, prowadzący spotkanie dr Marcin Dębicki 
oraz prelegent dr Wojciech Doliński

„(Nie) Codzienna Europa”
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 ... a dalej już tylko kanoe 
T radycyjnie już zdajemy czytelnikom 

„Przeglądu Uniwersyteckiego” rela-
cję z kolejnej wyprawy badawczej – tym 
razem do amazońskiej części Boliwii. 
Wraz z żoną Agnieszką prowadzaliśmy 
badania wśród plemienia Tsimane. 

Jest to plemię żyjące wzdłuż rzeki Río Ma-
niqui, w departamencie Beni, w północnej 
części Boliwii. Do Boliwii wybraliśmy się na 
zaproszenie międzynarodowej grupy ba-
dawczej The Tsimane’ Amazonian Panel Stu-
dy (TAPS), w której skład wchodzą antropo-
lodzy, psycholodzy, biolodzy i ekonomiści, 
pracujący pod kierunkiem amerykańskiego 
profesora peruwiańskiego pochodzenia Ri-
cardo Godoy. Grupa ta od kilkunastu lat pro-
wadzi badania właśnie wśród Tsimane. Na-
sze badania dotyczyły trzech obszarów. Zaj-
mowaliśmy się postrzeganiem atrakcyjności 
fizycznej u  tej społeczności. Część wiosek 
Tsimane leży blisko miejscowości San Borja, 
w której ludzie żyją podobnie jak w społe-
czeństwach zachodnich, np. oglądają tele-
wizję, mieszkają w murowanych budynkach 
itp. Część wiosek jest natomiast położona 
głębiej w amazońskiej dżungli. Sprawdzali-
śmy, czy te różnice w akulturacji wpływają 
na preferencje w doborze partnerów. Dru-
ga część badań dotyczyła zdolności węcho-
wych i preferencji zapachowych u Tsimane. 

To pilotażowe badania, które przyniosły 
wiele fascynujących wyników i  pomogą 
nam zaplanować podobne projekty badaw-
cze w przyszłości. Wreszcie przeprowadzali-
śmy też pilotażowe badania we współpracy 
z Davidem Putsem z Penn State University, 
które dotyczyły spostrzegania głosu czło-
wieka. W tej dziedzinie istnieje wiele hipo-
tez w głównej mierze weryfikowanych tylko 
w populacjach zachodnich, które jak wiemy 
są bardzo mało reprezentatywne dla ogółu 
ludzi zamieszkujących naszą planetę.

Prowadząc badania wśród Tsimane, mu-
sieliśmy się dostosować do obowiązujących 
w tym regionie procedur – m.in. musieliśmy 
zdobyć pozwolenie Wielkiej Rady Tsimane 
(Gran Consejo Tsimane) na wjazd na ich 
teren, przywozić miejscowym określone 
prezenty (np. noże, włóczkę, zapalniczki 
czy artykuły papiernicze dla miejscowych 
szkół). Do miejscowych wsi dowoziliśmy też 
najważniejsze leki i na czas pobytu w danej 
wsi odgrywaliśmy też rolę lekarzy. Poziom 
akulturacji Tsimane był znacznie wyższy 
w porównaniu z innymi grupami etniczny-
mi, w  których prowadziliśmy już badania, 
jednak nie zmienia to faktu, że część kultu-
rowych zwyczajów tego plemienia bardzo 
nas zaskoczyła. Powiedzmy tu choćby o do-
borze płciowym w tej społeczności. Często 
preferowana bywa forma poligynii, w któ-

rej współżony są swoimi siostrami. Tego 
typu małżeństwa występują już jednak tyl-
ko we wsiach leżących z dala od San Bor-
ja. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że 
związki małżeńskie aranżuje się pomiędzy 
bliższym lub dalszym kuzynostwem i  ten 
zwyczaj jest właściwie powszechny (w na-
szej próbie badawczej jedynie kilka osób 
zadeklarowało związek małżeński z osobą 
niespokrewnioną).

W Boliwii byliśmy kilka miesięcy, aneg-
dot (w tym także tych o krokodylach i jado-
witych wężach) nie zabrakłoby do całkiem 
grubej książki. Opowiedzmy taką, która 
przyniesie uśmiech na twarzy jej bohate-
rom. Podobnie jak w Maracas, w większości 
wiosek stoi jeden murowany budynek. Jest 
nim miejscowa szkoła. Trzeba przyznać, że 
obecny, pierwszy w historii autochtoniczny 
prezydent Boliwii Evo Morales w większym 
stopniu dba o ludność indiańską niż jego po-
przednicy. I  tak na terenach zamieszkałych 
przez Tsinamane w  każdej wsi pracuje na-
uczyciel opłacany przez rząd. W większości 
są to nauczyciele pochodzenia Tsimane, któ-
rzy ukończyli kursy i  studia pedagogiczne 
w większych miastach. Lekcje prowadzone 
są w  języku Tsimane, od 3 klasy uczniowie 
uczą się też podstaw języka hiszpańskiego. 

nauka

Tsimane 
znad Río Maniqui

200 kilometrów błotnej drogi do San Borja
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... albo awionetką

Uczniowie mają czytanki, jak możemy się 
spodziewać, poszczególne litery abecadła są 
zilustrowane różnymi zwierzętami. Do szko-
ły uczęszczają dzieci w  różnym wieku, od 
najmłodszych 6-latków do 16–17-latków. Jak 
pogodzić takie różnice wieku z programem 
nauczania? W każdej szkole są co najmniej 
dwie przeciwlegle umieszczone tablice. Po 
jednej stronie sali siedzi młodzież, którą 
uczy nauczyciel, a  młodsze dzieci uczone 
są abecadła przez jego asystenta (w szkole 
w Maracas była to pracująca „altruistycznie” 
żona nauczyciela). O tym, czy dziecko prze-
chodzi „do kolejnej klasy”, decyduje nauczy-
ciel wraz z rodzicem dziecka na podstawie 
obserwacji, jak dobrze dziecko radzi sobie 
z  nauką. W  tej wsi mieszkaliśmy w  chacie 
zbudowanej tuż obok szkoły, co pozwo-
liło nam dość dobrze zaznajomić się z  jej 
uczniami. Wizytowaliśmy szkołę podczas 
jednej z lekcji, prezentując dzieciom Tsima-
ne położenie Polski na mapie świata. Na 
ścianie dumnie wisiało ksero jakiegoś bar-
dzo starego i zniszczonego artykułu z boli-
wijskiej prasy, opisującego plemię Tsimane. 
Marzeniem kilku z  uczniów było, aby ktoś 
kiedyś napisał podobny artykuł o ich szkole 
i o nich samych! A więc spełnijmy marzenie 
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Budynki CBDSI w San Borja Przed rozpoczęciem lekcji uroczyste podniesienie 
flagi, na zdjęciu widać przekrój wiekowy 

uczniów z jednej klasy

Wewnątrz - członkowie TAPS wraz naszymi badaczami

Szkoła w Maracas

miejscowej młodzieży, ich zdjęcie ukaże się 
w poczytnej, wydawanej na dobrym papie-
rze polskiej gazecie, w „Przeglądzie Uniwer-
syteckim”! Obiecujemy, że numer z artyku-
łem o Tsimane dowieziemy lub przekażemy 
innym badaczom, którzy będą prowadzić 
badania w Maracas, ku uciesze dzieci i miej-
scowego nauczyciela.

Na koniec jeszcze jedna obserwacja 
dość ogólnej natury. Będąc w Boliwii, go-
ściliśmy we współpracującym z TAPS po-
zarządowym centrum naukowym Centro 
Boliviano de Desarrollo y de Investigación 
Socio Integral, mieszczącym się w  miej-
scowości San Borja. Przebywając tam, 
bardzo zaskoczyło nas pozytywne nasta-
wienie, wspaniała atmosfera, uśmiechy na 
twarzach i  zaangażowanie pracujących 
tam naukowców ze Stanów Zjednoczo-
nych, Boliwii i Hiszpanii. Grupa ta opubli-
kowała dziesiątki artykułów w  uznanych 
międzynarodowych czasopismach, także 
w  takich jak prestiżowe „Science”. Tym-
czasem jak zobaczą Państwo na zdjęciu, 
miejsce, w  których znaczna część tych 
prac powstawała, wygląda znacznie go-
rzej niż sale naszego Uniwersytetu (a  na 
zdjęciach nie zobaczą Państwo np. strasz-
liwie wolnego i prawie nigdy niedziałają-
cego internetu). Co więcej, znaczna część 
pracowników tego centrum utrzymuje się 
tylko z uzyskiwanych na bieżąco grantów 
i stypendiów, nie mając właściwie żadnej 
gwarancji stałej pracy i  pensji. Mimo to 
nie rozmawialiśmy o  tym, „jak ciężko się 
żyje” i że „lepiej to już było” (standardowe 
tematy rozmów na korytarzach polskich 
instytucji naukowych, przynajmniej tych 
o  profilu humanistyczno-społecznym), 
ale o  kolejnych projektach badawczych. 
Przykład TAPS-u wskazuje zatem na to, że 
przynajmniej w naukach społecznych nie 

nauka
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Czytanka – proszę zwrócić uwagę na rybę, która przebita jest strzałą. Tsimane nie łowią ryb tylko na nie polują

Nasi najlepsi asystenci

Jedyny telewizor we wsi, benzyny do agregatu podłączonego do telewizora starcza na jakąś godzinę dziennie, 
mimo to chętnych do oglądania codziennie tego samego filmu Rambo na DVD (jedyna płyta jaką mają) 

nie brakuje, ci którzy się nie zmieścili oglądają film przez szpary między deskami 

mniej ważne od wysokiego finansowania 
badań są dobre pomysły, wiedza i  pasja 
badawcza. 

Piotr Sorokowski
Agnieszka Sorokowska

Dr Piotr Sorokowski jest adiunktem w  In-
stytucie Psychologii UWr, gdzie kieruje 
Zakładem Eksperymentalnej Psychologii 
Społecznej; Agnieszka Sorokowska jest 
doktorantką w Instytucie Psychologii UWr.  
Fotografowali Agnieszka i Piotr Sorokowscy.



Czy i  dlaczego możliwe jest rozpoznanie cha-
rakteru człowieka po jego zapachu? Dlaczego 
są takie miejsca na świecie, gdzie długonogie 
kobiety są atrakcyjniejsze od długonogich  męż-
czyzn, a mężczyźni preferują jako najatrakcyjniej-
sze wyższe od nich kobiety? W jakich regionach 
świata i dlaczego liczba posiadanych dzieci po-
zytywnie wpływa na jakość związku? Jak zmienia 
się spostrzeganie wzrostu polityków w  okresie 
ich porażek i sukcesów? Między innymi na takie 
pytania odpowiadają badania Agnieszki i Piotra 
Sorokowskich. W  swoich pracach z  powodze-
niem łączą oni, uważane przez niektórych za 
wykluczające się, dwa teoretyczne nurty badań 
nad człowiekiem: biologiczno-ewolucyjny i spo-
łeczno-kulturowy. W ostatnich latach przeprowa-
dzili oni razem lub osobno kilkadziesiąt projektów 
badawczych, m.in. wśród plemion Himba (Nami-
bia), yali (Papua) i Tsimane (Boliwia). Rezultatem 
tych badań jest ponad 30 artykułów, w tym po-
łowa w  czasopismach z  tzw. listy filadelfijskiej. 
O  wyprawie na wyspę Nowa Gwinea można 
przeczytać w świątecznym numerze „Przeglądu 
Uniwersyteckiego” z 2010 roku (PU nr 12/2010 na 
str. 43 „Kilka dni z życia w yalimo”), a o spotkaniu 
z Ovahimba – w nr 2 z 2009 roku (str. 16–19); wer-
sja internetowa gazety: (www.bibliotekacyfrowa.
pl/ publication/8408. 

(kad)

nauka
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Río Maniqui o świcie

My mamy w kanoe motorek, miejscowi raczej odpychają się kijami

Normalna rodzina Tsimane, mężczyzna z dwoma kuzynkami które są jego żonami

Chłopiec dując w róg, „nawołuje” Tsimane do udziału w badaniach

Río Maniqui z lotu ptaka

nauka
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Wielkomiejskie style życia, czyli  
co nam daje socjologia codzienna
W trzecią niedzielę grudnia br. w ka-

wiarni Literatka odbyło się kolejne 
spotkanie „O socjologii z Literatką” z cy-
klu „Debaty o mieście”, którego organiza-
torem jest Wrocławski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego. Na gru-
dniowym spotkaniu prelegent dr Jacek 
Pluta z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, przedstawił koncepcję 
funkcjonowania pojęcia stylu życia z per-
spektywy socjologicznej. 

Czym jest styl życia? Jak wpisuje się w pro-
cesy i zjawiska, które zachodzą w mieście? 
Zdaniem Jacka Pluty, który ujmuje zjawisko 
ze względu na przestrzeń miasta, „styl ży-
cia jest zespołem norm grupowych zaple-
cionych w  konsumpcję rozgrywającą się 
w  przestrzeni miasta, to forma uspołecz-
nienia i zderzenia miejskiej ideologii i utopii 
w  sferze publicznej”. Jest to także sposób, 
w  jaki jednostka zaspokaja swoje potrze-
by (St. Ossowski) i  konstruuje własną toż-
samość (A. Giddens). Zjawisko to reguluje 

zachowania  ludzi w grupie, do której przy-
należność zaspokaja potrzebę uczestnictwa 
w życiu społecznym.                                     
Ważnym elementem determinującym styl 
życia jednostki jest czas wolny, który w mie-
ście wygląda zdecydowanie inaczej niż 
na wsi. Cechą charakterystyczną wielkich 
miast jest konsumpcjonizm, wytwarzający 
specyficzny (miejski) styl życia mieszkańca 
uczestniczącego w zjawiskach kultury ma-
sowej. – Konsumpcja w  sferze publicznej 
stała się nadrzędną cechą wielkiego mia-
sta – powiedział dr Jacek Pluta. Bogactwo 
możliwości doboru dóbr, usług, a  także 
składowe funkcjonowania miasta takie jak: 
transport, turyści i atrakcje turystyczne oraz 
środowisko, tworzą przestrzenie: ekspresji, 
władzy, komercji, kultu. Wielkie aglomeracje 
wyrabiają swoją markę. Kreują się jako pro-
dukt dla konkretnych odbiorców – nowych 
klas miejskich. Dla przykładu, o Wrocławiu 
mówi się „Miasto spotkań”. Należy pamię-
tać, że zachowane zostają podstawowe 
podziały społeczne w systemie konsumpcji, 

która uzależniona jest np. od czynników 
społeczno-ekonomicznych. Stare style życia 
oraz moda przekształcają się dzisiaj i otrzy-
mują nową formę. Bezdomność i żebractwo 
kontrastują z wielkomiejskim hipsterstwem 
i organizowaniem squatów. W polityce miej-
skiej również nastąpiła zmiana. Dyskusja na 
temat jakości życia w mieście przekształciła 
się w dyskusję o miejskim stylu życia. 
Potrzeba ekspresji, o  której wspomniano, 
uwidacznia się w tworzeniu nowych ruchów 
miejskich, które postulują utopijny model 
życia w mieście, aprobują lub dezaprobują 
zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. 
Bywają głosem opozycji wobec wizji funk-
cjonowania miasta, promowanych przez 
władze. Uczestnicy ruchów miejskich zde-
cydowanie wpisują się w aktywny styl życia 
w mieście. Prelegent mówił także o biernym 
oraz wycofanym stylu życia, który jest cha-
rakterystyczny dla grup wiekowych powyżej 
50. roku życia. Jak wynikało z badań: miesz-
kańcy ci nie korzystają z prężnie działających 
klubów i  dyskotek, nie bywają zbyt często 
w  centrach handlowych, ich uczestnictwo 
w  imprezach masowych jest ograniczone 
bo jak się okazuje i jest to przykrym faktem: 
„Miasto nie jest dla ludzi starych”. Ważne jest 
także to, że wielkomiejski styl życia może być 
realizowany tylko w  przestrzeni centrum 
miasta, ponieważ tam skupione się obiekty 
rozrywki i kultury. Nie oznacza to jednak, że 
mieszkańcy spoza centrum są konsumenta-
mi w mniejszym stopniu, niż ci z centralnych 
dzielnic. Janusz Domin, gość specjalny spo-
tkania stwierdził, że „Miasto ma uwierzyć, że 
jest metropolią i ściągać ludzi”.
Zapraszamy na kolejne spotkanie „O socjo-
logii z Literatką”. W styczniu dr hab. Iwona 
Taranowicz będzie mówić o tym, czy „Wszy-
scy możemy być zdrowi? Zwodniczy urok 
ideologii zdrowotnej”.

