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Dane Numerycznego Modelu Terenu, wykorzystane w artyku-
le pt. Badania osuwisk w Górach Suchych (Sudety Środkowe), 
zamieszczonym w PU nr 4/201/2013 na str. 29, są materia-
łem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 
Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich 
zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny spo-
sób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści 
w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesy-
łania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych 
lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych. Uniwersytet 
Wrocławski otrzymał stosowną zgodę na rozpowszechnianie 
i rozprowadzanie danych Numerycznego Modelu Terenu w skali 
1:5000 obszaru Gór Suchych (Sudety) w „Przeglądzie Uniwersy-
teckim” w postaci drukowanej oraz elektronicznej. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru, skracania 
i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczonych listów i opinii. Materiałów niezamówionych 
redakcja nie zwraca. Wykorzystanie materiałów zawartych 
w „PU” możliwe tylko za zgodą redakcji.

Zdjęcie w ramach kampanii „dobrze wiedzieć | good to know”, fot. Bart Pogoda
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„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty” śpiewał Marek 
Grechuta. Właśnie tej wiosny, która przyszła szybciej niż zwy-
kle, oddajemy do Państwa rąk pierwszy w tym roku numer 
„Przeglądu Uniwersyteckiego”, a w nim nowość. Specjalnie dla 
naszych czytelników Pracownia Prostej Polszczyzny działają-
ca w Instytucie Filologii Polskiej przygotowała cykl artykułów 
„Naukowiec w sieci”. W tym i w każdym z tegorocznych nume-
rów odnajdą Państwo wiele cennych wskazówek, które pomogą 
w codziennej pracy zarówno doświadczonym naukowcom, jak 
i tym, którzy swoją uniwersytecką karierę dopiero zaczynają.  
Życzymy miłej lektury!

Od redakcji



W dobie prężnego rozwoju nauk biolo-
gicznych ciekawe stało się, w jaki spo-
sób pracują naukowcy i czym mogą 
podzielić się ze społeczeństwem. 

„Noc Biologów” była doskonałą okazją, 
by pokazać, że środowisko naukowe 
jest otwarte i wszelkie badania, które 
prowadzimy, są niezbędne do pozna-
nia i zrozumienia życia na każdym po-
ziomie jego organizacji. Naszym celem 
było także ukazanie, jak ważne są to 
badania dla każdego człowieka i w jaki 
sposób wykorzystujemy je w życiu co-
dziennym. Zajęcia, które odbyły się 
w ramach „Nocy Biologów”, były tak 
przygotowane, aby nawet najbardziej 
skomplikowane zagadnienia zrozu-
miał każdy ich uczestnik. W czasie tej 
nocy można było stać się na chwilę 
biologiem i np. samodzielnie wykonać 
interesujące doświadczenie.

W programie zaproponowaliśmy 
szeroką ofertę różnorodnych zajęć (wy-
kładów, warsztatów, laboratoriów, po-
kazów, wystaw, gier, konkursów itp.),  
w sumie 55 różnych tytułów (o 11 więcej  
niż w ubiegłym roku), z czego większość 
była powtarzana kilkakrotnie w ciągu 
trwania „Nocy Biologów”. Staraliśmy się 
uczyć poprzez zabawę, dlatego osoby 
lubiące hazard mogły przyjść do „Bio-
logicznego kasyna”, gdzie można było 
m.in. dojść po „tasiemcu” do celu, za-
grać w karty z grupami krwi albo spró-
bować szczęścia w „pierwotniaczym 
bingo”, czyli zacząć przygodę z worecz-
kiem talarów, a wyjść jako milioner 
lub bankrut. Do dyspozycji pozosta-
wało jedenaście stołów, a na każdym 
inne gry. Elegancka obsługa, przyga-
szone światło i ozdobne obrusy oraz 
wszechobecna rywalizacja, sprawia-
ły, że uczestnicy mogli poczuć się jak 

w prawdziwym kasynie. Ciężko było 
zobaczyć kogoś, kto przemieszczałby 
się po sali bez uśmiechu na ustach – 
jeśli już, to byli to Ci, którzy przegrali 
wszystkie swoje żetony…

Człowiek i jego ciało fascynują wielu 
z nas. Podczas zajęć w Katedrze Biolo-
gii Człowieka uczestnicy zapoznali się 
z zasadami zdrowego żywienia oraz 
dietą naszych przodków, nauczyli 
się dostrzegać zmiany patologiczne 
szkieletów ludzkich świadczące o prze-
bytych chorobach i cierpieniu, poznali 
techniki mumifikacji, uczestniczyli 
w wykopaliskach na specjalnie przygo-
towanym „stanowisku archeologicz-
nym”, a także mieli szansę sprawdzić, 
ile jest faktów, a ile fantazji w antro-
pologicznych wątkach pojawiających 
się w popularnych serialach krymi-
nalnych. Duże zainteresowanie wśród 
uczestników nocnego spotkania z bio-

logią wzbudziły… pochówki wampirów! 
Według Antoine© a Augustina Calmeta 

„wampir był duchem lub ożywionym 
ciałem zmarłego, które nocą wycho-
dzi z grobu, błądzi i wysysa krew ze 
śpiących, przyprawiając ich o rychłą 
śmierć”. Według wierzeń wczesnośred-
niowiecznej Polski wampirami stawali 
się znachorzy, czarownice, oszuści, 
złodzieje i mordercy, samobójcy, zmarli  
śmiercią tragiczną, niebierzmowani 
i niechrzczeni, zmarli bez spowiedzi, 
niewierzący, a nawet osoby w niespo-
tykanie podeszłym wieku. Zazwyczaj 
byli to ludzie chorzy na porfirię (jasna 
karnacja, uczulenie na czosnek, prob-
lemy przy nadmiernej ekspozycji na 
światło słoneczne), dysplazję ekto-
dermalną (bladość skóry, stożkowate 
zęby, zaburzenia snu), wściekliznę 
(wodowstręt, bóle głowy, omamy, ata-
ki agresji) oraz trans kataleptyczny  

dr Józef Krawczyk, dr Joanna Łubocka, Wydział Nauk Biologicznych

Ogólnopolska akcja pod nazwą „Noc Biologów” odbyła się już po raz trzeci. Ten zainicjo-
wany przez dziekanów uniwersyteckich wydziałów biologicznych ogólnopolski projekt 
wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. 10 stycznia 2014 roku od godziny 14.30 do 
23.00 laboratoria oraz sale wykładowe Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego były otwarte dla każdego, kto miał ochotę zgłębić tajniki życia. 