Patrycja Magiera
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Prowadząca spotkanie dr Katarzyna Kajdanek, na drugim planie Dorota Sitek  Słuchacze, pracownicy  Instytutu Socjologii

Janusz Domin, gospodarz Literatki, 
podczas tego spotkania również dyskutant

Prelegent dr Jacek Pluta
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C hoć jubileusze skłaniają zazwy-
czaj do spoglądania w przeszłość, 

Instytut Kulturoznawstwa uczcił swe 
czterdziestolecie, organizując mię-
dzynarodową konferencję „Przyszłość 
w kulturze”. 

Jak zapowiadali organizatorzy, namysł nad 
kulturą przez pryzmat przyszłości stano-
wi alternatywę dla tych ujęć, które zwykły 
łączyć ją z  tradycją czy pamięcią. Podjęcie 
tematu przyszłości nie oznacza jednak po-
wrotu do pozytywistycznego ideału upra-
wiania nauki upatrującego celu poznania 
w  prognozowaniu. Na trudności związane 
z badaniem „przyszłości” w naukach huma-
nistycznych, zwłaszcza w czasach „płynnej 
nowoczesności”, zwrócił uwagę prof. Ste-
fan Bednarek, przypominając, iż projekty 
zakładające przewidywanie zmian w  kul-
turze kończyły się zazwyczaj niepowodze-
niem. Przywołując znaną pracę Kracauera  
„Od Caligariego do Hitlera”, wskazywał na 
potrzebę rozpoznawania profetycznego 
potencjału tkwiącego w wytworach kultury. 
Wyzwanie to podjęli uczestnicy konferencji, 
którzy wypatrywali przyszłości przejawiają-
cej się w marzeniach, fantazjach, utopiach... 
przyszłości, stanowiącej przedmiot troski, 
której swe wystąpienia poświęciła prof. Ma-
ria Reut, czy też nadziei, o której sile mówiła 
prof. Zofia Rosińska.
Wedle poczynionych rozpoznań, przyszłość 
kultury w jeszcze większym stopniu związa-
na będzie z rozwojem techniki. Przykładem 
krzyżowania się obu sfer jest projekt arty-
styczny Brain Painting umożliwiający uzy-
skanie za pośrednictwem interfejsu obrazu 
własnych fal mózgowych. Jak przekonywał 
medioznawca prof. Eugeniusz Wilk, „suche” 
media cyfrowe coraz częściej zastępowane 
są „mokrymi” mediami, takimi jak atomy, 
neurony czy geny, natomiast brain-art, po-

dobnie jak bio-art, staje się równoprawną 
gałęzią sztuki. W kontekście tym mieści się 
również twórczość francuskiej performerki 
Orlan, dla której „polem” działalności jest 
poddawane zabiegom chirurgicznym wła-
sne ciało (referat mgr Małgorzaty Dance-
wicz). Przemiany, jakim podlega zmieniająca 
się powoli kultura pod presją szybko rozwi-
jających się nowych technologii, analizował 
mgr Rafał Ilnicki, przywołując koncepcje 
Felixa Guattariego i Gillesa Deleuze’a. Pro-
blem dynamiki kultury podjął także dr Piotr 
Jakub Fereński. Ilustrację owych procesów 
stanowi stworzony przez firmę Sony pro-
jekt „FutureScapes”, którego celem było 
zbadanie możliwości i  wyzwań, z  jakimi 
zmierzy się człowiek w  2025 roku (wystą-
pienie mgr. Krzysztofa Solarewicza). W jego 
świetle przyszłość świata wyznacza wszech-
obecność technologii jako podstawowego 
środka komunikacji. Jeśli wizje owe spełnią 
się, przyszłość należeć będzie do cyborgów. 
Figura ta, będąca hybrydą człowieka i ma-
szyny, znalazła się w centrum zainteresowa-
nia dr Hanny Jaxy-Rożen, która, przywołując 
„Manifest cyborgów” Donny Haraway, pró-
bowała odpowiedzieć na pytanie, czy bę-
dziemy jeszcze potrzebować kategorii płci.
Nowe technologie oraz powstałe z  ich 
udziałem projekty artystyczne skłaniają 
do refleksji nad przyszłością humanistyki.  
Prof. Ewa Kosowska poddała krytycznej 
analizie dyskurs, jakim posługują się dziś 
humaniści. Zaproponowana przez nią ka-
tegoria „pamięci formulicznej” obejmuje 
utarte, przyjmowane często bezrefleksyjnie, 
pojęcia takie jak fenomen, mit, znak, system, 
tożsamość, pamięć, dyskurs czy płeć kultu-
rowa, a  ostatnio również terminy zapoży-
czane z  nauk przyrodniczych (np. memy, 
neurony). Prof. Anna Grzegorczyk ratunku 
przed relatywizmem i  postmodernizmem, 
który wyrugował z  humanistyki pojęcia 

prawdy, obiektywności, transcendencji itp., 
poszukiwała w  „antropologii uniwersali-
stycznej”. Postulowany przez nią „nowy bre-
wiarz humanisty” wymaga ochrony obiek-
tywnej rzeczywistości i transcendentalnych 
wartości. Inna wizja wyłania się z projektu 
„humanistyki     nie-antropocentrycznej” 
koncentrującej się na relacjach między 
tym, co ludzkie i  nie-ludzkie (wystąpienie  
mgr. Michała Kasprzaka). Z kolei nad aktual-
nością Baumanowskiej definicji kultury jako 
„zorientowanego na przyszłość działania 
rzuconego teraźniejszości” zastanawiała się 
dr Magdalena Matysek-Imielińska. 
Problem przyszłości stanowił także dla 
uczestników konferencji zachętę do zwró-
cenia się ku przeszłości. O  przyszłości hi-
storii kultury mówił dr Marcin Stabrowski. 
Odwołując się do idei Hussserla, dowodził, 
iż historia kultury uprawiana jako badanie 
„sposobów bycia podług wartości” służy nie 
tylko aktualnym potrzebom, lecz również 
dostarcza możliwych scenariuszy przyszło-
ści. Prof. Dariusz Czaja w swej interpretacji 
powieści W.G. Sebalda wskazał na zwró-
cenie się w  przeszłość, kolekcjonowanie 
śladów katastrofy, odwiedzanie zapomnia-
nych i  opuszczonych miejsc jako rodzaj 
anamnezy stanowiącej sine qua non przy-
szłości. Uwagę prelegentów przyciągnęły 
także wątki eschatologiczne w  literaturze 
i  ikonografii staropolskiej (dr Jacek Kow-
zan), dawne sposoby mierzenia pieniądza  
(prof. Adam Nobis), pochodzące z  po-
czątków XX wieku reprezentacje tzw. rasy 
przyszłości (mgr Tadeusz Mincer), model 
kultury futuryzmu ukraińskiego z początku  
XX wieku (dr Zoriana Rybczyńska ze Lwo-
wa), awangarda artystyczna (mgr Elżbie-
ta Kościelak) czy wizje przyszłości w  kinie 
science-fiction epoki NRD i PRL (mgr Przemy-
sław Dudziński) oraz w kinie współczesnym 
(prof. Małgorzata Radkiewicz).
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Na jubileuszowej konferencji w Auli Leopoldyńskiej   Prof. Bednarek wręcza prorektorowi prof. Adamowi Jezierskiemu 
jubileuszowe wydawnictwa Instytutu Kulturoznawstwa
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Przedstawione referaty koncentrowały się 
ponadto na aktualnych przemianach stylów 
życia oraz dylematach związanych z tożsa-
mością. W  swym wystąpieniu prof. Taras 
Dubrovny ze Lwowa podjął na przykładzie 
kultury ukraińskiej problem identyfikacji 
narodowej w  epoce „post”. W  odniesieniu 
do Czech kwestię tę poruszyła dr Katarzy-
na Uczkiewicz-Styś, która w  zwierciadle 
twórczości Vladimira Macury przedstawiła 
projekt czeskiego odrodzenia narodowego 
z  XIX wieku. Natomiast dr Jiří Siostrzonek 

z Opawy zajął się tematem współczesnych 
czeskich subkultur stanowiących źródło 
nowych tożsamości. O  hiszpańskim „cha-
rakterze narodowym” oraz „wynajdywaniu 
tradycji” mówiła dr Magdalena Barbaruk na 
przykładzie „Trasy Don Kichota”. Zmianom 
w mentalności religijnej poświęcony był re-
ferat prof. Zbigniewa Paska, rekonstruujący 
system wartości ruchów New Age. Prof. Ka-
tarzyna Skowronek skupiła się z kolei na wi-
zjach przyszłości zawartych w popularnych 
poradnikach psychologicznych.

W  czasie konferencji nie zabrakło również 
dyskusji na temat organizacji i  animacji 
kultury, w  której wzięli udział przedstawi-
ciele lokalnych środowisk kulturalnych oraz 
dyrektor artystyczny Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016, Krzysztof Czyżewski. 
Zwieńczeniem sesji było spotkanie z Bogda-
nem Zdrojewskim, ministrem kultury i dzie-
dzictwa narodowego, a zarazem absolwen-
tem wrocławskiego kulturoznawstwa.

Jacek Małczyński

Tendencje rozwojowe 
myśli politycznej i prawnej

konferencje

X Zjazd Katedr Doktryn Politycznych 
i Prawnych odbywał się w tym roku 

z tematem przewodnim „Tendencje roz-
wojowe myśli politycznej i prawnej”  
23–25 października w Szklarskiej Porębie.

W jej obradach uczestniczyli nie tylko krajo-
wi badacze doktryn polityczno-prawnych, 
lecz także przedstawiciele zagranicznych 
ośrodków naukowo-badawczych z Australii, 
Japonii, Ukrainy i Litwy. Przybyłych uczest-
ników konferencji przywitali: prof. Piotr Stec, 
burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz So-
koliński, prof. Marek Maciejewski, kierownik 
Katedry Doktryn Politycznych i  Prawnych 
WPAiE UWr, oraz prof. Maciej Marszał, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej. 
Obrady rozpoczęły się od przybliżenia syl-
wetek i zaprezentowania bogatego dorob-
ku naukowego dwóch wybitnych prawni-
ków, czołowych badaczy doktryn politycz-
nych i  prawnych: prof. Jana Baszkiewicza 
oraz prof. Karola Joncy. O prof. Janie Basz-
kiewiczu opowiadał prof. Henryk Olszewski 
(UAM), prof. Marek Maciejewski przedstawił 
zaś postać prof. Karola Joncy.
Na obradach plenarnych wyniki swoich 
badań zaprezentowali czołowi krajowi ba-
dacze doktryn polityczno-prawnych oraz 
zagraniczni goście. Dyskutowano na te-
maty związane z  dydaktyką przedmiotu 
doktryny polityczno-prawne, rozwojem 
myśli politycznej, aspektami ekonomicz-
nymi w prawie, nowymi ideałami politycz-
no-prawnymi, republikańską koncepcją 
rządów prawa, realizacją idei podziału 
władzy, tendencjami rozwojowymi w myśli 
politycznej czy też przyszłością ustrojów to-
talnych w ocenie przedwojennych polskich 
prawników. Przedstawiono również kwe-
stie polityczno-prawne, które są przedmio-
tem badań naszych wschodnich sąsiadów,  

czyli: proces formowania się podmioto-
wości politycznej społeczności polskiej na 
Litwie na przełomie XX–XXI wieku, a  tak-
że osobliwości rozwoju polityki oraz myśli 
prawnej w społeczeństwie totalitarnym na 
przykładzie Ukrainy. 
Pierwszy dzień konferencji zakończył się 
I Walnym Zjazdem Polskiego Towarzystwa 
Myśli Politycznej, stowarzyszenia skupia-
jącego badaczy myśli polityczno-prawnej, 
założonego w  celu prowadzenia badań 
naukowych oraz inicjowania dyskursu nad 
myślą polityczno-prawną. 
W drugim dniu konferencji obrady odbywa-
ły się w czterech sekcjach tematycznych. 
Podczas obrad I Sekcji pn. ,,Idee jako źródło 
instytucji politycznych i  prawnych” dys-
kutowano m.in. nad prawnymi aspektami 
problematyki ludobójstwa, niezależnością 
sądów we współczesnej myśli politycznej, 

instytucją referendum w  zjednoczonej 
Europie, współczesnymi tendencjami nad 
badaniami terroryzmu, ewolucją idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz instytucją 
prawa oporu. 
II Sekcja zajęła się myślą polityczną i praw-
ną wobec współczesnego świata. Przedmio-
tem obrad były kwestie związane z prawem 
muzułmańskim, globalną cyberkulturą poli-
tyki i prawa, pojęciem demokracji delibera-
tywnej, rozwojem myśli polityczno-prawnej 
libertarianizmu oraz tendencjami interpre-
tacyjnymi pojęcia suwerenności. 
Przedmiotem obrad III Sekcji była polska 
myśli polityczna i prawna. Omówiono pro-
blematykę tendencji rozwojowych w dzie-
jach myśli polityczno-prawnej w  Polsce, 
rolę czasopism w kształtowaniu myśli poli-
tycznej III RP, a także pojęcie bezstronności, 
wzajemności i  wzajemnej korzyści w  wy-
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Podczas uroczystego otwarcia X Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, 
od lewej:  prof. Marek Maciejewski, prof. Piotr Stec, burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński, 

prof. Maciej Marszał oraz dr hab. Mirosław Sadowski (UWr) 
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O d politycznego przełomu w Europie 
Środkowej minęło ponad 20 lat, ale 

spory wokół jego znaczenia dla kultu-
ry, tożsamości i pamięci zbiorowej nie 
ustają. Literaturoznawcy z Uniwersytetu 
Wrocławskiego postanowili zająć się tym 
problemem w międzynarodowym gro-
nie badaczy literatury polskiej i niemiec-
kiej, zaproszonych do udziału w konfe-
rencji „Pamięć–Obcość–Zaangażowanie. 
Tendencje w rozwoju literatury polskiej 
i niemieckiej po 1989/1990 roku”. 

Konferencję zorganizowały wspólnie  
7–9 listopada z Uniwersytetu Wrocławskie-
go Instytut Filologii Germańskiej (Monika 
Wolting) i  Instytut Filologii Polskiej (Woj-
ciech Browarny) oraz Instytut Literatury 
i  Dydaktyki Uniwersytetu we Frankfurcie 
nad Menem (Markus Joch), a  JM Rektor 
Marek Bojarski i  Konsul Generalny Nie-
miec Gottfried Zeitz uroczyście otworzyli 
ją w Auli Leopoldyńskiej.
Z  niemal 50 referatów wygłoszonych 
w trakcie sesji większość dotyczyła jej ty-
tułowych zagadnień. Badacze literatury 
polskiej skoncentrowali się przede wszyst-
kim na związku tożsamości – narodowej 
lub biograficznej – z  kulturową obcością 
lokalnej przestrzeni i  tradycji, obserwo-
wanym w  tekstach takich autorów z  za-
chodnich regionów Polski, jak Olga Tokar-
czuk, Inga Iwasiów, Marian Pilot i  Marek 
Krajewski. Konflikt między jednostkowym 
wspominaniem, tożsamością a  politycz-
nymi regułami traktowania przeszłości 
krytycznie omówił Jürgen Joachimsthaler 
(Heidelberg), podsumowując gorącą dys-
kusję nad przedstawianiem pamięci indy-
widualnej i  historii w  literaturze niemiec-
kiej. O  podobnych problemach mówili 

Carsten Gansel (Gießen), Franziska Bomski 
(Frankfurt n. Menem), Renata Makarska 
(Tybinga), Helmut Peitsch (Poczdam) i Jan 
Süselbeck (Marburg). Równie interesujące 
były wystąpienia poświęcone aksjologicz-
nym, estetycznym i  językowym cechom 
przekazu literackiego. Literaturę w  tym 
wymiarze analizowali: Ewa Matkowska 
(Wrocław), Robert Małecki (Warszawa), 
Christoph Jürgensen (Wuppertal), Joanna 
Orska (Wrocław), Ewa Hendryk (Szczecin) 
i Tomasz Małyszek (Wrocław).
Uczestnicy konferencji mogli się przekonać, 
że ciągle żywe w literaturze polskiej i nie-

mieckiej są zasadnicze problemy 
nowoczesności, związane z  hi-
storią i narodową identyfikacją, 
poszukiwaniem prawdy o świe-
cie, symbolicznymi rozgranicze-
niami na „swoich” i  „obcych”, 
napięciem między podmioto-
wością twórcy i regułami sztuki 
a  kulturą masową i  kodem ko-
munikacji społecznej. Jednocze-
śnie wnikliwa lektura tekstów 
literackich ujawniła, że owe 
problemy nabierają konkretne-
go sensu dopiero w  relacji do 
doświadczenia jednostki, do jej 
biografii osadzonej w przestrze-
ni, ciele i wspomnieniach. Ta po-
dwójna perspektywa badawcza 
towarzyszyła wielu referentom, 
którzy opisując rolę dwudzie-
stowiecznych mitów i  wielkich 
narracji w  kulturze współcze-
snej, konsekwentnie odnosili się 
do tego, co w niej pojedyncze, 
jednorazowe, miejscowe, in-
tymne i  ukonkretnione. Gdyby 

pominąć wątpliwości podnoszone przez 
literaturoznawców niechętnych myśli an-
tropologicznej, można by powiedzieć, że 
ten sposób czytania literatury – i „czytania” 
świata w literaturze – jest najwyraźniejszą 
oznaką zmian w naszej świadomości literac-
kiej po przełomie 1989/1990 roku.
Organizatorzy konferencji planują publika-
cję wszystkich referatów w tomie niemiec-
kojęzycznym. Najciekawsze z nich ukażą się 
także w wydaniu polskim.

Wojciech Browarny

konferencje

branych współczesnych koncepcjach spra-
wiedliwości. Mówiono także o  sprawach 
związanych z  polską myślą polityczno-
-prawną na Litwie oraz wobec Ukrainy. Zre-
ferowano m.in. temat poświęcony stron-
nictwu faszystów polskich i  narodowych 
socjalistów w  Wilnie, stosunek wileńskich 
prawników wobec aktualnych problemów 
ustawodawstwa polskiego, przybliżono 
również kwestię rzeczników polsko-ukra-
ińskiego porozumienia w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. 
W  IV Sekcji omawiano problematykę 
sprawiedliwości, wolności i  władzy rozu-
mianych jako kategorie myśli politycznej. 
Zreferowane zagadnienia dotyczyły m.in. 
narodu jako suwerena, amerykańskiej my-

śli polityczno-prawnej w poglądach Char-
lesa Austina Barda, sporów wokół Niccolo 
Machiavellego we współczesnych bada-
niach nad myślą polityczną i prawną, pro-
blematyki państwa w  wybranych kierun-
kach współczesnej myśli marksistowskiej. 
Analizie poddana została także koncepcja 
etyczna Isaiaha Berlina. 
W drugim dniu obrad konferencyjnych zapre-
zentowano dokonania naukowe  i dydaktycz-
ne Katedr Doktryn Politycznych i  Prawnych 
uniwersyteckich ośrodków badawczych. 
Jak zapewniają organizatorzy konferen-
cji, tegoroczny jubileuszowy Zjazd Katedr 
Doktryn Politycznych i Prawnych zostanie 
zwieńczony publikacją pokonferencyjną 
zawierającą zaprezentowane referaty.

Konferencja była organizowana przez Ka-
tedrę Doktryn Politycznych i  Prawnych 
Wydziału Prawa, Administracji i  Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Dok-
tryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej. 
Patronatem objęli konferencję: dr Jarosław 
Gowin, minister sprawiedliwości, prof. Marek 
Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,  
prof. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydzia-
łu Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, prof. 
Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa, Admini-
stracji Uniwersytetu Opolskiego, i  Grzegorz 
Sokoliński, burmistrz Szklarskiej Poręby. 

Paweł Fiktus 

Pamięć–Obcość–Zaangażowanie
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„Legislation standards and an actu-
al level of animal welfare in zoos 

of European Union in the light of the EC 
Directive 1999/22 of 29 March”, to tytuł 
międzynarodowej, interdyscyplinarnej 
konferencji, która odbyła się 19 i 20 li-
stopada w Warszawie.

Międzynarodowe i krajowe przepisy regulu-
jące zasady funkcjonowania ogrodów zoolo-
gicznych w zakresie zapewnienia zwierzętom 
właściwego poziomu dobrostanu, w  tym 
szczególnie implementacja Dyrektywy 
1999/22/WE, zwanej Dyrektywą Zoo, do po-
rządku prawnego w krajach Unii Europejskiej, 
były jednym z głównym tematów konferencji.
Choć do tej pory tylko Hiszpania została 
formalnie oskarżona o  nierealizowanie 
zapisów Dyrektywy, to jej stosowanie na-
potyka poważne trudności w wielu krajach 
UE. Za najlepszy w  Europie system licen-
cjonowania i  przeprowadzania inspekcji 

w  ogrodach zoologicznych uchodzi mo-
del brytyjski, którego szczegóły w bardzo 
interesujący sposób przedstawił dr Brian 
Bertram. Uznano, że w  tym kierunku po-
winny zmierzać regulacje w  innych kra-
jach, w  tym w  Polsce. Zaproponowano, 
żeby inspekcji dokonywały zespoły zło-
żone z  przedstawicieli ogrodów zoolo-
gicznych, inspekcji weterynaryjnej, RDOŚ 
i środowisk naukowych.
Duże zainteresowanie wzbudziły wykła-
dy na temat tzw. gatunków charyzma-
tycznych i problemów w zapewnieniu im 
potrzeb biologicznych w ogrodach zoolo-
gicznych. Wyniki własnych badań na ten 
temat i aktualny stan wiedzy przedstawiły 
dwie badaczki z  Wielkiej Brytanii: dr Kir-
sten Pullen z Whitley Wildlife Conservation 
Trust, badająca zachowanie goryli w natu-
rze i w niewoli, i dr Moira Harris z Harper 
Adams University College, autorka badań 
na temat dobrostanu słoni w  ogrodach 

zoologicznych oraz słoni używanych do 
pracy w  Indiach. Dr Agnieszka Sergiel, 
reprezentująca Uniwersytet Wrocławski, 
omówiła wyniki projektu dotyczącego do-
brostanu niedźwiedzi w Polsce oraz przed-
stawiła warunki niezbędne do utrzymywa-
nia tej grupy ssaków w niewoli.
Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie 
Daniela Turnera z  Born Free Foundation. 
Organizacja ta przygotowała szczegółowe, 
krytyczne raporty dotyczące implementacji 
Dyrektywy Zoo w 20 krajach Unii Europej-
skiej i  warunków utrzymywania zwierząt 
nieudomowionych w ogrodach zoologicz-
nych. Wyniki badań przeprowadzonych 
w  Polsce wskazują m.in. na niski poziom 
dobrostanu, brak stosowania wzbogacania 
środowiskowego, marginalną rolę w ochro-
nie gatunków (tylko 3 proc. gatunków 
utrzymywanych w polskich zoo należy do 
krytycznie zagrożonych, 4 proc. do zagro-
żonych i 7 proc. narażonych na zagrożenia), 

konferencje
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Z referatami wystąpili: dr Agnieszka Sergiel, dr Brian Bertram, dr Moira Harris i Daniel Turner z  Born Free Foundation
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Radosław Ratajszczak (od lewej), prezes Zarządu Zoo Wrocław, i dr Robert Maślak z UWr
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powszechnie obserwowane anormalne 
zachowania spowodowane złymi warun-
kami. Według analiz fundacji Born Free  
aż 59 proc. wybiegów/pomieszczeń nie 
spełnia nawet polskich minimalnych stan-
dardów, a średnio 79 proc. nie spełnia stan-
dardów APOS (szwajcarskich norm używa-
nych do oceny warunków utrzymywania).
Pomysłodawcami konferencji byli  
dr Agnieszka Sergiel i  dr Robert Maślak 
z  Katedry Biologii Ewolucyjnej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego oraz Agnieszka 
Gruszczyńska z  Wydziału Prawa i  Nauk 
Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w  Warszawie. Te dwie insty-
tucje naukowe były zarazem głównymi  
organizatorami konferencji, wspomagany-
mi przez Wydział Genetyki i Hodowli Zwie-
rząt SGGW i stowarzyszenie „Prawnicy na 
Rzecz Zwierząt”. Sponsorami byli Born 
Free Foundation, koalicja organizacji End-
Cap, fundacja Vier Pfoten i Eurogroup for 
Animals. W  spotkaniu uczestniczyło po-

nad 100 osób reprezentujących zarówno 
środowisko akademickie, jak i praktyków,  
tj. prawników, biologów, zootechników, 
lekarzy weterynarii i przedstawicieli ogro-

dów zoologicznych oraz Ministerstwa Śro-
dowiska i Komisji Europejskiej. 

Robert Maślak

Baner konferencji 

konferencje

Metodologia systemów 
społecznych – cykl seminariów
M iędzynarodowe seminarium z so-

cjologii pt. „Metodologia systemów 
społecznych” zainaugurowano 29 listo-
pada. Wiodącą tematyką każdego kolej-
nego z planowanych seminariów będzie 
systemowa analiza zjawisk społecznych. 
Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia jest prof. Jan Maciejew-
ski, który kieruje Zakładem Socjologii 
Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Warto podkreślić, że obrana tematyka se-
minarium na obecnym etapie rozwoju me-
todologii naukowej wydaje się badawczo 
zasadna w  socjologii, umożliwia bowiem 
podejmowanie prób stworzenia multidy-
scyplinarnego, a więc możliwie szerokiego 
podejścia do badań współczesnych proble-
mów społecznych, które są niezwykle zło-
żone i  wymagają współdziałania gremium 
naukowców i  ekspertów, by je pokonać. 
Współczesny świat jest zespolony wielora-
kimi zależnościami i  dlatego, obok szcze-
gółowych analiz problemów występują-
cych lokalnie, regionalnie czy nawet w skali 
państw, wskazuje na takie wysiłki badawcze, 
które należy skierować na analizę większych 
tworów społecznych i występujących w ich 
obrębie grup. 
Ideą planowanych cyklicznie seminariów 
jest integracja krajowych i  zagranicznych 

ośrodków naukowo-badawczych, bizne-
sowych oraz resortowych ulokowanych 
w  coraz bardziej złożonym i  zróżnicowa-
nym systemie społecznym, które borykają 
się z wieloma problemami wymagającymi 
pilnego ich rozwiązania. Spotkania te mają 
sprzyjać wymianie racjonalnej myśli na-
ukowej określającej przyszłe potrzeby spo-
łeczne i wskazywać możliwości rozwojowe 
nauki, techniki, infrastruktury, administracji 
i władzy, które należałoby podjąć i zrealizo-
wać, aby zapewnić w  przyszłości możliwą 
pomyślność lokalnych społeczności oraz 
całego społeczeństwa.
Obrady I  międzynarodowego seminarium 
uroczyście otworzył prof. Jan Maciejewski, 
dziękując za przybycie ponad 70 gościom 
z  kraju i  zagranicy z  takich ośrodków, jak: 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szcze-
ciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Lądowych im. Generała Tadeusza Kościusz-
ki we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, 
Universität Hamburg, Akademia Pomorska 
w  Słupsku, Akadémia ozbrojených síl gen. 
M. R. Stefánika, Liptovský Mikuláś (Republi-
ka Słowacka), Uniwersytet w Ostrawie (Re-
publika Czeska), Wyższa Szkoła Bankowa we 
Wrocławiu, a także wielu przedstawicielom 
resortów mundurowych oraz biznesu.
Prof. Maciejewski w  swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na systemowe postrzega-

nie otaczającego nas świata oraz potrzebę 
jego wielostronnego i wnikliwego badania 
jako systemu antropotechnicznego. Ramy 
teoretyczne tych badań mogą opierać się 
na unikalnej w  skali światowej subdyscy-
plinie socjologii, jaką jest socjologia grup 
dyspozycyjnych (Sociology of Dispositional 
Groups). Wieloletnia działalność profesora 
w Instytucie Socjologii UWr została uwień-
czona powołaniem tej subdyscypliny na-
ukowej, w  której prowadzone są badania. 
To w  Instytucie Socjologii UWr rozwijały 
się badania, w  których wyniku dostrzeżo-
no wagę zagadnień związanych z  grupa-
mi dyspozycyjnymi oraz ich znaczenie dla 
problematyki bezpieczeństwa publicznego. 
Kolejnym dowodem na rozwój tej subdy-
scypliny są przygotowania w  Wydawnic-
twie UWr do nowej serii wydawniczej pt. 
„Grupy Dyspozycyjne”. Jako pierwsza ukaże 
się monografia pt. „Metodologia badań nad 
grupami dyspozycyjnymi”. Socjologia grup 
dyspozycyjnych staje się dyscypliną prak-
tyczną, służącą społeczeństwom, osobom 
sprawującym władzę, a także przemysłowi, 
bowiem uprawiający ją naukowcy nie są 
teoretykami oderwanymi od rzeczywistości. 
W imieniu władz rektorskich UWr wystąpił 
prorektor prof. Adam Jezierski, który ocenił, 
że inicjatywa międzynarodowego semina-
rium z  socjologii jest słuszna, należy bo-
wiem współpracować z gospodarką w celu 
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komercjalizacji wyników badań naukowych 
i  podejmować problematykę dyspozycyj-
nych struktur bezpieczeństwa, których 
funkcjonowanie dla współczesnych społe-
czeństw jest gwarantem rozwoju. 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. 
Jerzy Juchnowski podkreślił aktywność ba-
dawczą i organizatorską Zakładu Socjologii 
Grup Dyspozycyjnych. Zwrócił uwagę na 
interesującą problematykę międzynarodo-
wych konferencji naukowych oraz zachęcił 
do podejmowania współpracy zmierzającej 
do realizacji projektów badawczych z pro-
blematyki bezpieczeństwa. 
Dr Adam Mrozowicki w  imieniu dyrekcji 
Instytutu Socjologii podkreślił, że Zakład 
Socjologii Grup Dyspozycyjnych prowa-
dzony przez prof. Jana Maciejewskiego jest 
niewątpliwie jednym z wiodących w Polsce 
i  uznanym w  Europie ośrodkiem badań 
problematyki kategorii zawodowych, wy-
konującym w  sposób profesjonalny zada-
nia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
Zapoczątkowane międzynarodowe semi-
narium, we współpracy m.in. ze Słowacją, 
z Czechami, Niemcami, ma na celu dosko-
nalenie warsztatu metodologicznego bada-
nia dyspozycyjnych systemów społecznych, 
szczególnie w  okolicznościach globalnych 
kryzysów społecznych i  ekonomicznych. 
Dyrektor wskazał, że międzynarodowe se-
minarium z  socjologii jest kontynuacją już 
XXIII międzynarodowych konferencji tema-
tycznych poświęconych grupom dyspozy-
cyjnym, które są organizowane w Instytucie 
Socjologii od 2000 roku. W  cyklu semina-
riów proponuje się systemowe spojrzenie 
na zjawiska zachodzące w  sferze bezpie-
czeństwa państwa, znacznie wybiegając 
poza ramy teoretyczne socjologii wojska. 
Seminaria będą mobilizować naukowców 
i  praktyków do podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć badawczych w  tej ważnej 
sferze społecznej.
Merytorycznie wprowadził do problema-
tyki I  międzynarodowego seminarium na-
ukowego z socjologii prof. Janusz Sztumski, 
który wskazał na ważność inicjatywy pod-
jętej przez Instytut Socjologii UWr, godnej 
uniwersytetu, który jest kontynuatorem 
działalności naukowej Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie i jego doniosłej roli 
w  rozwoju wielu dziedzin nauki. We Lwo-
wie ukształtowała się lwowsko-warszawska 
szkoła filozoficzna utworzona przez Kazi-
mierza Twardowskiego i jego uczniów, m.in. 
przez Kazimierza Ajdukiewicza, Tadeusza 
Czeżowskiego i  Tadeusza Kotarbińskiego, 
która zaznaczyła swoją obecność również 
we Wrocławiu dzięki aktywności naukowej 
Marii Kokoszyńskiej-Lutmanowej. I na osią-
gnięcia tej szkoły należy się powoływać, po-
nieważ odegrała ona istotną rolę w rozwoju 
nauk społecznych w XX wieku.
Organizatorzy planowanym spotkaniom se-
minaryjnym nadali ogólny temat „Systemo-
wa analiza zjawisk społecznych”. To jedynie 
próba stworzenia możliwie szerokiego po-
dejścia do badań problemów społecznych 
i z tego względu ma orientacyjny charakter. 
Jeżeli ktoś będzie chciał podjąć np. krytykę 
systemowej analizy i zaproponuje inną kon-
cepcję metodologiczną, to fakt ten nie wy-
kluczy go z  uczestnictwa w  planowanych 
spotkaniach. Proponując zatem określony 
temat podejścia do spotkań seminaryjnych, 
nie wykluczamy wcale pluralizmu metodo-
logicznego przy analizowaniu podejmowa-
nych problemów.
Głos w dyskusji zabrał także prof. Zdzisław 
Zagórski, który dwie dekady wcześniej 
rozpoczął naukową eksplorację grup dys-
pozycyjno-mundurowych i jako znakomity 
znawca tej problematyki przekazał swoje 
poparcie rozwijania tej subdyscypliny so-
cjologii prof. Janowi Maciejewskiemu w ra-
mach wydzielonego Zakładu Socjologii 
Grup Dyspozycyjnych. Profesor z uznaniem 
odniósł się do funkcji, jaką pełni Uniwersy-
tet Wrocławski w kształceniu kadr z zakresu 
bezpieczeństwa, bowiem studia magister-
skie oraz doktoranckie podejmują osoby 
zajmujące w  instytucjach systemu bezpie-
czeństwa wysokie stanowiska, a więc będą 
miały możliwość zdobycia odpowiedniego 
przygotowania do podjęcia nowych działań 
w tej sferze na rzecz społeczeństwa.
Głos w  dyskusji zabrał zastępca komen-
danta wojewódzkiego policji we Wrocła-
wiu insp. dr Andrzej Łuczyszyn. Docenił 
inicjatywę prof. Jana Maciejewskiego, któ-
ry jako prekursor i wizjoner problematyki 