Mikrobiologia
fot. archiwum Wydziału Nauk Biologicznych
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(zesztywnienie mięśni, zastygnięcie 
postawy ciała, co kończyło się po-
chówkiem za życia). W 2013 roku odna-
leziono w Gliwicach 17 pochówków an-
tywampirycznych, co było odkryciem 
na skalę światową. Prawdopodobnie 
był to pogrzeb ludzi wykluczonych 
ze społeczeństwa. Wczesnośrednio-
wieczne typy pochówków wampirów 
w Polsce charakteryzowały się najczęś-
ciej grzebaniem zmarłego na brzuchu 
(aby nie mógł wstać i żeby wgryzał 
się w ziemię), dekapitacją (zmarły nie 
mógł poruszać się bez głowy oraz nie 
potrafił jej dosięgnąć, gdyż znajdowała 
się w nogach) lub przykrywaniem ciał 
ciężkimi kamieniami (wampir nie dał 
rady pozbyć się ciężkich kamieni, co 
uniemożliwiło jego powrót do świata 
żywych). Inne sposoby pochówków 
i unieszkodliwiania wampirów to: per-
forowane lub przebite czaszki („przybi-
cie” wampira do jamy grobowej), ostre 
narzędzia tkwiące w ciele, zwłoki  
pochowane z połamanymi lub odcię-
tymi członkami, wkładanie kawał-
ka żelaza do ust, wywiercenie dziury 
w grobie i wlanie wody święconej do 
wnętrza, przecinanie ścięgien podko-
lanowych (aby nieboszczyk nie mógł 
chodzić), a także wystawienie krzyża 
obok domu zmarłego oraz zamówienie 
mszy za jego duszę. W czasie „Nocy 
Biologów” można było również zwie-
dzać Muzeum Człowieka.

Wiele ciekawych imprez odbyło się 
w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii. 
Przede wszystkim pokazaliśmy różno-
rodność w świecie mikroorganizmów 
oraz ich piękno, metody ich barwie-

nia, zjawisko bioluminescencji bakte-
rii itp. Na wielu zajęciach uczestnicy  
obserwowali mikroorganizmy przy 
pomocy różnego rodzaju mikrosko-
pów (świetlnego, z ciemnym polem, 
kontrastowo-fazowego, fluorescen-
cyjnego), w tym także zapoznali się 
z tajnikami mikroskopii elektronowej. 
Nie zabrakło również informacji doty-
czących wykorzystania drobnoustro-
jów w nauce, przemyśle i medycynie. 
Przedstawione zostały drobnoustro-
je „atakujące” produkty spożywcze, 
bakterie probiotyczne znajdujące się  
np. w jogurtach, pokazano wpływ 
różnych grzybów i ich mikotoksyn na 
człowieka, metody walki z drobno-
ustrojami, czyli zasady racjonalnej  
antybiotykoterapii, nowoczesne tera-
pie antybakteryjne oraz mechanizmy 

walki organizmu człowieka (funkcjo-
nowanie układu odpornościowego). 
Właściciele czworonogów mogli po-
znać i zobaczyć pasożyty atakujące ich 
pupili, które także powodują choroby 
odzwierzęce człowieka. Można było 
również zapoznać się z biologią klesz-
czy oraz poznać metody badań labora-
toryjnych (np. technikę chromatografii).

W czasie „Nocy Biologów” nie zabra-
kło zajęć dotyczących zwierząt. Przed-
stawiliśmy różnorodność świata zwie-
rząt bezkręgowych, uczyliśmy oznaczać 
gatunki, rozróżniać płeć zwierząt, 
pokazaliśmy kolorowe, zaskakujące, 
jadowite i zupełnie nieszkodliwe sta-
wonogi (także żywe okazy ptaszników, 
skorpionów itp.), a budowę wewnętrz-
ną bezkręgowców można było po-
znać, przeprowadzając samodzielnie 
sekcję dżdżownicy. Wiele zajęć do-
tyczyło również zwierząt kręgowych. 
Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać 
tropy oraz odgłosy ssaków, poznali 
biologię i ekologię wybranych ssaków 
(w tym nietoperzy), ich nocne życie, 
najmłodsi poprzez gry i rysowanie 
własnych komiksów poznali bliżej 
wybrany gatunek ssaka. Ekscytują-
ce było również zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego… Chodziliśmy w ciem-
nościach z latarkami w rękach! Odbyły 
się również zajęcia poświęcone herpe-
tofaunie Polski. Podczas nich starali-
śmy się pokazać różnorodność płazów 
i gadów naszego kraju, ich niezwykłe 
przystosowania ewolucyjne, przy-
czyny ginięcia płazów na Ziemi oraz  
uczyliśmy rozpoznawać poszczególne 
gatunki. Można było również zdobyć 

Jak przetrwać w lesie
fot. archiwum Wydziału Nauk Biologicznych

Bezkręgowce
fot. archiwum Wydziału Nauk Biologicznych
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podstawową wiedzę z zakresu terra-
rystyki i obejrzeć okazy egzotycznych 
zwierząt hodowanych w terrariach, zo-
baczyć film „Rytmy natury w Dolinie 
Baryczy” oraz dowiedzieć się więcej 
o homoseksualizmie u ptaków i ssaków. 
Bardziej dociekliwi uczestnicy mogli 
zobaczyć piękno komórki zwierzęcej 
widzianej w mikroskopie konfokalnym 
oraz wyizolować prostą metodą DNA.

W przygotowanym filmie oraz przy 
pomocy zdjęć ilustrujących komór-
ki roślinne, ich budowę wewnętrzną 
oraz dynamiczne procesy zachodzą-
ce w ich wnętrzu, botanicy pokazali 

„wewnętrzne życie roślin”. Uczestnicy 
izolowali także DNA z ogórka, barwili 
go i ustalali jego wielkość (wszystko 
najnowszymi technikami laboratoryj-
nymi), poznali sekrety kolorów roślin 
oraz techniki stosowane podczas pro-
wadzenia roślinnych kultur in vitro. Bar-
dzo ciekawe były zajęcia „Jak przetrwać  
w lesie”. Miały one charakter prak-
tyczny – uczestnicy aktywnie zdoby-
wali wiedzę i umiejętności. A dlaczego 
właśnie survival? Sztuka przetrwania 
to rodzaj aktywności człowieka skiero-
wanej na gromadzenie wiedzy i umie-
jętności związanych z przetrwaniem 
w warunkach trudnych, które czasami 
pojawiają się podczas pobytu w lesie. 
Chcieliśmy pokazać, że znajomość lasu 
od strony biologicznej również jest waż-
na i pomocna. Na czas tych zajęć jedna 
z sal stała się „lasem”. Wędrówka po 

„naszym lesie” obywała się pomiędzy 
stanowiskami, gdzie na uczestników 
czekała porcja wiedzy, wzbogacona 
kilkoma wskazówkami dotyczącymi 
przetrwania. Uczyliśmy rozpoznawa-
nia gatunków drzew oraz rozróżniania 
grzybów jadalnych od trujących, zapo-
znaliśmy uczestników ze śluzowcami 
i porostami oraz roślinami leczniczymi 
i trującymi. Można było dowiedzieć się, 
że owoce występującej w naszych la-
sach – trzmieliny Euonymus europaeus –  
powodują osłabienie, wymioty, biegun-
kę, dreszcze, konwulsje, zaburzenia 
pracy serca, paraliż, a w końcu śmierć.