bezpieczeństwa podejmuje zagadnienia 
trudne, ale ważne dla społeczeństwa. 
Bezpieczeństwo ma wieloaspektową i nie-
jednorodną naturę, a już obecnie poprzez 
jego parametryzację liczne grupy dyspo-
zycyjne starają się je zapewnić na wyso-
kim poziomie. Nie jest to zadanie łatwe ze 
względu na uwarunkowania polityczne, 
ekonomiczne i  społeczne. Komendant 
wyraził przekonanie, że obecnie ocenia 
się poszczególne społeczeństwa jako bez-
pieczne i niebezpieczne, podobną logikę 
odnosi się do regionów, które przyciągać 
będą do siebie potencjalnych mieszkań-
ców lub ich zniechęcać do osiedlania się 
i prowadzenia w nich działalności gospo-
darczej.
Przedstawicielem poznańskiego Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza na seminarium 
był prof. Marian Marcinkowski. Podkreślił on 
otwartość Instytutu Socjologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego na inne ośrodki akade-
mickie w  Polsce. Profesor wyraził uznanie 
dla tak licznego udziału praktyków resorto-
wych i biznesowych, bez których naukowcy 
nie są w stanie osiągnąć poprawności swo-
ich badań. Ta współpraca dynamizuje efek-
ty osiągane w badaniach i  jest wymagana 
do bieżącego weryfikowania przydatności 
dorobku. 
Prof. Felicjan Bylok (Katedra Socjologii i Psy-
chologii Zarządzania PCz) wypowiedział się 
w  imieniu ośrodków niemających upraw-
nień do nadawania stopni naukowych 
z socjologii. Ważna problematyka dyspozy-
cyjnych struktur bezpieczeństwa jest roz-
wijana przez wielu młodych naukowców. 
Profesor podziękował za możliwość współ-
pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego ze względu na ważność po-
dejmowanych tu kwestii społecznych. 
Reprezentantem środowiska biznesowe-
go był Sławomir Mazurek, prezes Stawów 
Milickich, który wskazał na problematykę 
istnienia swoistych grup dyspozycyjnych 
w wielu przedsiębiorstwach biznesowych. 
W regionie Dolnego Śląska, na terenie Sta-
wów Milickich jest zatrudnionych około 
200 pracowników, a  wśród nich jest 150 
umundurowanych i co trzeci z nich jest le-
galnie uzbrojony. Zabezpieczają oni i dba-
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K oło Naukowe Fizyków „Migacz”, naj-
większe koło naukowe na Wydziale 

Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, organizuje regularne spo-
tkania seminaryjne, uczestniczy w kra-
jowych i zagranicznych konferencjach, 
realizuje projekty eksperymentalne oraz, 
co najważniejsze, popularyzuje fizykę. 

„Migacz” to inicjatywa byłych już studen-
tów fizyki doświadczalnej, którzy w 2005 
roku po udanej wizycie na IV Ogólno-
polskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków 
w  Krakowie postanowili zawiązać własną 
studencką grupę naukową. Nazwa koła 
ma symbolizować wyznaczenie kierunku, 
wskazanie drogi do obranego celu. Ak-

tywna działalność w  „Migaczu” pozwala 
na ogólny rozwój studentów, wykracza-
jący poza ramy programu nauczania. 
Opiekunem koła od samego początku 
po dzień dzisiejszy jest dr Janusz Prze-
sławski. Oficjalnie „Migacz” jest związany 
z  Instytutem Fizyki Doświadczalnej, jed-
nak w ostatnich latach do koła dołączyło 

ją o  bezpieczeństwo wody pitnej tego 
regionu. To lokalna „gwardia narodowa”, 
która jest wykorzystywana przez samo-
rząd lokalny w sytuacjach wielu zagrożeń. 
Jest to grupa „skoszarowana” na terenie 
trzech powiatów, która może być szybko 
i  skutecznie użyta do zadań w  niespełna 
30 minut. Przedsiębiorstwo biznesowe 
ma sprawny system powiadamiania, jed-
ną wiadomością tekstową oddaje instytu-
cjom bezpieczeństwa publicznego do dys-
pozycji ludzi, którzy mogą być fachowym 
wsparciem. Znają oni bardzo dobrze teren 
(las, woda). Są to grupy mogące współ-
działać z  mundurowymi i  zawodowymi 
grupami w systemie bezpieczeństwa. 
Akcent międzynarodowy seminarium 
podniósł prof. Robert Janik (Universität 
Hamburg). Profesor zwrócił uwagę na 
rolę Wrocławia w  realizacji przedsięwzięć  
socjologicznych. Z historii wiemy, że Wro-
cław doczekał się wielu ciekawych posta-
ci, które stworzyły podwalinę pod meto-
dologię socjologiczną. Przywołany został 

Norbert Elias, który był nauczycielem 
Anthonego Gidensa. Inicjatywa naukowa  
prof. Maciejewskiego rozwija chlubną kon-
tynuację międzynarodowych przedsięwzięć 
wrocławskiego ośrodka naukowego. Profe-
sor wyraził także przekonanie, iż podejmo-
wanie problemów metodologii systemów 
społecznych w sferze grup dyspozycyjnych 
naszego kraju jest złożone, ze względu na 
obciążenia historyczne, np. okres zaborów. 
Kontrowersje wokół postrzegania poli-
cji przez obywateli z  pewnością wynikają 
z  tego, że w  czasie zaborów policja nie 
służyła narodowi, tylko zaborcom. Obecnie 
społeczeństwo wypracowuje pewną tożsa-
mość i poczucie odpowiedzialności za swój 
kraj, podejmując współpracę z instytucjami 
bezpieczeństwa publicznego. 
W drugiej części I międzynarodowego semi-
narium z socjologii swój dorobek naukowy 
przygotowany do zdobycia stopnia doktora 
habilitowanego przedstawiła dr Jadwiga 
Mazur. Wielu uczestników wyraziło swoje 
krytyczne uwagi oraz spostrzeżenia. 

Licznie przybyli goście podziękowali za 
owocne obrady I międzynarodowego se-
minarium z  socjologii pt. „Metodologia 
systemów społecznych”, m.in. dr Marek 
Bodziany (WSO WLąd we Wrocławiu), 
prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Uniwer-
sytet Zielonogórski), prof. Marek Gorzko 
(Uniwersytet Szczeciński). I  międzynaro-
dowe seminarium naukowe zakończył  
prof. Jan Maciejewski, dziękując za przyby-
cie i owocne obrady. 
II międzynarodowe seminarium z  socjolo-
gii odbyło się już 6 grudnia, w drugim dniu 
międzynarodowej konferencji pt. „Społe-
czeństwo a  wojna – Paradoks wojny we 
współczesnym ładzie międzynarodowym”. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na kolejne edycje spotkań seminaryj-
nych. Oficjalna strona internetowa mię-
dzynarodowego seminarium z  socjologii  
pt. „Metodologia systemów społecznych”: 
www.grupydyspozycyjne.pl 

Małgorzata Stochmal
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Członkowie Koła Naukowego Fizyków „Migacz” ze swoim opiekunem dr. Januszem Przesławskim we Frankfurcie nad Menem

Dlaczego warto zostać fizykiem?
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wielu studentów fizyki teoretycznej i kom-
puterowej, stąd aktualnie zajmuje się ono 
projektami ze wszystkich dziedzin fizyki. 
Działalność „Migacza” została doceniona 
nagrodą Srebrnego Łosia podczas Giełdy 
Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocław-
skiego w 2008 roku oraz nagrodą publicz-
ności w 2012 roku.
Kończący się powoli rok 2012 był dla wro-
cławskich studentów fizyki bardzo praco-
wity. Najważniejszym przedsięwzięciem 
organizacyjnym koła naukowego była orga-
nizacja I  Wrocławskiej Konferencji Studen-
tów Nauk Technicznych i  Ścisłych „Puzzel 
2012”. Konferencja odbyła się w  dniach  
28–29 kwietnia na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii przy pl. Maxa Borna 9. Podczas 
dwóch dni weekendu można było usłyszeć 
ponad 20 studenckich referatów, obejrzeć 
wiele plakatów oraz uczestniczyć w wykła-
dach specjalnie zaproszonych gości, m.in. 
prof. Jerzego Marcinkowskiego z  Instytutu 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W  ramach konferencji odbyła się również 
impreza integracyjna, a w niedzielę po po-
łudniu najaktywniejsi uczestnicy zostali na-
grodzeni. Warto przypomnieć, że pierwsze 
miejsce w kategorii referatów otrzymał Ka-
mil Korzekwa z Instytutu Fizyki Politechniki 
Wrocławskiej za wystąpienie pt. „Transfer 
informacji kwantowej w łańcuchach spino-
wych”, natomiast za najlepszy plakat został 
uznany „Biofilm, czyli życie społeczne bak-
terii” autorstwa Klaudii Kozub, Olgi Nabiałek 
i Pauliny Połowniak z Wydziału Nauk Biolo-
gicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 
wielkiego sukcesu konferencji przyczynili 
się również: Akademickie Stowarzyszenie 
Informatyków z  Politechniki Wrocławskiej, 
Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz liczni sponsorzy. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie inter-
netowej www.puzzel2012.pl, a w celu uzy-
skania informacji na temat następnej edycji: 
www.puzzel2013.pl.
Po zakończeniu roku akademickiego nasta-
ły studenckie wakacje, jednak nie oznaczało 
to przerwy w działalności „Migacza”. Na po-
czątku sierpnia delegacja pięciu członków 
naszego koła udała się na kolejną edycję 
International Conference of Physics Stu-
dents, tym razem w holenderskim Utrech-
cie i Enschede. Byli oni bardzo aktywnymi 
członkami konferencji, prezentując swoje 
plakaty oraz referaty. O randze tego wyda-
rzenia może świadczyć fakt, że jednym z za-
proszonych gości był noblista z  1999 roku 
Gerard’t Hooft. Jednak najważniejszym wy-
darzeniem okresu wakacyjnego była wielka 
wycieczka naukowa do Niemiec, zorgani-
zowana dzięki wsparciu finansowemu fun-
dacji DAAD. Wycieczka odbyła się w dniach  
17–28 września, a  uczestniczyło w  niej  

16 osób. Była to niepowtarzalna okazja, by 
podpatrzeć, jak funkcjonują jedne z najważ-
niejszych ośrodków naukowych na Zacho-
dzie. W ciągu 12 dni udało się nam odwiedzić  
7 różnych ośrodków, od uniwersyteckich, ta-
kich jak Uniwersytet Techniczny w Clausthal, 
przez Instytuty Maxa Plancka, aż do najbar-
dziej związanych z przemysłem Instytutów 
Fraunhofera. Zwiedziliśmy też takie miasta, 
jak: Goslar, Getynga, Frankfurt nad Menem, 
Karlsruhe, Monachium, Dachau czy Drezno. 
Byliśmy w wielu muzeach i galeriach; kilka 
godzin spędziliśmy w  Deutsche Museum 
w  Monachium, podziwiając interaktyw-
ne prezentacje z  różnych dziedzin wiedzy. 
W Zentrum für Kunst und Medientechnolo-
gie w Karlsruhe mogliśmy przekonać się, jak 
artyści tworzą nowe związki między sztuką 
i  dźwiękiem. Podczas wizyty największe 
wrażenie zrobiły na nas: Fraunhofer-Institut 
für Optronik, Systemtechnik und Bildau-
swertung w  Ettlingen (k. Karlsruhe), który 
jeszcze do niedawna był ośrodkiem wojsko-
wym i zajmował się zastosowaniem optro-
niki i sygnatoryki w dziedzinie obronności, 
oraz Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
w Garching (k. Monachium), który jest jed-
nym z  najważniejszych ośrodków badań 
nad fuzją jądrową. Mogliśmy z bliska zoba-
czyć ogromny tokamak, który jest w stanie 
utrzymać plazmę aż do 10 sekund przy 
temperaturze ok. 200 mln K. W Max-Planck-
-Institut für Quantenoptik, również w  Gar-
ching, widzieliśmy laboratoria, gdzie swoje 
badania nad spektroskopią wodorową pro-
wadzi noblista z 2005 roku prof. Theodor W. 
Hänsch. W drezdeńskim Fraunhofer-Institut 
für Photonische Mikrosysteme mogliśmy 
zobaczyć wielki cleanroom, w którym odby-
wa się produkcja mikrosystemów. Wszędzie 
zostaliśmy ciepło przyjęci. Pracownicy na-
ukowi prowadzili specjalnie dla nas wykła-

dy oraz oprowadzali po najważniejszych la-
boratoriach. W każdym z nich spotykaliśmy 
młodych ludzi z całej Europy, rozmawialiśmy 
o ich pracy, doktoratach czy post-docach. 
Wakacje szybko się skończyły i rozpoczął się 
nowy rok akademicki 2012/2013. Co takiego 
planujemy tym razem? Już w połowie listo-
pada odbyła się XI Ogólnopolska Sesja Kół 
Naukowych Fizyków w  Warszawie, w  któ-
rej tradycyjnie wzięliśmy aktywny udział. 
Jednak oczy wszystkich są już zwrócone 
na Lądek Zdrój i kolejne Przedszkole Fizyki 
Teoretycznej, które odbędzie się w dniach 
10–16 lutego 2013 roku. Konferencja ta jest 
alternatywą dla młodszych naukowców, 
których dorobek naukowy nie pozwala 
jeszcze na uczestnictwo w  słynnej Szkole 
Fizyki Teoretycznej, której 49. edycja będzie 
odbywać się równolegle, również w Lądku 
Zdroju. W tym roku Przedszkole będzie or-
ganizowane na dużo większą skalę i  jako 
międzynarodowa konferencja Winter Kin-
dergarten of Theoretical Physics przyciągnie 
studentów fizyki teoretycznej z całej Euro-
py i nie tylko! Wszystkich zainteresowanych 
uczestnictwem w  konferencji serdecznie 
zapraszamy na oficjalną stronę internetową: 
www.kindergarten2013.com.
Koło Naukowe Fizyków „Migacz” współpra-
cuje z przedstawicielami różnych środowisk 
naukowych, nie tylko z  fizykami. Aby uzy-
skać więcej informacji na temat bieżącej 
działalności koła lub w celu nawiązania ja-
kiejkolwiek współpracy prosimy odwiedzić 
naszą stronę internetową: www.knf.ifd.uni.
wroc.pl, skontaktować się z nami mailowo: 
knfmigacz@uni.wroc.pl lub po prostu od-
wiedzić nas na II piętrze Wydziału Fizyki 
i  Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy pl. Maxa Borna 9 w pokoju nr 280.

Kajetan Niewczas
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E uropejska młodzież z Polski, Nie-
miec i Słowenii zabrała głos na te-

mat adolsecencji. Kreatywne pisanie, 
fotografia oraz film były miejscem upu-
stu emocji towarzyszących codzien-
ności dorastania. Uczestnicy projektu 
„Młodzież made in Europe” spotkali się 
z okazji pierwszego get together w przy-
granicznym mieście Görlitz.

Od 30 listopada do 2 grudnia trwało w Gör-
litz/Niemcy pierwsze spotkanie get toge-
ther młodzieży z Polski, Niemiec i Słowenii 
w  ramach unijnego projektu „Młodzież 
made in Europe” pilotowanego przez Mec-
klenburgische Literaturgesellschaft (prof. 
Carsten Gansel, dr Gundula Engelhard). Pol-
ską młodzież reprezentowali studenci i dok-
toranci (A. Jonczyk, R. Jonczyk, A. Golly) In-
stytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod opieką dr hab. Moniki 
Wolting. 

Celem prowadzonego projektu jest wypra-
cowanie wspólnie z młodzieżą polską, nie-
miecką i  słoweńską europejskiego obrazu 
adolescencji. Projekt opiera się na trzech 
filarach: literaturze, fotografii i filmie. Każde 
z  tych mediów podejmuje tematykę wie-
ku młodzieńczego w  specyficzny sposób. 
Uczestnicy workshopów: młodzież, literaci, 
fotograficy i filmowcy podjęli się realizacji, 
interpretacji i  wizualizacji tematów wieku 
młodzieńczego w  pryzmacie trzech kul-
tur, podlegających w  ostatnich 20 latach 
różnorodnym przemianom polityczno-
-społecznym. Kreatywność, pogłębienie 
wiedzy o języku, kulturze i zaktywizowanie 
do wspólnej pracy to drogi, które zostały 
wybrane w realizacji celu. Zadaniem współ-
pracujących profesjonalistów z branży arty-
stycznej (Maria Szyńkarczuk, Maciej Migas, 
Aleksander Berdowicz) i  literackiej (Karol 
Maliszewski, prof. Stephan Wolting) jest 
dostarczenie młodym ludziom impulsów 

do kreatywnego powzięcia tematu własnej 
adolescencji. Twórcom projektu zależało na 
stworzeniu możliwości nie tylko mówienia 
o  młodzieży, stawiania diagnoz, ukazywa-
niu ich problemów, nadziei i  życzeń, lecz 
także rozpoznania tego, co wspólne i nowe. 
Na spotkanie, które odbyło się w  murach 
Hochschule Zittau/Görlitz, przybyło 60 uczest-
ników, 10 artystów oraz 4 opiekunów projektu. 
W ciągu trzech dni grupy mogły przedstawić 
postępy w realizacji projektu, przedyskutować 
wspólną koncepcję dalszych prac. W  marcu 
grupy spotkają się na Festiwalu Filmu Młodzie-
żowego w Słowenii, a w czerwcu planowany 
jest zlot uczestników projektu wieńczący pro-
jekt w Karpaczu, na którym przestawione zo-
staną rezultaty prac i stworzona zostanie kon-
cepcja wystawy pt. Młodzież made in Europe. 
Informacje w internecie: www.monikawolting.
pl; www.yomain.eu

Monika Wolting
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Uczestniczki Get together

Prof. Carsten Gansel

Warsztat fotograficzny

Dr hab. Monika Wolting
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Z a każdym razem, gdy wracam myśla-
mi do ostatniej wyprawy do Gruzji, 

mam przed sobą krainę, w której góry, 
morze, religia i kultura tworzą magicz-
ną mieszankę nazywaną przez samych 
mieszkańców – Sakartwelo (Gruzja). Re-
lacja z tej wyprawy z pewnością pozwoli 
czytelnikom zapomnieć o niezbyt sprzy-
jającej aurze za oknem, przeniesie ich 
bowiem do przepięknego miejsca.

Państwo położone w obrębie Kaukazu Po-
łudniowego, którego początki sięgają IV 
w. n.e., wielokrotnie najeżdżane, uciskane 
i nawiedzane licznymi wojnami oraz klęska-
mi żywiołowymi. Było świadkiem upadków 
i powstań wielu mocarstw. Zdołało zacho-
wać niezależność i przetrwać do dziś. Przez 
miesiąc miejsce to było naszym poligonem 
badawczym, drugim etapem rozpoczętego 
w ubiegłym roku w Albanii projektu badaw-
czego pn. „Analiza porównawcza stref oro-
genicznych alpidów. Dynarydy – Kaukaz”.
Po pięciodniowej tułaczce przez Polskę, 
Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię 
oraz Turcję dotarliśmy do portowego miasta 
– Batumi, skąd rozpoczęła się nasza wypra-
wa naukowa. Jednodniowy postój na plaży 
pozwolił na regenerację sił i już następnego 
dnia ruszyliśmy w stronę miasta Mestii po-
łożonego u  podnóża Kaukazu Wysokiego. 
Intensywnie rozwijające się turystycznie 
miasto z pewnością za kilka lat będzie przy-
pominać nasze Zakopane, tym bardziej że 
obecnie oblegane jest przez wielu polskich 
turystów. Pierwszymi spotkanymi Polakami 
była grupa studentów geografii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, z  którymi przez kilka 

dni dzieliliśmy dzikie pole namiotowe. Kilka 
dni spędzonych w okolicach miasta minęło 
na aklimatyzację oraz obserwacje „żywej 
geologii” w postaci lodowców górskich oraz 
licznie występujących tam źródeł wód mi-
neralnych (głównie szczaw).
Kolejnym punktem wyprawy była jedna 
z najdzikszych i najbardziej niedostępnych 
osad w całej Gruzji – Uszguli (2000 m n.p.m.). 
Dostać się tam można kilkunastokilometro-
wą drogą wkutą w skalnych zboczach, bez 
jakichkolwiek zabezpieczeń. Naszemu kie-
rowcy pokonanie traktu zajęło niemal cały 
dzień. Przejazd tą trasą dla wielu z nas był 
jednym z najbardziej ekstremalnych przeżyć 
podczas całego obozu. Sama osada usiana 
masywnymi wieżami obronnymi wyglądała 
jakby czas zatrzymał się tu w  średniowie-
czu. Po rozbiciu obozu i wstępnym rozpo-
znaniu terenu, podzieliliśmy się na mniejsze 
grupy, z których każda zajęła się innym za-
gadnieniem. I  tak część z  nas ruszyła pod 
lodowiec Shary, kolejna grupa zajęła się 
poszukiwaniem żył kwarcowych w obrębie 
pobliskich masywów, a jeszcze inna podą-
żając doliną rzeczną obserwowała procesy 
akumulacji rzecznej. Niepowtarzalny klimat 
tego miejsca, życzliwość miejscowej ludno-
ści oraz chęć szerszego rozpoznania okolicy 
spowodowała, że najchętniej spędzilibyśmy 
tu pozostałą część wyprawy, ale ze względu 
na plan obozu wyruszyliśmy dalej. 
Posuwając się na wschód, dotarliśmy do dru-
giego co do wielkości miasta w Gruzji – Kuta-
isi. Błyskawiczne zwiedzanie, drobne zakupy 
i w krótkim czasie stanęliśmy przed bramą 
rezerwatu „Góry Sataplii”. Słowa „dzień 
dobry, zapraszam” wypowiedziane przez 

przewodnika nie wywarły już na nas wra-
żenia, w końcu tylu tu Polaków. W muzeum 
znajdującym się w rezerwacie chronione są 
ślady pozostawione przez dinozaury. Star-
sze tropy mięsożerców pochodzą sprzed  
145 mln lat, natomiast młodsze dinozaurów 
roślinożernych, leżące powyżej, mają „zale-
dwie” 65 mln lat. Dodatkowo w rezerwacie 
chroniona jest jaskinia krasowa oraz frag-
ment pierwotnego lasu bukszpanowego 
– niegdyś występował w najbliższej okolicy.
Najmłodsze oligoceńskie osady, w  któ-
rych obrębie się znaleźliśmy, to serie zło-
żowe, a  dokładniej była to seria utworów 
węglanowych wzbogaconych w  mangan. 
W latach komunistycznej świetności głów-
ne wydobycie tego surowca skupiało się 
w  okolicach miasta Chiatura. Dziś opusto-
szałe, podupadłe, z  kilkoma podziemnymi 
kopalniami, nie przypomina w żaden spo-
sób dawnego centrum górniczego Gruzji. 
Pozostając przy temacie epoki socjalizmu, 
nie mogliśmy ominąć miejsca, z  którego 
pochodził i w którym obecnie znajduje się 
muzeum jednego z  przywódców Związku 
Radzieckiego, a  mianowicie Józefa Stalina 
– Gori. Muzeum przepełnione popiersiami, 
portretami i zdjęciami „wielkiego przywód-
cy” nie zmieniło się od czasu powstania. 
Również sposób, w jaki przedstawia się tam 
postać Stalina, znacznie odbiega od tego, 
co wiemy dzisiaj. Największe zainteresowa-
nie podczas zwiedzania muzeum wzbudziła 
okładzina wykonana z bardzo efektownego 
jaspisu pejzażowego.
Zbliżając się coraz bardziej w stronę stolicy, 
noc spędziliśmy na przedmieściach Tbilisi 
u  wybrzeża jeziora zwanego przez miesz-
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Na pierwszym planie dzikie pole namiotowe, na drugim szczyt KazbekGrupa studentów SKN Geologów oraz dr Waldemar Sroka podczas obozu
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kańców „Morzem Tbiliskim”. Następnego 
dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od starego 
miasta. Założone zostało, jak głosi legenda, 
przez króla Wachtanga Gorgasali w V w. n.e., 
który miał podczas polowania trafić na gorą-
ce źródła dające początek miastu. Nie wiado-
mo, ile jest prawdy w tym podaniu, pewne 
jest to, że występują tu siarkowe źródła ter-
malne, przy których rozwinęły się z  sukce-
sem działające do dziś łaźnie. Nad miastem 
górują ruiny twierdzy Narikala, niegdyś cen-
trum obronnego stolicy, teraz pełniącego 
funkcję znakomitego punktu widokowego. 
Jak przystało na stolicę, mieści się tu pałac 
prezydencki z  jego charakterystyczną błę-
kitną kopuła, strzeżony przez liczne służby 
mundurowe. Bez wątpienia Tbilisi jest cen-
trum kultury i religii, o czym świadczą liczne 
biblioteki, uniwersytety oraz cerkwie.
Zmęczeni zbyt długim przebywaniem w mia-
stach, poprzez Mcchete i Ananuri, znów ruszy-
liśmy w stronę Kaukazu. Jadąc Gruzińską Dro-
gą Wojenną poniżej przełęczy Krzyżowej, za-
trzymaliśmy się przy trawertynie, skale, która 
powstaje na skutek wytrącania się substancji 
mineralnych rozpuszczonych w wodzie. Oko-
ło południa udało nam się dotrzeć do kolej-
nego celu, czyli miasta Kazbegi. Górujący po-
nad resztą szczytów Kazbek (5033,8 m n.p.m.) 
stanowi największą atrakcję wspinaczkową 
Gruzji. Sam w sobie jest drzemiącym wulka-
nem. Ostatnia aktywność miała miejsce około  
6 tys. lat temu, o  czym przypominają wy-
ziewy gorących gazów wulkanicznych wy-
stępujące często w  obrębie masywu. Nasz 
przyjazd podyktowany był chęcią obserwacji 
licznie występujących tu procesów wulka-
nicznych związanych w  wypiętrzaniem się 
Kaukazu. Aby tego dokonać, zaplanowano 
wejście pod byłą stację meteorologiczną wy-
budowaną pod samym szczytem. Wymarsz 
o wczesnych godzinach porannych miał nam 
pozwolić na powrót przed zmrokiem. Droga 
prowadziła przez wyżej ległą wioskę Gergeti, 
do pierwszego naszego postoju na wzniesie-

niu, gdzie usytuowany jest klasztor św. Trój-
cy. Ostry marsz pod górę spowodował, że 
część uczestników postanowiła zawrócić na 
przełęczy przy dolinie lodowcowej. Bardziej 
wytrwali po pokonaniu wąskiego, lecz nie-
zwykle rwącego górskiego potoku, krok za 
krokiem zbliżali się do lodowca schodzącego 
ze szczytu. Silnie wiejący wiatr i szczeliny nie 
ułatwiały przemarszu po lodowcu. Chęć zdo-
bycia stacji była jednak większa i po kilkuna-
stu godzinach stanęliśmy przy budynku stacji. 
Długa jednopiętrowa budowla, przypomina-
jąca swym wyglądem barak, była miejscem, 
gdzie przyszli zdobywcy szczytu mogli za-
opatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy, które 
na swoich grzbietach przytaszczyły tu konie. 
Dookoła ustawione były namioty alpinistów 
osłonięte przed wiatrem prowizorycznymi 
murami z kamieni. Jak na takie miejsce pano-
wał tu dość spory ruch, jedne z ekip wraca-
ły ze szczytu, inne szykowały się do „ataku”. 
Ponieważ do zachodu słońca pozostało już 
niewiele czasu, nie mogliśmy zbyt długo cie-
szyć się tym miejscem. Kilka zdjęć, pobranie 
próbek i zejście do bazy, gdzie po powrocie 
kosztowaliśmy specjały kuchni gruzińskiej.
Mając już za sobą prawie pół obozu opuści-
liśmy Kaukaz Wielki i udaliśmy się w stronę 
Kaukazu Małego, zbliżając się coraz bar-
dziej do granicy z  Armenią. Noc spędzili-
śmy w okolicy Dmanisi. Miejscowość ta jest 
znana wśród wszystkich paleontologów 
na całym świecie ze względu na szczątki 
jednego z najstarszych naczelnych „Homo 
georgicus”, których wiek określono na  
1,8 mln lat. Granicę gruzińsko-armeńską 
przekroczyliśmy niedaleko miejscowości 
Guguti. Wykupienie wiz i wypełnienie nie-
zbędnych dokumentów przy 13-osobowej 
grupie zajęło sporo czasu. Armenia poło-
żona jest w  90 proc. na wysokości prze-
kraczającej 1000 m n.p.m., jest najstarszym 
chrześcijańskim państwem na świecie. 
W  swojej wielowiekowej historii wykształ-
ciła niepowtarzalną kulturę. Wielokrotne 

wojny spowodowały, że znaczna część Or-
mian mieszka poza granicami kraju. Nasz 
pierwszy nocleg spędziliśmy na wybrzeżu 
jeziora Sevan. Największy słodkowodny 
zbiornik wody w  Armenii, którego tem-
peratura nie zachęcała do długich kąpieli, 
w  swojej przeszłości były obiektem dosyć 
szalonego pomysłu. W latach 50. ubiegłego 
wieku sowieci w ramach programu hydro-
logicznego obniżyli pierwotny poziom wód 
o  20 metrów. Z  naszego punktu widzenia 
jezioro były bardzo ważnym punktem na-
szej wyprawy, ponieważ w  jego pobliżu 
znajdował się ofiolit strefy Sevan-Akera. 
Ofiolit, czyli fragment skorupy oceanicznej 
i  górnego płaszcza Ziemi, który w  wyniku 
procesów tektonicznych został wyniesiony 
na powierzchnię. W tym obszarze reprezen-
towany przez skały wulkaniczne i osadowe, 
których wzajemny kontakt mogliśmy oglą-
dać na pobliskich wzgórzach. Armenia leży 
na obszarze aktywnym sejsmicznie, czego 
dowodem mogą być częste trzęsienia Zie-
mi. Pozostając dalej w obrębie strefy ofioli-
towej, udaliśmy się do wąwozu Garni. Sym-
fonia skał, jak zwykło się mówić o wielkich 
słupach bazaltowych budujących kanion, 
jest dowodem intensywnego wulkanizmu 
w niedalekiej przeszłości geologicznej. Dalej 
poprzez Erewań, stolicę Armenii, udaliśmy 
się w stronę najwyższego szczytu, wygasłe-
go wulkanu – Aragac. Szczyt wznoszący się 
na wysokość ponad 4000 m n.p.m. był dla 
nas ostatnim i  zarazem najwyżej położo-
nym punktem podczas obozu naukowego.
Obóz naukowy Studenckiego Koła Nauko-
wego Geologów w  Gruzji i  Armenii odby-
wał się od 27 lutego do 29 sierpnia. Wzięło 
w  nim udział 12 studentów geologii wraz 
z  opiekunem koła dr. Waldemarem Sroką. 
Studenci dziękują wszystkim za meryto-
ryczną i finansową pomoc, która umożliwiła 
organizację wyjazdu. 

Patryk Dominik
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Równinny krajobraz ArmeniiOsada Uszguli w Gruzji
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W edług jej głosu można było stroić 
fortepiany, powiedziała kiedyś 

Irena Santor. Jej liryczne piosenki po-
dobały się prawie całej europejskiej pu-
bliczności. Anna German, „Biały Anioł 
polskiej estrady”, pomimo że odeszła 
ponad 30 lat temu, nadal ma liczne gro-
no wielbicieli.