W bezpośrednią organizację „Nocy 
Biologów” zaangażowało się 145 pra-
cowników i doktorantów (Zakład Fizjo-
logii Molekularnej Roślin, Zakład Bio-
logii Rozwoju Roślin, Zakład Biologii 
Rozwoju Zwierząt, Zakład Botaniki, 
Zakład Ekologii Behawioralnej, Za-
kład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony 
Kręgowców, Zakład Biologii, Ewolu-

Jak przetrwać w lesie
fot. archiwum Wydziału Nauk Biologicznych

Wampiry
fot. archiwum Wydziału Nauk Biologicznych

cji i Ochrony Bezkręgowców, Zakład  
Mikrobiologii, Zakład Ekologii Drob-
noustrojów i Ochrony Środowiska, 
Zakład Parazytologii, Zakład Biologii 
Patogenów i Immunologii, Zakład 
Fizykochemii Drobnoustrojów, Pra-
cownia Technik Mikroskopowych, 
Katedra Bioróżnorodności i Takso-
nomii Ewolucyjnej, Katedra Biologii 
Człowieka, Muzeum Człowieka, Pra-
cownia Kultur Tkankowych Ogrodu 
Botanicznego, Pracownia Nowoczes-
nych Strategii Nauczania Biologii) 
oraz studentów, członków kół na-
ukowych Wydziału Nauk Biologicz-
nych (SKN Nauczycieli „Sowa”, MSKN 
Goryl, SKN Antropologów „Kostka”, 
SKN Herpetologów, SKN Teriologów, 
SKN Entomologów, SKN Mikroskopii 
i Mikrofotografii „Silesia Optic”, SKN 

Systematyków Roślin, KND Biologii 
CEREBRUM). „Noc Biologów” została 
doskonale przyjęta przez społeczeń-
stwo i wpisała się w kalendarz wyda-
rzeń edukacyjnych w naszym regionie 
(odwiedziło nas ponad 2500 uczestni-
ków). Dzięki licznym działaniom infor-
macyjnym akcję udało się dość szeroko  
rozpropagować. Informacje i zaprosze-
nia były rozsyłane do szkół różnych 
etapów edukacyjnych na całym Dol-
nym Śląsku, ukazały się zapowiedzi, 
relacje i wywiady dotyczące wrocław-
skiej edycji m.in. w PR Wrocław, Ra-
diu ZET, Radiu LUZ, RMF MAXX, TVP 
Wrocław (główne wydanie Faktów), 
Gazecie Wrocławskiej oraz na wielu 
portalach internetowych. 

Na kolejną „Noc Biologów” zapra-
szamy za rok! 
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Szanowni Państwo!

Jako przedstawicielka polskiego ukrainistycznego środowiska naukowego, w odpowiedzi na apel ukraiń-
skich naukowców, skierowany do światowej wspólnoty naukowej, zwracam się z gorącą prośbą do całej 
polskiej społeczności akademickiej, intelektualistów oraz przyjaciół Ukrainy o solidarne zamanifestowanie 
zdecydowanego sprzeciwu wobec interwencji Rosji w wewnętrzne sprawy niezależnego państwa, jakim od 
1991 roku niezmiennie pozostaje Ukraina wraz z przynależnym jej na mocy prawa Krymem. Razem zaape-
lujmy do rządów państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady o pomoc i zagwarantowanie 
bezpieczeństwa Ukraińcom i ich ojczyźnie, stojącej dziś w obliczu zagrożenia militarnego ze strony swego 
północnego sąsiada, jawnie naruszającego dobrosąsiedzkie stosunki międzynarodowe.

Nie zapominajmy, że wyrażając swój protest przeciwko agresywnym działaniom Władimira Putina, jego 
zwolenników i wojsk rosyjskich w stosunku do Ukrainy, popieramy demokratyczne aspiracje Ukraińców 
do życia w wolnym i samorządnym kraju, w którym legalnie wybrana władza przestrzega prawa i pozwala 
swoim obywatelom korzystać z pełni swobód obywatelskich, jakimi mogą cieszyć się miliony ludzi w innych 
demokratycznych państwach świata. Pamiętajmy, że to my, Polacy, sami jeszcze nie tak dawno potrze-
bowaliśmy podobnego wsparcia w dążeniach do swojej niezależności i otrzymywaliśmy takie solidarne 
gesty ze wszystkich stron świata. I że to także dzięki poparciu uzyskanemu od zachodnich środowisk 
intelektualnych stanowimy dziś integralną część Unii Europejskiej, obchodząc w tym roku dziesięciolecie 
naszego w niej członkostwa oraz 25. rocznicę Okrągłego Stołu, bez którego, być może, nie bylibyśmy wol-
nymi obywatelami.

Nie pozwólmy zatem, by świeżo przelana krew na ulicach Kijowa stała się ofiarą daremną. Dramatyczne 
wydarzenia, których jesteśmy obecnie świadkami, decydują nie tylko o losach współczesnej Ukrainy, ale 
i o przyszłości jej następnych pokoleń. Nie pozostawajmy niemi wobec rozwoju wypadków.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr
kierownik Zakładu Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr

Lista sygnatariuszy oraz list w wersji angielskiej i ukraińskiej na stronie
www.uni.wroc.pl/wiadomości/list-poparcia-polskiego-środowiska-akademickiego-dla-naukowców-ukraińskich

List poparcia polskiego środowiska
akademickiego dla naukowców ukraińskich

Publikujemy list poparcia polskiego środowiska akademickiego dla naukowców ukra-
ińskich, proszących światową społeczność naukową o solidarne wsparcie ich prote-
stu wobec działań wojsk rosyjskich, zagrażających suwerenności Ukrainy. List spot-
kał się z szerokim odzewem wśród polskich naukowców, poparł go także rektor UWr  
prof. Marek Bojarski oraz prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 
prof. Adam Jezierski.

Wrocław, 1 marca 2014 roku
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3,5 mln zł na staże dla studentów UWr

Cztery wnioski Uniwersytetu Wrocławskiego zostały pozytywnie ocenione w konkur-
sie na organizację wspólnie z przedsiębiorstwami co najmniej 3-miesięcznych zawo-
dowych staży dla studentów. Dofinansowanie otrzymają trzy uniwersyteckie projekty 
na łączną kwotę blisko 3,5 mln zł.