Anna Wiktoria German urodziła się 14 lu-
tego 1936 roku w Urgenczu (Uzbecka SRR). 
Matka, Irma German, z domu Martens, uro-
dziła się w Rosji, w założonej przez Holen-
drów kolonii Wielikokniażeskoje (Kubań).  
Ojciec, Eugeniusz German, urodził się 
w  Łodzi w  rodzinie ewangelickiego pa-
stora. Rodzice Anny poznali się w  Ferga-
nie, gdzie ojciec pracował jako księgowy, 
a  matka była nauczycielką w  szkole po-
wszechnej. Po ślubie wyjechali do Urgen-
czu, gdzie urodziła im się córka Anna 
Wiktoria. W  1937 roku przenieśli się do 
Taszkientu ze względu na chorobę małej 
Ani. Ojciec wrócił do Urgenczu z  zamia-
rem załatwienia formalności związanych 
z  przeprowadzką. Niestety już nigdy nie 
powrócił do żony i córki. Został aresztowa-
ny przez NKWD, rozstrzelany w 1938 roku 
i pochowany we wspólnej mogile. Matka 
z  Anną z  obawy przed aresztowaniem 
uciekły do małej wioski Orłówka w  Kirgi-
skiej SRR. Tam poznała Polaka, Hermana 
Bernera, z którym wzięła ślub w 1942 roku 
Wkrótce ojczym Anny zgłosił się do I Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
I  tym razem los boleśnie doświadczył ro-
dzinę, Herman Berner zaginął w  bitwie 

pod Lenino w 1943 roku. Tego roku matka 
z  córką przeniosły się do Dżambułu (Ka-
zachska SRR), gdzie Irma Berner do 1946 
roku pracowała jako nauczycielka języka 
niemieckiego. Po zakończeniu wojny, jako 
żona Polaka złożyła dokumenty repatria-
cyjne. W  marcu 1946 roku rodzina Anny 
otrzymała zgodę na wyjazd do Polski na 
stały pobyt. Do Wrocławia przyjechały 
w 1949 r. Zamieszkały przy ulicy Trzebnic-
kiej 5 (16 lutego br. odsłonięto na ścianie 
tej kamienicy tablicę pamięci Anny Ger-
man). Przyszła gwiazda polskiej estrady 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla 
Pracujących we Wrocławiu (1955 r.), na-
stępnie złożyła dokumenty do wrocław-
skiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych…, 
żeby ostatecznie zostać studentką geologii 
na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W 1955 roku rozpo-
częła studia geologiczne, o których potem 
w jednym z wywiadów powiedziała: „Cho-
ciaż ani dnia nie pracowałam w  swoim 
zawodzie, lat studiów nie traktuję jako 
czasu straconego. Przeciwnie, uważam, 
że inne studia, przydatne dla mnie teraz 
bardziej, jak muzyka czy nawet malarstwo, 
nie wzbogaciłyby mego światopoglądu 
tak, jak geologia”. Po drugim roku studiów 
odbyła praktykę w kopalni węgla kamien-
nego nomen omen „Anna” na Górnym 
Śląsku (w  Archiwum Uniwersytetu Wro-
cławskiego znajduje się dziennik praktyk 
studentki Anny German). 25 stycznia 1962 
roku złożyła egzamin magisterski z wyni-
kiem bardzo dobrym, przedstawiając pra-
cę magisterską na temat: „Zdjęcie geolo-

giczne okolic Zatonia (Ustronie)”, również 
ocenioną bardzo dobrze. Już w  trakcie 
wrocławskich studiów Anna zaczęła śpie-
wać. W latach 1959–1960 współpracowała 
z teatrem Kalambur założonym przez Bo-
gusława Litwińca w  1957 roku. Wspomi-
nając po latach spektakl z  Anną German 
„Po ulicach miasta chodzi moja miłość” 
na scenie Kalamburu, Bogusław Litwiniec 
powiedział o  studentce geologii: „Ania 
była delikatnością, wrażliwością i przeciw-
stawieniem brutalności życia społecznego. 
Wysoka Ania stała się w moim teatrze deli-
katną amantką, jakby z rysunków Grottge-
ra”. Spektakl, w  którym zagrała, otrzymał 
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Dziennik praktyk Indeks Dyplom

Anna German
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główną nagrodę Smoka Juwenaliów na 
I Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Studen-
tów w Krakowie. W marcu 1962 roku, dwa 
miesiące po uzyskaniu tytułu magistra 
geologii, zdała państwowy egzamin przed 
Komisją Weryfikacyjną Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki, otrzymując uprawnienia do wy-
konywania zawodu piosenkarki. Od 1963 
roku rozpoczyna się międzynarodowa ka-
riera „Białego Anioła polskiej estrady”. Suk-
cesy na festiwalach krajowych w Sopocie 
i  Opolu oraz zagranicznych w  Ostendzie 
i  San Remo przerywa tragiczny wypadek 
samochodowy w 1967 roku we Włoszech 
na Autostradzie Słońca. Po powrocie do 
Polski Anna German przechodzi długą re-
habilitację. Po trzech latach, w  1970 roku 
wraca na scenę i zamieszkuje razem z mat-
ką i babcią w Warszawie. W 1972 roku za-

wiera związek małżeński ze Zbigniewem 
Tucholskim, w  1975 roku rodzi im się syn 
Zbigniew Ivarr. Anna German potem kon-
certowała, nagrywała płyty, szczególnie 
ceniono ją w ZSRR. Pasmo sukcesów prze-
rywa śmiertelna choroba – rak. Ostatni 
koncert przed publicznością odbył się 5 
października 1980 roku w Melbourne (Au-
stralia). Po dwóch latach walki z nieuleczal-
ną chorobą Anna German zmarła we śnie 
nocą z 25 na 26 sierpnia 1982 roku w War-
szawie. Przeżyła zaledwie 46 lat. Spoczęła 
na cmentarzu ewangelicko-reformowa-
nym w Warszawie. 
Między orbitami Marsa i  Jowisza znajdu-
je się planetoida nazwana na cześć Anny 
German (2519 Annagerman). We wrześniu 
br. w 30 rocznicę jej śmierci na pierwszym 
kanale rosyjskiej telewizji miała miejsce pre-

miera 10-odcinkowego serialu biograficz-
nego produkcji rosyjskiej „Anna German. 
Tajemnica Białego Anioła”. W tytułową rolę 
wcieliła się Wilnianka Joanna Moro. 
W Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
znajduje się teczka studencka Anny German 
(W V-5200/5392), która zawiera dokumenty 
z  okresu studiów na Uniwersytecie Wro-
cławskim, z  najważniejszym dokumentem 
– indeksem Anny Wiktorii German.

Tadeusz Juchniewicz

Wykorzystano zdjęcie z domowego archiwum 
Marioli Pryzwan, dokumenty z Archiwum Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz fragmenty 
z książek Marioli Pryzwan: „Anna German o so-
bie”, „Tańcząca Eurydyka. Wspomnienie o Annie 
German”, „Największy elf świata. Wspomnienie 
o Annie German”. 

człowieczy los • e-administracja

Uniwersytet Wrocławski 
na drodze do e-usług
 Nowelizacja ustawy o informaty-

zacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne (ustawy 
o informatyzacji), która weszła w życie 
w 2010 r., włączyła Uniwersytet Wro-
cławski w krąg podmiotów zobowiąza-
nych do jej stosowania. Jednocześnie 
wprowadziła ona istotne zmiany do 
Kodeksu Postępowania Administracyj-
nego (KPA), m.in. przestało być dopusz-
czalne wnoszenie podań w sprawach 
administracyjnych z użyciem poczty 
elektronicznej.

Kontekst
Na mocy ustawy o  informatyzacji urucho-
miono Elektroniczną Platformę Usług Ad-
ministracji Publicznej (ePUAP), stanowiącą 
według ustawowej definicji „system telein-
formatyczny, w którym instytucje publiczne 
udostępniają usługi przez pojedynczy punkt 
dostępowy w sieci Internet”. Powstał portal, 
rozwijany obecnie pod egidą Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, który powoli sta-

je się podstawową platformą urzędowej 
komunikacji elektronicznej z  podmiotami 
publicznymi oraz dostępu do rejestrów pu-
blicznych.
Procedura postępowania administracyjne-
go wymaga obecnie użycia tzw. elektro-
nicznej skrzynki podawczej, jeśli podania 
(żądania, wyjaśnienia, odwołania, zaża-
lenia) są wnoszone za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Bez wnikania 
w szczegółową definicję, służy ona do prze-
kazywania dokumentu elektronicznego do 
podmiotu publicznego. Może być urucho-
miona we własnym systemie teleinforma-
tycznym, jednak instytucje posiadające 
swoje konto na ePUAP mają do dyspozy-
cji elektroniczną skrzynkę podawczą tam 
już zaimplementowaną. Wniesienie doku-
mentu powoduje obowiązek urzędowego 
poświadczenia odbioru. Taki mechanizm 
też jest już zaimplementowany w systemie 
ePUAP. Podobnie, mechanizm doręczenia 
i poświadczenia odbioru dokumentu, któ-
rego nadawcą jest podmiot. Korzyści oraz 

brak opłat za korzystanie z systemu powo-
dują, że wiele instytucji publicznych decy-
duje się na taką drogę wejścia w  obszar 
„e-administracji”.
Ważna zmiana KPA dotyczy doręczeń za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej. 
Instytucja publiczna może z nich skorzystać 
za zgodą drugiej strony postępowania. Do-
ręczenia muszą jednak następować wów-
czas, gdy druga strona postępowania o to 
wystąpi.
W odniesieniu do spraw studenckich może 
to np. dotyczyć decyzji rekrutacyjnych, de-
cyzji związanych z pomocą materialną czy 
też decyzji o skreśleniu ze studiów.
Trzeba pamiętać, że od czerwca 2011 roku 
osoby prywatne mogą zakładać na platfor-
mie ePUAP tzw. profile zaufane. Profil zaufa-
ny to potwierdzony instytucjonalnie iden-
tyfikator osoby oraz hasło, które zastępują 
kwalifikowany podpis elektroniczny, a tym 
samym umożliwiają wysyłanie i odbieranie 
urzędowych dokumentów oraz załatwianie 
spraw administracyjnych. Wśród osób po-
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S krzypce i altówki, flety, oboje 
i klarnety, tuby, trąbki i puzony – 

w większości wykonane przez śląskich 
mistrzów w XVIII i XIX wieku – możemy 
podziwiać na nowej wystawie czasowej 
w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Instrumenty z kolekcji prof. Leszka 
Wisłockiego będą eksponowane do 
końca września 2013 roku w sali Pod 
Filarem.

W małym Wilkanowie u stóp Masywu Śnież-
nika, gdzie łatwo było o drewno świerkowe 
i  jaworowe, już od połowy XVII wieku wy-
twarzano instrumenty lutnicze. Tutejsi mi-
strzowie byli tak cenieni, że kłodzką wieś 
nazywano śląską Cremoną.
Altówka, którą w  Wilkanowie przed po-
nad 200 laty z  pieczołowitością wykonał 
Johann Georg Böck, spoczywa w  pierw-
szej gablocie na lewo od drzwi sali Pod 

Filarem. Wierzchnia płyta pudła rezonan-
sowego jest świerkowa, spód i  boki – ja-
worowe; w  bokach symetryczne wycię-
cia w  kształcie ostro zakończonego C,  
na płycie wierzchniej otwory rezonanso-
we stylizowane na literę f. Tak wyglądają 
i  współczesne skrzypce. Ale w  Cremonie 
wykańczano instrumenty inaczej! Wy-
starczy podejść do centralnej gabloty 
i  popatrzeć na instrument Nicoli Gusetta  

siadających profil zaufany, a jest ich obecnie 
blisko 88 tysięcy, nie brakuje też studentów 
oraz maturzystów. 
Niektóre systemy informatyczne pod-
miotów publicznych warto zintegrować 
z  ePUAP. Dotyczy to przede wszystkim 
systemów zarządzania dokumentami. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na mini-
malne wymagania dotyczące systemów 
teleinformatycznych stosowanych przez 
podmioty wykonujące zadania publiczne 
oraz na cały kontekst, w  tym zgodność 
z regulacjami ochrony danych osobowych 
oraz planowane zmiany w ustawach.

Konkurs
Wiosną 2012 roku Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego uruchomiło na 
ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą 
oraz aplikację „e-urząd” umożliwiającą za-
łatwianie spraw drogą elektroniczną. W le-
cie ogłosiło konkurs na najlepsze programy 
studiów oparte na Krajowych Ramach Kwa-
lifikacji dostosowane do rynku pracy. Po raz 
pierwszy wniosek konkursowy należało zło-
żyć wyłącznie poprzez platformę ePUAP. 
Na wzięcie udziału w konkursie zdecydo-
wał się Wydział Nauk Społecznych naszej 
uczelni i przygotował dokumenty meryto-

ryczne. Koordynacją prac zajęła się dyrek-
cja Instytutu Politologii WNS. Kluczowym 
zadaniem stało się skuteczne przesłanie 
wniosku. 
Dział Usług Informatycznych uruchomił 
funkcjonowanie niezbędnych podpisów 
elektronicznych oraz uzyskał od JM Rek-
tora pełnomocnictwo dla Administratora 
Podmiotu Publicznego na ePUAP dla Uni-
wersytetu Wrocławskiego celem wpro-
wadzenia uczelni do funkcjonowania na 
platformie.
Założono i przetestowano konto Uniwer-
sytetu. Wymagane załączniki do wniosku 
zostały zeskanowane. Wniosek przygo-
towany na udostępnionym formularzu, 
opatrzony został podpisem kwalifikowa-
nym Dziekana Wydziału i  przedłożony 
w  wymaganym terminie, we wrześniu 
2012 r., na elektroniczną skrzynkę po-
dawczą MNiSW, za urzędowym poświad-
czeniem przedłożenia.
W wyniku konkursu Wydział Nauk Społecz-
nych odniósł sukces i został nagrodzony do-
tacją w wysokości miliona złotych.

Konkluzja
Można spodziewać się, że składanie wnio-
sków w  kolejnych konkursach, a  także 

coraz więcej innych spraw będzie prowa-
dzone z użyciem Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej. Uniwersy-
tet Wrocławski wykonał pierwsze działa-
nia na drodze do wykorzystania platformy 
ePUAP. Następnymi będą – zainstalowanie 
elektronicznej skrzynki podawczej wraz 
z  mechanizmami urzędowego poświad-
czenia odbioru oraz podstawowym for-
mularzem ogólnym. W ten sposób uzyska 
się podstawę do uruchomienia i zaofero-
wania własnych e-usług. 
Działanie uruchomionego konta, podob-
nie jak i  innych elementów platformy, 
może przynieść spodziewane rezultaty 
i efekt, jeżeli zostanie właściwie – z zacho-
waniem wymaganego ładu – wkompo-
nowane w procesy, przepływy informacji 
i  dokumentów, a  także systemy informa-
tyczne uczelni.

Krzysztof Ziemba

Dr Krzysztof Ziemba jest Administratorem 
Podmiotu Publicznego ePUAP dla UWr; pra-
cuje w  Dziale Usług Informatycznych i  jest 
także Administratorem Bezpieczeństwa In-
formacji UWr.

e-administracja • wystawy

Starych instrumentów wdzięk 
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Altówka z 1807 r.  J. G. Böcka z Wilkanowa 
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z  ok. 1785 roku: pudło ma w  środkowej 
części jedynie łagodne przewężenie jak 
w  gitarze, a  i  rezonansowe „efy” są od-
miennie wystylizowane. Jednak czy to 
w Wilkanowie, czy w Cremonie lutnicy do 
wyrobu skrzypiec i altówek używali drew-
na świerkowego i jaworowego.
Tych, co starych instrumentów nigdy nie 
oglądali, najbardziej zaskoczą flety po-
przeczne. Nie są jak dziś metalowe, lecz… 
bukszpanowe. Pierwszy metalowy flet po-
przeczny powstał dopiero w połowie XIX 
wieku. Skonstruował go Theobald Boehm, 
ale minęło dobre 50 lat nim ten wynalazek 
się upowszechnił. Na wystawie prezento-
wana jest cała kolekcja instrumentów dę-
tych z  bukszpanowego drewna: fletów, 
obojów i klarnetów. Najstarszy wśród nich 
jest klarnet nieznanego twórcy z 1795 roku, 
a  najmłodszy – obój wykonany w  1929 
roku we wrocławskiej pracowni Kleinerta. 
Pracownia ta działała nieprzerwanie przez 
ponad 100 lat, od 1832 do 1935 roku.
Uroczystości zarówno religijne, jak i świec-
kie nie mogły się obyć bez fanfar granych 
z  wież kościelnych i  ratuszowych na trąb-
kach, puzonach i cynkach. Przez kilka stuleci 
Wrocław był ważnym ośrodkiem produkcji 
instrumentów dętych blaszanych. W gablo-
tach zobaczymy m.in. kornet, puzon i  róg 
ze znanej wrocławskiej pracowni Schöngar-
thów. Najstarszy eksponowany instrument 
z tego warsztatu to trąbka sygnałowa wojsk 
pruskich z 1815 roku.
Choć dawna muzyka nadal przemawia do 
nas jak przed wiekami, to na nowych in-
strumentach brzmi przecież inaczej. Twór-
cy ekspozycji zadbali, abyśmy ten dawny 
dźwięk mogli poznać – w sali do dyspozy-
cji zwiedzających są słuchawki i wygodne 
siedziska. Prof. Jan Harasimowicz, dyrektor 
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
chce też, aby w przyszłym roku w muzeum 
prowadzone były zajęcia o starych instru-
mentach dla gimnazjalistów.
Instrumenty, które są prezentowane 
w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
to tylko mała część kolekcji prof. Leszka 
Wisłockiego – pianisty, dyrygenta i  kom-
pozytora, autora prawie 200 utworów mu-
zycznych. Profesor, mimo że przekroczył 
osiemdziesiątkę, nadal prowadzi zajęcia 
ze studentami wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej i  od 66 lat niestrudzenie oddaje 
się pasji kolekcjonerskiej. Zbiera nie tylko 
stare instrumenty, lecz także zabytkowe 

nuty i książki, przedmioty cynowe i  starą 
kamionkę.
Na wystawie są też eksponaty wypożyczo-
ne przez Marka Janczara, który był konsul-
tantem merytorycznym wystawy, Tadeusza 
Polaka i Państwową Szkołę Muzyczną I  i  II 
stopnia we Wrocławiu.