Bogumił Dudczenko

Konkurs dla uczelni zorganizowały 
wspólnie Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Komisja 
rozpatrzyła i oceniła 176 wniosków 
o przyznanie dofinansowania. 76 wnio-
sków uzyskało ocenę pozytywną, jed-
nak do dofinansowania skierowano  
24 wnioski. Spośród 4 wniosków Uni-
wersytetu Wrocławskiego ocenionych 
pozytywnie dofinansowanie otrzymają 
3 projekty:

1. „Kompetentny absolwent Wydzia-
łu Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska Uniwersytetu Wrocław-
skiego na rynku pracy”
1 339 909,50 zł;

2. „Matematyka na UWr – studia peł-
ne możliwości II”
656 306,68 zł;

3. „Synergia dla przyszłości. Między-
sektorowa współpraca pracodaw-
ców i Uniwersytetu Wrocławskiego 
dla zwiększenia szans absolwen-
tów kierunków humanistycznych 
na rynku pracy”
1 403 422,00 zł.

Wnioski te zajęły na liście rankin-
gowej miejsca odpowiednio 3, 8 i 23. 
Na miejscu 27 – zaledwie 3 miejsca 
poniżej listy zakwalifikowanej do do-
finansowania – uplasował się wniosek 

„Staże szansą wzmocnienia praktycz-
nych elementów kształcenia studen-
tów prawa i administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego”.

Projekt Wydziału Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowiska obejmuje 
studentów III roku studiów licencja-
ckich oraz studentów I i II roku stu-
diów magisterskich. Staże odbędzie 
104 studentów w branżach związa-
nych z energetyką, geologią, ochroną 
środowiska i pozyskiwaniem alterna-
tywnych źródeł energii. Dla kierunku 
geologia przewidziano 50 staży kra-
jowych m.in. w kopalniach, hutach 
i firmach geologicznych zajmujących 
się ochroną środowiska, z kolei dla 
kierunku geografia również 50 staży  
w podmiotach związanych z ochroną 
środowiska, planowaniem przestrzen-
nym, turystyką i geoinformatyką. Do-
datkowo dla każdego z tych kierunków 
planowane są po 2 staże zagraniczne 
m.in. w Niemczech, Norwegii, Szwecji 
i na Ukrainie.

We wniosku Wydziału Matematyki 
i Informatyki przewidziano trzy rodzaje 
działalności: 
•	 staże dla 26 studentów kierunku 

matematyka na studiach magi-
sterskich – przewidziano m.in. in-
dywidualne programy stażowe 
opracowane we współpracy z pra-
codawcami;

•	 wzrost kompetencji miękkich  
u 45 studentów oraz przygotowa-
nie ich do rozmów kwalifikacyjnych 
(przy współpracy z Biurem Karier);

•	 zintensyfikowanie współpracy 
z pracodawcami m.in. poprzez 
powołanie Rady Interesariuszy 
Zewnętrznych.

Wydział Nauk Historycznych i Peda-
gogicznych obejmie programem łącz-
nie 105 studentów następujących 
kierunków: historia, historia sztuki, 
kulturoznawstwo, pedagogika, muzy-
kologia. Wezmą oni udział w stażach 
w instytucjach, które współpracują 
z wydziałem i jednocześnie promują 
wysoką kulturę pracy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju podkreśliło na swojej stronie interne-
towej, że spośród uczelni publicznych 
i niepublicznych najwięcej programów 
staży dzięki środkom otrzymanym 
z NCBiR zaoferują uniwersytety, w tym 
Uniwersytet Wrocławski

 Konkurs odbywał się w ramach 
działania 4.1 programu POKL – wzmoc-
nienie i rozwój potencjału dydaktycz-
nego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy. Łącznie 47,5 mln zł trafi do 17 
uczelni w całym kraju.
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UWr ma swojej ofercie blisko 60 kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), 2 kierunki studiów jednolitych magi-
sterskich oraz ponad 50 kierunków studiów II stopnia. Do dyspozycji studentów pozostaje też prawie 300 specjalności. Rejestracja 
na studia poprzez system IRK rozpocznie się 1 maja 2014 roku. 

W zbliżającej się rekrutacji UWr po raz pierwszy będzie prowadził nabór na następujące nowo utworzone kierunki:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – stacjonarne studia I stopnia 
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – stacjonarne studia II stopnia 
ITALIANISTYKA – stacjonarne studia I stopnia 
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA – stacjonarne i zaoczne studia II stopnia 
MIKROBIOLOGIA – stacjonarne studia I stopnia 
MILITARIOZNAWSTWO – stacjonarne studia I stopnia 
PEDAGOGIKA SPECJALNA – stacjonarne i zaoczne studia I stopnia 
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM – stacjonarne studia II stopnia 

Po raz drugi będzie prowadzony nabór na kierunki utworzone w roku ubiegłym:

ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU – stacjonarne studia II stopnia 
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – stacjonarne i zaoczne studia II stopnia 
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE – stacjonarne i zaoczne studia I stopnia 
JUDAISTYKA – stacjonarne studia I stopnia 
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE – stacjonarne studia I stopnia 
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO – stacjonarne studia I stopnia 
MIKROBIOLOGIA – stacjonarne studia II stopnia 
POLITYKA PUBLICZNA – stacjonarne i zaoczne studia II stopnia 
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE – stacjonarne i zaoczne studia I stopnia 
PRAWO – zaoczne studia II stopnia (2,5-letnie magisterskie)
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH – stacjonarne i zaoczne studia I stopnia 
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM – stacjonarne studia I stopnia 

W ofercie również nowe kierunki w języku angielskim:

ANTIQUITY AND ARCHAELOGY – stacjonarne studia I stopnia 
BIOTECHNOLOGY – stacjonarne studia I stopnia 
CHEMISTRY – stacjonarne studia I stopnia 
CULTURAL COMMUNICATION – stacjonarne studia II stopnia 
EUROPEAN CULTURES – stacjonarne studia I stopnia 
LL.B. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW – stacjonarne studia I stopnia 

Serwis rekrutacyjny i pełna oferta edukacyjna dostępne na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce REKRUTACJA.

Kamilla Jasińska

Nowe kierunki studiów

Wśród tegorocznych nowości jest m.in. gospodarka przestrzenna, historia w przestrzeni 
publicznej, italianistyka, mikrobiologia, militarioznawstwo oraz pedagogika specjalna.
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Zdjęcie w ramach kampanii „dobrze wiedzieć | good to know” 
fot. Bart Pogoda
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Jarosław Suleja, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystawa w odnowionej Wieży

23 stycznia w pomieszczeniach Muze-
um Uniwersytetu Wrocławskiego na 
Wieży Matematycznej odbył się wer-
nisaż wystawy „Struktura i architektu-
ra. Postindustrialne dziedzictwo Gór-
nego Śląska”, który był zarazem okazją 
do zaprezentowania licznie przybyłej 
publiczności Wieży Matematycznej, 
po zakończeniu przeprowadzonych 
prac remontowych. Nieprzypadkowym 
gościem uroczystości był Radosław 
Mołoń – wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego, które wsparło finan-
sowo realizację inwestycji. 

Remont, który wykonała wrocław-
ska firma BGS System Jerzy Garbino, 
był w zasadzie pierwszym poważniej-
szym od czasu udostępnienia Wieży tu-
rystom w 2001 r. Objął wymianę izolacji 
i nawierzchni tarasu oraz odnowienie 
pomieszczeń wewnętrznych. Połączo-
ne to było z wymianą instalacji elek-
trycznej, przeciwpożarowej i teleinfor-
matycznej. Aby uniknąć w przyszłości 
problemów łączących się z eksploa-
tacją tarasu, zostało zamontowane 
zmodernizowane opierzenie rynnowe 

wraz z systemem odmrażania oraz 
kompleksowy system odprowadzania 
wód opadowych. Koszt remontu wy-
niósł ponad pół miliona złotych, z cze-
go 150 tys. pokrył Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 

Podczas wernisażu o przyszłościo-
wej idei adaptacji przylegających do 
Wieży pomieszczeń strychu i urządze-
nia w nich Muzeum Śląska opowia-
dał dyrektor Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Jan Harasimowicz. 
Wcześniej głos zabrał także rektor  
prof. Marek Bojarski, a także Thomas  
Schulz reprezentujący Deutsches Kul-
turforum Őstliches Europa w Poczdamie 
oraz autor zdjęć i całej koncepcji wysta-
wy Thomas Vossbeck. Przygotował on 
również prelekcję, której wszyscy zain-
teresowani mogli wysłuchać cztery go-
dziny później w Sali pod Filarem.

Na wystawę, którą można było już 
zobaczyć w wielu muzeach i instytu-
cjach kulturalnych w kraju i za granicą, 
składa się zbiór 47 fotografii. Zostały 
na nich pokazane wybrane zakłady 
przemysłowe z terenu Górnego Śląska 

sprzed 1945 roku – czynne do dziś lub 
te już niedziałające, których ocalałe 
fragmenty pozwalają na zobrazowanie 
ich potencjału przemysłowego. Wy-
stawa ukazuje przemijającą estetykę 
obiektów przemysłowych – tektonikę 
brył budynków, hal przemysłowych, 
wnętrz, a w okalającym je otoczeniu – 
czasami zantagonizowany a czasami 
spójny: industrialny i naturalny kra-
jobraz. Dopełnieniem są klimatyczne 
kompozycje dźwiękowe Richarda Ort-
manna, na które składają się technicz-
ne odgłosy górnośląskiego przemysłu, 
głosy pracujących ludzi i regionalna 
kultura muzyczna.

Ekspozycja powstała dzięki współ-
pracy Muzeum UWr, Niemieckiego 
Forum Kultury Europy Środkowej 
i Wschodniej (Deutsches Kulturforum 
Őstliches Europa) w Poczdamie i wspól-
nej inicjatywy Europareportage  –  
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  
w Gliwicach.

Wystawę można będzie odwiedzić 
do 25 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Prof. Prędota odbiera odznaczenie z rąk ambasadora Belgii Raoula Delcorde
fot. archiwum Ambasady Belgii w Polsce
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Otrzymując to odznaczenie, prof. Prę-
dota dołączył tym samym do niewiel-
kiego grona wybitnych Polaków wy-
różnionych tym orderem. Uroczystej 
dekoracji dokonał 15 stycznia 2014 r. 
w Ambasadzie Królestwa Belgi i 
w Warszawie Jego Ekscelencja Raoul 
Delcorde, Ambasador Belgii, w obec-
ności przedstawiciela rządu Flandrii 
oraz przedstawicieli ministerstw 
spraw zagranicznych Holandii i Belgii. 
W ceremonii dekoracji towarzyszyła  
prof. Prędocie małżonka, prof. Irena 
Światłowska-Prędota.

Profesor jest powszechnie uzna-
wany za ikonę polskiej niderlandystyki, 
a to zaszczytne odznaczenie poszerza 
zbiór licznych nagród i wyróżnień za 
jego bogaty dorobek naukowy oraz 
wieloletnią działalność na rzecz pro-
pagowania kultury niderlandzkiej 
w Polsce. Nie można w tym miejscu 
nie wspomnieć, że prof. Prędota jako 
pierwszy Polak w historii otrzymał 
prestiżową nagrodę Visser Neerlandia 
Prijs. Ponadto jest laureatem czterech 
nagród Ministra Edukacji Narodowej, 
a w 2011 r. został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Stanisław Prędota
Absolwent Uniwersytetu Lipskiego 
(1967), prof. zw. dr hab. (1993), twórca 
i pierwszy kierownik Katedry Języka, 
Literatury i Kultury Niderlandzkiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, autor 
ponad 200 publikacji (monografii, 
podręczników, artykułów, recenzji), 
redaktor serii Neerlandica Wratisla-
viensia, członek m.in. Komitetu Języ-

koznawstwa PAN, Komitetu Neofilolo-
gicznego PAN, Nowojorskiej Akademii 
Nauk oraz Maatschappij der Neder-
landse Letterkunde (Lejda). Wielką 
pasją prof. Prędoty są ogród i podróże. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że 
prof. Prędota wprowadzał w tajniki 
językoznawstwa niderlandzkiego 
praktycznie wszystkich polskich nider-
landystów.

Na mocy dekretu Jego Królewskiej Mości Filipa I, Króla Belgii, prof. Stanisław Prędota 
z Zakładu Języka Niderlandzkiego został Oficerem Orderu Korony Królestwa Belgii. 
Odznaczeniem tym został uhonorowany w uznaniu za ogromne zasługi dla Królestwa 
Belgii na polu badań naukowych oraz krzewienia kultury niderlandzkiej w Polsce.

Katarzyna Tryczyńska, dr Bolesław Rajman
Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu

Prof. Stanisław Prędota Oficerem Orderu
Korony Królestwa Belgii

Akt nadania: „Na wniosek Ministra 
Spraw Zagranicznych Jego Królewska 
Mość Filip, na mocy Dekretu Królew-
skiego z dn. 10 października 2013 r. 
nadaje Panu Stanisławowi Prędocie,  
obywatelowi Polski, Profesorowi Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Krzyż Oficer-
ski Orderu Korony jako dowód uznania  
za wybitne zasługi. Minister Spraw Za-
granicznych.”
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W uzasadnieniu przyznania nagrody 
prof. Miodkowi podkreślono, że zaj-
muje się on badaniem języka polskiego 
od 45 lat, jest znanym popularyzato-
rem wiedzy o języku polskim, a także 
twórcą popularnego hasła „Ojczyzna-

-polszczyzna”.
Laureat, odbierając nagrodę, po-

dziękował słuchaczom swoich audycji 
i tym wszystkim, którzy zadając mu 
pytania o poprawność językową, „bu-
dują jego kapitał naukowy, jakim jest 
wgląd w stan świadomości normatyw-
nej współczesnych Polaków”.