(MPL)

Wystawa „Nowy blask, dawny dźwięk”, kurator: 
Urszula Rozpara, aranżacja: Agnieszka Sowa-
-Szenk, projekcje: Aleksander Ernst, katalog 
i elementy plastyczne: Radosław Bajda, Konrad 
Górniak; miejsce: część ekspozycyjna Muzeum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytec-
ki 1. Najtańsze bilety, który pozwalają zwiedzić 
sale ekspozycyjne, kosztują 5 zł – ulgowy i 8 zł 
– normalny.

wystawy

Obój z 1929 r. z wrocławskiej pracowni Kleinerta 
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Na sali ekspozycyjnej     

Trąbka z 1815 r. z wrocławskiej pracowni Schöngarthów 
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21 listopada 2012 r.

Z obrad Senatu UWr

Obradom przewodniczył JM Rektor prof. Ma-
rek Bojarski.



Członkowie Senatu uczcili minutą ciszy 
pamięć zmarłych pracowników uczelni:  
prof. Jerzego Przystawy z  Wydziału Fizy-
ki i  Astronomii, dr. Tomasza Majewskiego 
z Wydziału Filologicznego oraz mgr Teresy 
Swędrowskiej z Uniwersyteckiego Centrum 
Wychowania Fizycznego i Sportu.
Z wizytą na Uniwersytecie w Brnie byli rek-
tor prof. Marek Bojarski i prorektor prof. Ro-
bert Olkiewicz. Została odnowiona umowa 
o naszej współpracy z uczelnią czeską, która 
trwa już od 49 lat. Na obchody 50. rocznicy 
współpracy przybędzie na wiosnę przyszłe-
go roku do Uniwersytetu Wrocławskiego 
zaproszony przez prof. Bojarskiego rektor 
Uniwersytetu w Brnie. 
Prof. Karol Kiczka przypomniał o  semina-
rium poświęconym Krajowym Ramom Kwa-
lifikacji (7 grudnia) i ponowił prośbę o nad-
syłanie pytań z  problemami dotyczącymi 
konstruowania programów kształcenia. 



Senat
 � zaopiniował pozytywnie zatrudnienie na 

stanowisku profesora zwyczajnego
• prof. dr hab. Teresy Kowalik-Jankowskiej, 

na podstawie umowy o  pracę na czas 
określony od 1 XII 2012 r. do 30 września 
2020 r. na Wydziale Chemii

• prof. dr. hab. Alexandra Bendikova, na 
podstawie mianowania na czas nieokre-
ślony od 1 XII 2012 r. w Instytucie Mate-
matycznym.

Senat
 � zaopiniował pozytywnie zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
na podstawie umowy o pracę
• dr. hab. Andrzeja Borowca na czas nie-

określony od 1 XII 2012 r. w  Instytucie 
Fizyki Teoretycznej

• prof. dr. Klausa Wandelta w 1/2 wymiaru 
czasu pracy na czas określony od 1 XII 
2012 r. do 30 VI 2014 r. w Instytucie Fizyki 
Doświadczalnej

• dr. hab. Dariusza Buraczewskiego na czas 
nieokreślony od 1 XII 2012 r. w Instytucie 
Matematycznym

• dr. hab. Jana Dymary na czas nieokreślo-
ny od 1 XII 2012 r. w Instytucie Matema-
tycznym.

Senat
 � powołał senacką Komisję Etyki na kaden-

cję 2012–2016.
Komisję Etyki tworzą:
• dr hab. Dagmara Jakimowicz – Wydział 

Biotechnologii
• dr hab. Maria Ilczyszyn – Wydział Chemii
• dr hab. Teresa Szostek – Wydział Filolo-

giczny
• dr hab. Grzegorz Kondrat – Wydział Fizyki 

i Astronomii
• prof. dr hab. Anna Okulewicz – Wydział 

Nauk Biologicznych
• dr hab. Stefan Bednarek – Wydział Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych
• dr Piotr Jezierski – Wydział Nauk o Ziemi 

i Kształtowania Środowiska
• prof. dr hab. Jacek Sroka – Wydział Nauk 

Społecznych
• dr hab. Adam Sulikowski – Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii
• mgr Ewa Kłapcińska – Archiwum Uniwer-

sytetu Wrocławskiego.

Senat
 � powołał przewodniczącego i  zastępcę 

Komisji Etyki na kadencję 2012–2016.
Zostali nimi:
• dr hab. Teresa Szostek, Wydział Filologicz-

ny – przewodnicząca
• dr hab. Adam Sulikowski, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii – zastępca prze-
wodniczącej.

Senat
 � wybrał przewodniczącego oraz zastępcę 

Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Aka-
demickich na kadencję 2012–2016.
Zostali nimi:
• dr hab. Leonard Górnicki, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii – przewodniczą-
cy

• dr hab. Maria Wierzejewska, Wydział Che-
mii – zastępca przewodniczącego

• dr hab. Katarzyna Weron, Wydział Fizyki 
i Astronomii – zastępca przewodniczące-
go.

Senat 
 � przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wro-

cławskiego prof. Alvydasowi Pumputisowi, 
rektorowi Uniwersytetu Mykolasa Romerisa 
w Wilnie.

Senat
 � przyjął opinię przygotowaną przez  

prof. Marka Bożejkę o dorobku naukowym 
prof. Robina Hudsona, kandydata do tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Łódz-
kiego.

Senat
 � uchwalił wytyczne dla rad podstawo-

wych jednostek organizacyjnych, dotyczące 
tworzenia programów kształcenia na stu-
diach pierwszego oraz drugiego stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich, studiach 
podyplomowych, kursach dokształcających 
i szkoleniach. 

(zebr. kad, ak)
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W hali sportowej przy ul. Przesmyc-
kiego 10 zorganizowano 2 grud-

nia zawody w badmintonie pn. „Turniej 
Mikołajkowy”. Zawody odbyły się w ra-
mach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczel-
nianej, nad którą patronat sprawuje 
Organizacja Środowiskowa AZS.

W  turnieju, zorganizowanym na wysokim 
sportowym poziomie, wzięło udział łącznie 
z  eliminacjami blisko 190 studentek i  stu-
dentów broniących barw niemal wszyst-
kich największych wrocławskich uczelni. 
Najliczniej reprezentowane były Uniwer-
sytet Wrocławski, Akademia Wychowania 
Fizycznego i  Uniwersytet Ekonomiczny. 
Warto zaznaczyć, że zadania organizacyjne 
spoczęły na barkach studentów – członków 
sekcji badmintona oraz uczestników zajęć 

z  tej dyscypliny prowadzonych w  ramach 
Uniwersyteckiego Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu.
Uroczyście otworzył zawody, życząc za-
wodnikom sukcesów, mile zaskoczony 
frekwencją i  rozmachem organizacyjnym 
przedsięwzięcia prorektor ds. studenckich 
naszej uczelni prof. Grzegorz Hryciuk, który 
obdarował wszystkich studentów słodycza-
mi. Podczas ceremonii otwarcia turnieju był 
obecny także kierownik Obiektów Sporto-
wych UWr Waldemar Pasikowski. Efektow-
ny, nagrodzony gromkimi brawami popis 
wokalny św. Mikołaja zakończył tę krótką, 
ale radosną część wstępną zawodów.
Badminton ma na Uniwersytecie Wrocław-
skim blisko 20-letnią tradycję i  liczną rze-
szę zwolenników. Warto przypomnieć, że 
zaszczycali nas w  ubiegłych latach swoją 

obecnością JM Rektorzy: prof. Romuald 
Gelles, prof. Zdzisław Latajka, prof. Leszek 
Pacholski, prof. Marek Bojarski, a także pro-
rektorzy: prof. Józef Ziółkowski i prof. Teresa 
Łoś-Nowak.
Jednym z celów, jakie stawiają przed sobą 
organizatorzy badmintonowych turnie-
jów, jest integracja środowiska akademic-
kiego, dlatego często parę deblową two-
rzą przedstawiciele dwóch uczelni – naj-
częściej AWF-u  i  Uniwersytetu. Ważnym, 
tradycyjnym akcentem każdej badminto-
nowej mikołajkowej imprezy jest zbiórka 
zabawek, książek i  słodyczy przeznaczo-
nych dla osieroconych dzieci. Od kilku 
lat, zawsze w  grudniu torby wypełnione 
prezentami od badmintonistów trafiają do 
dzieci, którym los poskąpił ciepła domo-
wego ogniska.

sport akademicki

Udane występy badmintonistów 
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Prorektor Grzegorz Hryciuk z uczestnikami zawodów



WyNiKi GieR PODWójNyCh KOBiet i MężCZyZN

• gra podwójna kobiet: 1. Izabela Miko-
łajun i  Aleksandra Witkowska (AWF), 
2. Agnieszka Rydlewska i  Maria Lenz 
(UWr), 3. Anna Izdebska i Monika Cie-
pła (UWr).

• gra podwójna mężczyzn: 1. Łukasz 
Kuchta i  Radosław Majewski (UWr), 
2. Hubert Kastelik i  Robert Jędrzej-
czak, 3. Michał Bęś i Michał Rabikowski 
(UWr).

• najlepsze rezultaty w grach pojedynczych 
kobiet: Agnieszka Rydlewska, Karolina 
Rogalska i Maria Lenz, a wśród mężczyzn: 
Mateusz Szydłowski, Michał Jadczyk, 
Adam Strycharski, Robert Jędrzejczak, 
Hubert Kastelik i Michał Zieliński.
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Słodycze dla grzecznych sportowców

Słodka studentka Nasz utalentowany Mikołaj

PUNKtACjA DRUżyNOWA (BeZ UWZGLęDNieNiA WyNiKóW GieR MieSZANyCh)

• punktacja drużynowa mężczyzn
Akademia Wychowania Fizycznego – 967 pkt
Uniwersytet Wrocławski – 808 pkt
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra – 744 pkt
Politechnika Wrocławska – 735 pkt
Uniwersytet Ekonomiczny – 658 pkt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wałbrzych  – 496 pkt
Uniwersytet Przyrodniczy – 373 pkt

• punktacja drużynowa kobiet:
Uniwersytet Ekonomiczny – 883 pkt

Akademia Wychowania Fizycznego – 794 pkt
Uniwersytet Wrocławski – 727 pkt
Politechnika Wrocławska – 628 pkt
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra – 744 pkt
Uniwersytet Przyrodniczy – 373 pkt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wałbrzych – 200 pkt 
Akademia Muzyczna – 150 pkt 
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie  – 120 pkt

Henryk Nawara
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 � „Anioł w piśmiennictwie polskim XVii 
i XViii wieku”, Dariusz Dybek, format B5, 
2012, ss. 257, cena 36 zł
Monografia Dariusza Dybka to wnikliwa, 
dokonana z  dużą uwagą i  subtelnością, 
analiza dzieł piśmiennictwa polskiego ba-
roku i  oświecenia, a  także z  zakresu sztuk 
pięknych, przeprowadzona pod kątem 
obecności motywów anielskich. Omówio-
ne zostały w niej źródła wiedzy o aniołach 
(Biblia, apokryfy, teologia) oraz wykorzy-
stanie ich w kazaniach, katechizmach, trak-
tatach religijnych i  w  literaturze pięknej 
XVII i  XVIII w. tworzonej przez przedsta-
wicieli różnych wyznań chrześcijańskich. 
Szczegółowo przedstawiono zagadnienia: 
momentu stworzenia aniołów, liczebno-
ści niebiańskich duchów, ich podziału na 
chóry, znaczenia najważniejszych aniołów 
(Michała, Gabriela, Rafała i Uriela), wyglądu 
aniołów podczas angelofanii, a także zadań, 
jakie wypełniają wobec Boga, Jezusa, Maryi, 
świętych i zwykłych ludzi. Jest to pierwsza 

książka w polskim piśmiennictwie, która tak 
szeroko podejmuje temat istot anielskich. 

 � „Dobra kultury w Sieci”, elżbieta her-
den, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia 
Stanicka-Brzezicka (red.), seria „Cyfrowe 
spotkania z  zabytkami” 3, format B5, 
2012, ss. 250 + CD, cena 35 zł
Publikacja ukazuje możliwości wypracowy-
wania wspólnych bibliotekom, archiwom 
i muzeom założeń metodologicznych, stan-
dardów metadanych oraz narzędzi słowni-
kowych, służących dokumentacji dziedzic-
twa kulturowego i udostępnianiu informacji 
o nim. Przedstawione zostały nowe rozwiąza-
nia metodologiczne, do których można zali-
czyć rozbudowę istniejących standardów, po-
wstawanie nowych, a także opracowywanie 
i  wdrożenie technologii, oferujących lepszą 
jakość zwłaszcza w  zakresie udostępniania 
informacji. Osobną grupę tekstów stanowią 
artykuły prezentujące projekty oraz kolekcje 
udostępnione online. Ilustracje i tabele uzu-
pełniające treść artykułów zostały zamiesz-
czone na dołączonej do książki płycie CD, 
zawierającej prezentacje w technologii flash. 

 � „euhemer z  Messeny. życie i  dzieło 
Święta historia”, Marek Winiarczyk, seria 
„Antiquitas” 33, format B5, 2012, ss. 282, 
cena 36 zł
Książka jest pierwszą obszerną mono-
grafią o  Euhemerze z  Messeny (ok. 300 
r. przed Chr.). Uwzględnia ona literaturę 
naukową w siedmiu językach od począt-
ku XIX w. Powieść utopijna Święta historia 
opisuje podróż Euhemera na wyspę Pan-
chaję, położoną na Oceanie Indyjskim, 
gdzie jest stela mówiąca, że bogowie 
olimpijscy są deifikowanymi ludźmi. Po-
glądy teologiczne Euhemera nawiązują 
m.in. do kultu herosów, racjonalistycznej 
interpretacji mitów, teorii o genezie reli-
gii i kultu władców. Stela sławiąca czyny 
deifikowanych władców mogła zachować 
się w  zamkniętym archaicznym społe-
czeństwie Panchai. Publikację zamyka 
historia euhemeryzmu w  literaturze po-
gańskiej, chrześcijańskiej i  żydowskiej. 
Monografia zainteresuje historyków sta-
rożytnych, filologów klasycznych, histo-
ryków religii i filozofii. 

Odeszli na zawsze
in memoriam • książki WUWr

Z  głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 
w wieku 59 lat odszedł na zawsze

śp. 
dr Andrzej Ostrasz

(4 X1953–3 Xii 2012)

Znakomity nauczyciel akademicki i  na-
ukowiec, uznany specjalista z  zakresu 
spektroskopii mössbauerowskiej i  mate-
riałów wodorowanych, współpracownik 
Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego 
we Wrocławiu w  dziedzinie badań nad 
wczesnym rozpoznawaniem choroby 
nowotworowej, aktywny uczestnik i  or-

ganizator, a  także wydawca materiałów 
cyklicznych Polskich Seminariów Anihilacji 
Pozytonów, bardzo prężny i  wartościowy 
popularyzator fizyki, aktywny członek Ko-
mitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej, 
prawy człowiek, wszechstronnie utalento-
wany współpracownik i wspaniały Kolega. 
Pogrzeb odbył się 7 grudnia 2012 roku na 
cmentarzu Grabiszyńskim. 