Profesor Miodek jest od prawie  
25 lat dyrektorem Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Należy do Komitetu Językoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka 
Polskiego. Nominację profesorską ode-

brał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy 
w 1995 r. Jest doktorem honoris causa 
Pedagogicznego Uniwersytetu Wileń-
skiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. 
Od lat 60. XX wieku prowadzi stałą 
rubrykę „Rzecz o języku” na łamach 
wrocławskiej prasy. Znany jest również 
z telewizyjnych programów – „Ojczyzna 
polszczyzna”, „Profesor Miodek odpo-
wiada”, „Słownik polsko@polski”.

Nagrodę „Zasłużony dla Polszczy-
zny” ustanowił prezydent Bronisław 
Komorowski dwa lata temu, aby uho-
norować osoby mające szczególne 
zasługi w podnoszeniu świadomości 
językowej Polaków. Prof. Jan Miodek 
jest jej trzecim laureatem, w poprzed-
nich latach nagrodzono prof. Walerego 

Prof. Miodek podczas gali „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
fot. W. Grzędziński za: www.prezydent.pl

Pisarka i prof. Jadwigę Puzyninę. Do-
roczna gala „Ojczysty – dodaj do ulu-
bionych” objęta jest patronatem pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego, 
a zorganizowało ją – w ramach kampa-
nii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty –  
dodaj do ulubionych” – Narodowe Cen-
trum Kultury.

Na wniosek Rafała Dutkiewicza –  
prezydenta Wrocławia, rada miej-
ska w maju zdecyduje o przyznaniu  
prof. Miodkowi tytułu honorowego 
obywatela Wrocławia. Jak twierdzi Ja-
cek Ossowski – przewodniczący rady, 
wrocławianie od dawna sądzą, że 
profesor jest honorowym obywatelem, 
czas więc to oficjalnie potwierdzić.  
Tytuł zostanie wręczony w czerwcu.

Prof. Jan Miodek odebrał nagrodę „Zasłużony dla Polszczyzny”. Wręczyła mu ją mał-
żonka Prezydenta RP Anna Komorowska podczas gali „Ojczysty – dodaj do ulubio-
nych”. Gala odbyła się 21 lutego w warszawskim Teatrze Polskim i została zorganizo-
wana w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

Prof. Jan Miodek 
fot. M. Miodek

Bogumił Dudczenko

Prof. Jan Miodek –
Zasłużonym dla Polszczyzny
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Prof. Janina Legendziewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzy-
mała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Claude’a Bernarda Lyon 1 w uznaniu 
zasług i osiągnięć w dziedzinie spektroskopii materiałów luminescencyjnych i ponad 
dwudziestoletnią owocną współpracę naukową z fizykami z Lyonu.

dr Małgorzata Guzik, Wydział Chemii

Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu
Claude’a Bernarda w Lyonie
dla profesor Janiny Legendziewicz

Złota księga wspisów dla Uniwersytetu Claude’a Bernarda w Lyonie
fot. archwium WCh

Wyróżnienie to jest bez wątpienia 
niezwykle prestiżowym dla naszej 
uczonej, bowiem Uniwersytet Lyon 1 
jest jedną z najlepszych uczelni w Eu-
ropie, drugą pod względem wielkości 
szkołą wyższą we Francji i wraz z dwo-
ma innymi uniwersytetami lyońskimi 
wchodzi w skład Akademii Lyońskiej. 
Uniwersytet specjalizuje się w kształ-
ceniu studentów w dziedzinach me-

dycznych oraz nauk ścisłych, które są 
najpopularniejszym kierunkiem wśród 
uczących się na uczelni studentów. 
Patronem uczelni jest Claude Bernard, 
francuski fizjolog, który ufundował 
w Lyonie w 1833 roku Uczelnię Nauk Ści-
słych, a w 1874 – Akademię Medyczną.

Współpraca pomiędzy Uniwersy-
tetem Wrocławskim a Uniwersyte-
tem w Lyonie ma wieloletnia tradycję. 

Profesor lyońskiej uczelni Georges Boulon 
odwiedza Wrocław i naszą uczelnię od 
30 lat. Kooperacja z ośrodkiem w Lyonie 
jest bardzo harmonijna i zaowocowała 
wieloma publikacjami oraz prezenta-
cjami na międzynarodowych konfe-
rencjach. W uznaniu wszystkich za-
sług prof. Georges Boulon, przyjaciel 
Polski i Polaków, został uhonorowa-
ny w roku 2010 doktoratem honoris  
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causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Podobnie ogromne zaangażowanie 
prof. Janiny Legendziewicz w obu-
stronną współpracę zostało dostrze-
żone przez władze francuskiej uczelni, 
dlatego Rada Naukowa Uniwersytetu 
Claude’a Bernarda Lyon 1, po akcep-
tacji Rektora Akademii Lyońskiej, 
podjęła 5 czerwca 2013 roku uchwałę, 
uprawomocnioną dnia 18 września 
2013 przez ministra spraw zagranicz-
nych, o nadaniu tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Claude’a Bernar-
da Lyon 1 prof. Janinie Legendziewicz, 
znakomitemu chemikowi z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

Ceremonia wręczenia tytułu odbyła 
się w grudniu 2013 w Amfiteatrze Fizyki 
Jądrowej Uniwersytetu Claude’a Bernar-
da w Lyonie. Życiorys, zasługi i osiąg-
nięcia prof. Janiny Legendziewicz 
przedstawił jej promotor, prof. fizyki 
z Uniwersytetu Claude’a Bernarda 
w Lyonie, Georges Boulon. Wspólnym 
mianownikiem łączącym obu wybit-
nych naukowców z Polski i Francji jest 
luminescencja – zjawisko polegające 
na emitowaniu światła przez gazy, cie-
cze czy substancje stałe. Obszarem 
wspólnych badań naukowych, prowa-
dzonych przez wiele lat, były zjawiska 
towarzyszące luminescencji w krysz-
tałach i szkłach, a więc w fazie stałej, 
ale także w cieczach. Nowe materiały 
optyczne są w centrum zaintereso-
wań bardzo wielu zespołów badaw-
czych fizyków i chemików na całym 

świecie. Obie dziedziny przenikają się 
wzajemnie, bowiem nowe, wytworzo-
ne przez chemików luminofory muszą 
być dobrze scharakteryzowane przez 
fizyków pod względem ich właściwo-
ści optycznych oraz potencjalnego za-
stosowania. Takie badania oparte na 
silnej kooperacji między ośrodkami są 
rozwijane w najnowocześniejszych la-
boratoriach naukowych świata. Należą 
do nich laboratoria obu wspomnianych 
wyżej uczelni.

W swoim przemówieniu prof. Geo-
rges Boulon przypomniał, że urodzona 
w Głębokiej, blisko Lwowa (obecnie 
tereny należące do Ukrainy) prof. Jani-
na Legendziewicz przeniosła się wraz 
z rodziną na teren Dolnego Śląska, 
gdzie w 1956 roku ukończyła liceum 
ogólnokształcące i rozpoczęła studia 
w Instytucie Chemii na Wydziale Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od początku pracy na-
ukowej związana ze swoją Alma Mater –  
Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie 
w 1961 roku otrzymała tytuł magistra 
za pracę dotyczacą fizykochemii ura-
nu „Budowa i własności kompleksu 
U(IV) z EDTA”. Stopień doktora nauk 
chemicznych uzyskała w 1971 roku 
za pracę „Struktura i własności spek-
troskopowe chlorków lantanowców 
w rozpuszczalnikach niewodnych”, 
której promotorem była prof. Bogu-
sława Jeżowska-Trzebiatowska. To 
ogromny przywilej, być wychowanką 
założycielki szkoły chemii koordyna-

cyjnej we Wrocławiu, jednej z najwięk-
szych indywidualności polskiej chemii. 
Przypomnijmy, że prof. Jeżowska- 

-Trzebiatowska przez ponad 50 lat bu-
dowała jedną z najsilniejszych szkół 
chemii koordynacyjnej w Europie, wy-
promowała 70 doktorów oraz 28 dok-
torów habilitowanych, z których ponad  
20 uzyskało już tytuł profesora. Im-
ponująca wiedza zdobyta dzięki 
możliwości współpracy z mentorką 
chemii koordynacyjnej i ogrom pra-
cy w laboratorium chemicznym, za-
owocowały w roku 1987 habilitacją 
pod ogólnym tytułem „Zastoso-
wanie spektroskopii elektronowej 
w badaniach struktury związków 
lantanowców. Nadczułość a wiązanie 
chemiczne”, a następnie w roku 1994  
tytułem profesora. Lata 80. i 90. to 
w życiu prof. Legendziewicz najbar-
dziej twórczy okres, nie tylko w pracy 
naukowej, ale również w organizacji 
nauki. W latach 1987–2009 kierowa-
ła zespołem badawczym fizykoche-
mii lantanowców i struktury cieczy, 
przekazując swoją wiedzę młodym, 
i z sukcesem promując kolejnych 
magistrów (ok. 60 prac) i doktorów 
(jest promotorem 7 prac doktorskich 
i współpromotorem 6 doktoratów 
osób odbywających staże w jej labora-
torium we Wrocławiu w ramach współ-
pracy zagranicznej). Obecnie 4 jej  
wychowanków uzyskało stopień 
doktora habilitowanego, a pozosta-
li ukończą habilitacje w najbliższej 
przyszłości. Wszyscy byli doktoranci 
pani profesor są dobrymi i cenionymi 
badaczami w dziedzinie spektroskopii.

Niesłychana aktywność naukowa 
i chęć poznania różnych środowisk na-
ukowych na świecie dały jej asumpt do 
organizowania, wraz z prof. Wiesławem 
Strękiem z Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badań Strukturalnych Polskiej 
Akademii Nauk, międzynarodowych 
konferencji, mających na celu pre-
zentację nowych osiągnięć z zakre-
su spektroskopii domieszkowanych  
jonami aktywnymi optycznie ciał sta-
łych oraz możliwości ich zastosowa-
nia w dziedzinie technologii świetlnej.  
Historia rozpoczęła się w 1984 roku  
od Międzynarodowego Sympozjum 
Spektroskopii Ziem Rzadkich zai-
nicjowanego przez prof. Jeżowską- 

-Trzebiatowską. Prof. Legendziewicz 
i prof. Stręk byli wtedy sekretarzami 
tej konferencji i wspólnie zadecydowali  

Od lewej: Françoise Moulin Civil – rektor Akademii w Lyonie, kanclerz Uniwersytetu;
prof. Janina Legendziewicz, doctor honoris causa Uniwersytetu Claude’a Bernarda Lyon 1, 
prof. Georges Boulon, doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
fot. archwium WCh

12 |

1 | 2014 Przegląd Uniwersytecki

ludzie



o jej kontynuacji. Pierwsza z serii 
odbyła się w murach zamku Książ 
w 1988 roku – była to I Międzyna-
rodowa Szkoła Stanów Wzbudzo-
nych Pierwiastków Przejściowych. Od 
tej pory wszystkie konferencje oraz 
szkoły organizowano w malowni-
czych, turystycznych zakątkach Dol-
nego Śląska: 1991 i 1993 r. – Karpacz,  
1994 r. – Kudowa Zdrój, 1996 r. – Polanica 
Zdrój, 1997 r. – Duszniki Zdrój, 1999 r. –  
Szklarska Poręba, 2001 i 2003 r. –  
Lądek Zdrój, 2006 r – Wrocław, 2010 r. – 
Piechowice. Konferencje organizowa-
ne przez ośrodek wrocławski stały 
się znane i rozpoznawalne na całym 
świecie. Dowodem uznania jest po-
wierzanie wrocławskiemu środowisku 
naukowemu innych prestiżowych mię-
dzynarodowych konferencji: Interna-
tional Conference on f-Elements (Icfe), 
która odbyła się w 2006 roku, czy 
największej na świecie konferencji po-
święconej luminescencji – Internatio-
nal Conference on Luminescence and 
Optical Spectroscopy of Condensed 
Matter (ICL), która odbędzie się właś-
nie we Wrocławiu w lipcu 2014 roku.

Systematyczne kontakty naukowe 
ze znakomitymi badaczami z całego 
świata są utrzymywane nieprzerwanie. 
Należy wspomnieć tu o współpracy 
z Uniwersytetem w Weronie (Włochy), 
Turku (Finlandia), Kijowie (Ukraina), 
Recife (Brazylia), Moskwie (Rosja), Je-
rozolimie (Izrael), Duluth (USA). Wy-
dział Chemii odwiedzali wielokrotnie 
doktoranci z różnych ośrodków w Euro-
pie, aby prowadzić badania w ramach 
programu Marie Curie Training Site, 
którego koordynatorem była prof. 
Legendziewicz. Swoją energię i czas 
poświęciła także na przygotowanie 
programu nauczania dla studentów 
z Uniwersytetu w Duluth, USA, tworząc 
Letnią Szkołę Spektroskopii na Wy-
dziale Chemii. Amerykańscy studenci 
odwiedzali Wrocław wielokrotnie przez 
kilka kolejnych lat. Szerzenie wiedzy 
wśród studentów i doskonałe rela-
cje ze z młodymi ludźmi były zawsze 
bardzo bliskie pani profesor. W okre-
sie 1992–2009 kierowała Zakładem 
Chemii Analitycznej. W tym czasie na 
Wydziale Chemii powstały nowe spe-
cjalności: chemia środowiska i ochrony 
środowiska oraz chemia materiałów. 
Prof. Legendziewicz była ich inicjatorką 
i brała czynny udział w ich tworzeniu 
oraz modyfikacjach programu naucza-

nia. Dzięki niej studenci mogli zapo-
znać się z metodami spektroskopowy-
mi w analizie i badaniach ciała stałego, 
czy dowiedzieć się, jakie zastosowanie 
ma spektroskopia w fizykochemii ciała 
stałego, biologii i ochronie środowiska.