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Astronomii  
Dyrekcja i pracownicy 

Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Nowości Wydawnictwa UWr
N owe książki oficyny wydawniczej 
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 � Genus ludens. „Limeryk w polskiej kulturze 
literackiej”, Maria Tarnogórska, format B5, 2012, 
ss. 342, cena 45 zł
Monografia poświęcona dziejom przetranspo-
nowanego z tradycji angielskiej gatunku w lite-
raturze polskiej. Omówienie poszczególnych wa-
riantów formy (m.in. silnie zindywidualizowanej 
poetyki Macieja Słomczyńskiego, Wisławy Szym-
borskiej i  Stanisława Barańczaka, jak również 
limeryku „uniwersyteckiego” czy „dziecięcego”) 
poprzedza obszerne wprowadzenie podejmują-
ce kwestię zagadkowego pochodzenia „sonetu 
literatury nonsensu” oraz ustalające kryteria jego 
teoretycznego opisu. To pierwsza na polskim 
gruncie monografia genologiczna limeryku.

 � „Koligacje małżeńskie możnowładztwa 
wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierw-
szej połowie XV wieku”, Witold Brzeziński, for-
mat B5, 2012 („Biblioteka Genealogiczna” tom 
10, red. Marek Górny), ss. 430, cena 42 zł
  U  podstaw przedstawianych w  pracy treści 
leżą dwa powiązane ze sobą i  wzajemnie się 
uzupełniające podejścia badawcze, widoczne 
w studiach poruszających problematykę koliga-
cji małżeńskich. Pierwsze z nich, genealogiczne, 
podkreślając duże znaczenie związków rodo-
wych i  rodzinnych w  życiu publicznym, dąży 
do odtworzenia więzi z  tytułu koicji, łączących 
określonych przedstawicieli ówczesnej elity wła-
dzy i majątku. Drugie podejście do koligacji mał-
żeńskich reprezentują opracowania poświęcone 
elitarnym środowiskom ogólnokrajowym i tery-
torialnym, studia nad którymi obejmują badanie 
również stosunków genealogicznych. 
Przedmiotem badań uczynił autor koligacje mał-
żeńskie zawarte w obrębie warstwy możnowład-
czej obszaru Wielkopolski właściwej (wojewódz-
twa poznańskie i  kaliskie) w  drugiej połowie 
XIV i pierwszej połowie XV wieku. Na podstawę 
źródłową badań złożył się przede wszystkim 
materiał aktowy, opublikowany w „Kodeksie dy-
plomatycznym Wielkopolski”, oraz zapiski z ksiąg 
ziemskich i  grodzkich powiatów Wielkopolski. 
Z tych ostatnich wydane drukiem zostały jedynie 
najstarsze księgi ziemskie. Pozostałe są dostępne 

w formie rękopiśmiennej w Archiwum Państwo-
wym w  Poznaniu. Uzupełnieniem do materiału 
archiwalnego dla drugiej połowy XV i  począt-
ków XVI wieku są także regesty z ksiąg ziemskich 
i grodzkich udostępnione elektronicznie w publi-
kacji „Teki Dworzaczka”. 
Książka ukazała się w założonej w 1998 roku przez 
prof. Marka Górnego serii „Biblioteka Genealogiczna”.

 � „Kultura (w) granica(ch) natury”, Krzysztof 
Łukasiewicz, Izolda Topp (red.), seria „Prace 
Kulturoznawcze” 14, zeszyt 1, format B5, 2012, 
ss. 229, cena 29 zł
Zeszyt jest poświęcony klasycznemu zagadnieniu 
poznawania kultury, to znaczy jej relacji do natury. 
Charakterystyka tego stosunku zawiera się w spo-
sobie definiowania kultury, ale w  ciągu wieków 
zmieniało się zarówno rozumienie każdego z jego 
członów, jak i związku między nimi, związku, któ-
rego najważniejszą właściwością zdaje się gra-
niczność. Autorzy artykułów zebranych w tomie, 
analizując współczesne dyskusje wokół posthu-
manizmu i  koncepcji aktora-sieci, ekspansywny 
rozwój neuronauk czy nowe koncepcje ontolo-
giczne, ukazują współzależności i napięcia na tym 
pogranicznym obszarze, ich strukturę i dynamikę. 
Z kolei zawarte materiały historyczne (G. Klemm,  
L. Gumplowicz, J. Czekanowski, J. Szczepański 
i  inni) przedstawiają tytułowe zagadnienie w od-
niesieniu do kwestii rasy. Pokazują one wyraźnie, 
jakie podstawy i różnorodne konsekwencje miało 
dane stanowisko. Do ponawiania pytania o relację 
między tym, co kulturalne, a tym, co naturalne, skła-
niają bowiem zarówno przemiany samej rzeczywi-
stości oraz namysłu nad nią, jak i autorefleksyjność 
ludzkiego działania, w tym zwłaszcza naukowego. 

 � „Natura (w) granica(ch) kultury”, Krzysztof 
Łukasiewicz, Izolda Topp (red.), seria „Prace 
Kulturoznawcze” 14, zeszyt 2, format B5, 2012, 
ss. 220, cena 29 zł
Teksty zamieszczone w zeszycie są poświęcone 
płynności i  przenikaniu się sfer natury i  kultu-
ry oraz poznawczym i  etycznym dylematom 
związanym z  tym faktem. Podejmują problem 
złożonych relacji wzajemnego obcowania ludzi 

i zwierząt oraz wyzwania, jakie stanowi dla czło-
wieka jego ciało i współczesne biotechnologie. 
Ukazują artystyczne odpowiedzi na te pytania, 
a  także kulturowe wyobrażenia przyrody i  ich 
historyczne przemiany. 

 � „Przegląd Prawa i  Administracji” 88, Ma-
riusz Jabłoński, Maciej Trzciński (red.), format 
B5, 2012, ss. 119, cena 28 zł
Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera 
artykuły poświęcone złożonej i bardzo różnorod-
nej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. 
Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej 
strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa 
administracyjnego, z  drugiej zaś odnoszą się 
np. do nowych form przestępczości przeciwko 
zabytkom i  dziełom sztuki. Pośród artykułów 
znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty 
prof. W. Kowalskiego, zajmującego się trudną 
problematyką restytucji zabytków uznanych za 
tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących 
ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych 
dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.

 � „Przegląd Prawa i  Administracji” 89, Ma-
riusz Jabłoński, Maciej Trzciński (red.), format 
B5, 2012, ss. 113, cena 21 zł
Ochrona dziedzictwa kultury staje się coraz czę-
ściej przedmiotem zainteresowania prawników 
reprezentujących różne gałęzie prawa. Nie ulega 
wątpliwości, iż problematyka prawnej ochrony 
dziedzictwa kultury była przez lata podejmowana 
w zasadzie wyłącznie przez środowisko historyków 
sztuki, konserwatorów czy muzealników. Nowe 
realia prawne oraz społeczno-gospodarcze ujaw-
niły wiele, dotąd nierozpoznanych bądź margi-
nalizowanych, problemów związanych z ochroną 
dziedzictwa kultury, zwłaszcza jego materialnych 
komponentów, jakimi są zabytki. Przedstawione 
w numerze 89 „Przeglądu Prawa i Administracji” 
artykuły podejmują m.in. zagadnienie funkcjonu-
jących w kraju baz danych obiektów skradzionych 
bądź nielegalnie wywiezionych z kraju.

 � „System decyzyjny w polityce zagranicznej 
Polski okresu tranzycji (1989–1992). Mecha-

nizmy, procedury i  insty-
tucje, praktyka”, Adriana 
Dudek, format B5, 2012, ss. 
368, cena 41 zł
Praca autorstwa Adriany Du-
dek to pierwsza na polskim 
rynku pozycja mówiąca o ku-
lisach podejmowania decyzji 
w polskiej polityce zagranicz-
nej w kluczowym okresie lat 
1989–1992, zawierająca zsyn-
tetyzowaną wiedzę o prakty-
kach i procedurach zarówno 



 � „Tadeusz Zastawnik człowiek Polskiej Miedzi – 
13 pierwszych lat z historii KGHM”, Barbara Folta
Uniwersytet Wrocławski od wielu lat ściśle 
współpracuje z  kierownictwem KGHM Polska 
Miedź SA, a  kolejnym dowodem jest wydana 
ostatnio przez Fundację Polska Miedź książka  
pt. „Tadeusz Zastawnik człowiek Polskiej Miedzi 
– 13 pierwszych lat z historii KGHM”.
Dr inż. Tadeusz Zastawnik (1922–2012) – twór-
ca i  budowniczy Zagłębia Miedziowego jest 
postacią historyczną. Jako młody inżynier w la-
tach 1951–1953 kierował odbudową zatopionej 
przez Niemców podczas wojny kopalni „Konrad”  
k/Bolesławca, a po odkryciu koło Lubina wielkich 
zasobów rud miedzi, przez 13 lat był naczelnym 
dyrektorem KGHM w Lubinie. W tych latach zbu-
dowano trzy wielkie kopalnie miedzi, dwie huty 
miedzi w Głogowie oraz Zakłady Badawcze i Pro-
jektowe Miedzi CUPRUM we Wrocławiu.
Treścią książki są opowieści pionierów, budow-
niczych KGHM w  latach 50. i  60. ubiegłego 

wieku. Niezwykle ciekawe były losy ludzi tej 
epoki: uczonych Józefa Zwierzyckiego i  Bo-
lesława Krupińskiego oraz odkrywcy miedzi  
dr. Jana Wyżykowskiego, dlatego zostały opi-
sane w poszczególnych rozdziałach. Wstęp na-
pisał były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej  
prof. Ryszard Tadeusiewicz. Autorką jest dzien-
nikarka Barbara Folta, która równocześnie przy-
gotowała na ten sam temat pracę doktorską 
pod kierunkiem prof. Wojciecha Wrzesińskiego 
i  Rada Wydziału Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego przyjęła tę dysertację 
jako pracę doktorską.
Fundacja Polskiej Miedzi pokryła koszt nakładu 
książki, bowiem imię dr. Tadeusza Zastawnika 
będzie obecnie nosić II Liceum w Lubinie, górni-
cy imieniem nazwali jeden z szybów, a społecz-
ność Lubina ufundowała tablicę pamiątkową na 
jednym ze skwerów miasta.

(fb)

oficjalnych, jak i  istniejących poza kulisami MSZ 
i rządu. W przejrzystej i uporządkowanej formie 
autorka przybliża czytelnikowi wiedzę o  tym, 
jak osobiste uprzedzenia wpływały na decyzje 
w  polskiej polityce zagranicznej, omawia sys-
tem notesowo-towarzyski doboru kadrowego 
opartego na przypadkowości i nepotyzmie, daje 
wgląd w  nieznane dotąd fakty i  tajemnice pol-
skich elit rządzących w  początkowym okresie 
przemian systemowych w  Polsce, które nadal 
mają wpływ na efektywność systemu decyzyj-
nego w polityce zagranicznej.

 � „Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyń-
skim w latach 1626–1655”, Paweł Klint, format 
B5, 2012 („Badania z  Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych” tom 66, red. Marek Górny), 
ss. 400, cena 39 zł
 Prezentowana książka to studium źródłowe wpi-
sujące się w nurt badań historii społeczno-gospo-
darczej. Autor podjął analizę rynku szlacheckiego 
obrotu ziemią w  ujęciu dynamicznym w  ciągu  
30 lat na zwartym pod względem geograficz-
nym, gospodarczym i administracyjnym obszarze 
Wielkopolski o przeważającej własności szlachec-
kiej. Jest to analiza aktywności ekonomicznej 
szlachty w  czasach, kiedy perturbacje wojenne 
i trudności ekonomiczne w dużym stopniu rzu-
towały na działania dziedziców dóbr i osób zain-
teresowanych nabyciem majątku ziemskiego. 
Podstawę źródłową pracy stanowią wszystkie trans-
akcje (akta kupna-sprzedaży, wyderkafy, zastawy, 
dzierżawy, działy majątkowe i dożywocia) dotyczą-
ce majątków w powiecie kcyńskim z lat 1626–1655 
wpisane do ksiąg grodzkich wielkopolskich. 
Statystyczne określenie liczby kontrahentów, ich 
pozycji społecznej, częstotliwości zawierania po-
szczególnych umów, ich przedmiotu, miejsca i cza-
su zawarcia czy też zmiany wartości wszystkich zo-
bowiązań majątkowych w powiecie na przestrzeni 
lat — to wszystko po zestawieniu z wynikami ana-
liz dotyczących tych samych zagadnień w innych 
regionach Rzeczypospolitej wskazało charaktery-
styczne cechy rynku kcyńskiego. 

W  książce znajduje się aneks „Spis miejscowo-
ści leżących w powiecie kcyńskim wraz z trans-
akcjami ziemskimi i  informacjami o  właścicie-
lach”, w którym znalazły się w postaci regestów 
wszystkie zawierające informacje o przedmiocie 
kontraktu umowy ziemskie z powiatu kcyńskie-
go z lat 1626–1655. 
Książka ukazała się w założonej przez prof. Fran-
ciszka Bujaka we Lwowie w 1925 roku serii „Ba-
dania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 
kontynuowanej od lat we Wrocławiu przez prof. 
Marka Górnego.

 � „Umieranie i  śmierć. Wielowymiarowość 
językowa”, Włodzimierz Wysoczański, format 
B5, 2012, ss. 872, cena 69 zł
Publikacja Włodzimierza Wysoczańskiego skła-
da się z  następujących części: Językoznawczy 
ogląd umierania i  śmierci, Językowa wielo-
wymiarowość przestrzeni umierania i  śmierci. 
Umieranie i  śmierć człowieka i  Językowa wie-
lowymiarowość przestrzeni umierania i śmierci. 
Pozaludzki zakres umierania i śmierci. Odniesie-
nia do umierania i śmierci. Rozprawa, na którą 
składają się m.in. takie zagadnienia, jak życie, 
istnienie i śmierć, ku śmierci – umieranie – zgon, 
ku śmierci – śmierć zadana, śmierć – nieżycie, 
śmierć i  jej opisanie, po zgonie – po śmierci, 
wobec śmierci, życie – istnienie, odniesienia do 
życia i śmierci, odniesienia do umierania, zgonu 
i  pozgonności, odniesienia do wiecznego ist-
nienia i życia, ma charakter komparatystyczny. 
Zawiera materiał z  około 130 języków. Autor 
wykorzystał ponadto szeroką wiedzę z zakresu 
teologii, filozofii, socjologii, etnologii i  innych 
dyscyplin naukowych. To fundamentalna mo-
nografia w dziedzinie tanatologii. 

 � „W  poszukiwaniu odpowiedniej formy. 
Rola wydawcy, typografa, artysty i technolo-
gii w pracy nad książką”, Małgorzata Komza, 
Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Ewa Repucho 
(red.), seria „Książka – Dokument – Informacja”,  
format B5, 2012, ss. 328, cena 39 zł

   Postać materialna książki zależy od jej przezna-
czenia, ale także od zmieniających się w  czasie 
możliwości technicznych oraz norm estetycz-
nych. Za wszystkimi decyzjami podejmowanymi 
podczas przygotowywania danej edycji do druku 
stoją ludzie: autor, reprezentowany przez redak-
tora, wydawca, projektant, ilustrator, operator 
DTP. Dysponują oni odpowiednimi kompetencja-
mi merytorycznymi, wrażliwością estetyczną oraz 
narzędziami technologicznymi. W niniejszej pu-
blikacji podjęto próbę opisu warsztatu i zakresu 
odpowiedzialności poszczególnych współtwór-
ców książki, przeanalizowano zasady współdzia-
łania oraz odpowiedzialność za jej efekt.
Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów re-
prezentują różne środowiska: bibliologów, grafi-
ków, bibliotekarzy, co umożliwiło interdyscypli-
narny i wieloaspektowy ogląd prezentowanych 
zagadnień. 

 � „Wrocławskie Studia Politologiczne” 13, 
format B5, 2012, ss. 236, cena 29 zł
Tom 13 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” 
składa się z czternastu artykułów o różnorodnej 
tematyce, mieszczącej się jednak w  zakresie 
nauk politycznych. Znajduje się w nim zarówno 
krytyczna analiza wybranych aspektów teorii 
polityki międzynarodowej Kennetha Waltza, jak 
i  przegląd interwencji wojskowych i  cywilnych 
UE w Afryce, przedstawiony na przykładzie De-
mokratycznej Republiki Konga. W tomie zapre-
zentowano też interesujące recenzje, a  wśród 
nich książki Michała Fiszera „Lotnictwo w  osią-
ganiu celów strategicznych operacji militarnych”.
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