W latach 1990–1993 prof. Legen-
dziewicz pełniła funkcję wicedyrek-
tora Instytutu Chemii, wykazując się 
świetnymi zdolnościami organiza-
cyjnymi i niezwykłą skutecznością 
w działaniu. Dzięki niej powstało 
Laboratorium Luminescencji oraz 
Laboratorium Atomowej Emisyjnej 
Spektrometrii (ICP). Jej osiągnięcia 
naukowe nagrodzone zostały liczny-
mi nagrodami ministra edukacji na-
rodowej, rektora UWr (ponad 40 na-
gród), Polskiej Akademii Nauk (w tym  
nagroda III Oddziału PAN) oraz od-
znaczeniami takimi jak: Złoty Krzyż 
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Medal 40 lat Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Me-
dal Uniwersytetu Wrocławskiego  
prof. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej, 
czy medal XIV LO we Wrocławiu za 
udział w specjalnym programie edu-
kacyjnym w dziedzinie chemii i fizyki 
realizowanym na Wydziale Chemii 
UWr. Ponadto, została nagrodzona 
Medalem Uniwersytetu w Minnesocie 
(USA) za współpracę naukową oraz 
w dziedzinie edukacji. Była zaprasza-
na jako wykładowca przez Uniwersytet 
Duluth w Minnesocie, ale także przez 
uniwersytety w Europie (np. Uniwersy-
tet w Kolonii).

Dzięki swej ogromnej aktywności 
naukowej prof. Legendziewicz sta-
ła się jednym z największych auto-
rytetów w dziedzinie spektroskopii 
w Polsce, a także dołączyła do grona 
światowych uczonych. Jest człon-
kiem Komitetu Spektroskopii Polskiej 
Akademii Nauk, członkiem Komite-
tu Redakcyjnego Materials Science, 
była członkiem panelu europejskiego 
EU NEST (2004–2006) oceniającego 
międzynarodowe projekty badawcze. 
Sama kierowała wielokrotnie polskimi 
i europejskimi projektami badawczymi.

Uwaga pani profesor skupiała się 
na zastosowaniu jonów lantanow-
ców jako sond spektroskopowych 
w badaniach układów biologicznie 
ważnych, w tym chiralnych, badaniach 
dynamiki w stanach wzbudzonych 
związków lantanowców w roztworach, 
fazie stałej i żelach krzemianowych, 
fotofizyki chelatów lantanowców 
z aminokwasami, ich fosfonowymi 
analogami, peptydami, porfirynami i fta-
locyjaninami a także chemią, strukturą 
i spektroskopią nowych klas polime-
rycznych i monomerycznych związków 
lantanowców. Przedmiotem badań 
były też efektywnie emitujące mate-
riały z wysokimi wydajnościami kwan-
towymi, ważne w technologii diod 
elektroluminescencyjnych, scyntyla-
torów i technik fluoroimmunologicz-
nych. Wyniki ogromnej pracy zostały 
opublikowane w ponad 270 oryginal-
nych pracach oraz 9 książkach, których 
jest współautorem i współredakto-
rem. Swój czas poświęciła także na 

Dyplom honoris causa dla prof. Janiny Legendziewicz
fot. archwium WCh
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redagowanie licznych tomów czaso-
pism o zasięgu międzynarodowym, 
powstających regularnie po organi-
zowanych konferencjach („Journal of 
Alloys and Compounds”, „Journal of 
Applied Spectroscopy”, „Acta Physica 
Polonica”). Od wielu lat jest członkiem 
zespołów recenzentów czasopism: 

„Journal of Physics: Condensed Matter”, 
„Physical Chemistry Chemical Physics” 
(PCCP), „Journal of Alloys and Com-
pounds”, „New Journal of Chemistry”, 

„Optical Materials”, „Spectrochimica 
Acta”, „Inorganica Chimica Acta”, „Jou-
rnal of Luminescence”, „Coordination 
Chemistry Reviews”, „ChemPhysChem” 
i wielu innych. Nie sposób przestawić 
całego dorobku prof. Legendziewicz 
w krótkim opisie. 

Uznanie dla osiągnięć na niwie na-
ukowej wyraziła w trakcie uroczystości 
pani rektor Lyońskiej Akademii i kan-
clerz Uniwersytetu, Françoise Moulin 
Civil. Miłym akcentem uroczystości 

była obecność wiceprezesa Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego prof. Ste-
fana Lisa z Uniwersytetu Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, który osobiście 
pogratulował doktorantce otrzymane-
go honoru. W trakcie ceremonii został 
także przekazany list gratulacyjny od 
rektora UWr prof. Marka Bojarskiego, 
odczytano ponadto list od prof. Renaty 
Reisfeld z Hebrajskiego Uniwersytetu 
w Jerozolimie, z którą prof. Legendzie-
wicz współpracuje od wielu lat.

Homing Plus –
dotacja dla dr. Mateusza Strzeleckiego 

Dr Mateusz Strzelecki z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwer-
sytetu Wrocławskiego otrzymał najwyższe dofinansowanie w ramach ostatniego, 
ósmego z kolei konkursu „Program Homing Plus: subsydia dla młodych uczonych za-
chęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce”. Młody naukowiec będzie prowadził 
badania w Zakładzie Geomorfologii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. 
Dotację w wysokości 305 tys. zł otrzyma na swój projekt „Assessment of impact of 
coastal hazards on scientific and urban infrastructure in polar regions using remote 
sensing, geoinformation and new geomorphological mapping methods” (Ocena wpły-
wu zagrożeń wywołanych ekstremalnymi procesami brzegowymi na infrastrukturę 
naukową i miejską w regionach polarnych przy pomocy teledetekcji, geoinformacji 
i nowych metod kartowania geomorfologicznego).

Bogumił Dudczenko

Bogumił Dudczenko: Doktorat w Wiel-
kiej Brytanii, staże w Niemczech i Nor-
wegii. Dlaczego wróciłeś do Polski? 

Dr Mateusz Strzelecki: Powrotowi do 
kraju towarzyszyła dwojaka motywa-
cja. Po pierwsze szereg pozytywnych 
zmian w organizacji i finansowaniu 
nauki w Polsce dzięki powstaniu 
i działalności takich instytucji jak NCN, 
NCBiR oraz FNP. W Europie nie ma 
obecnie kraju dającego tyle możliwo-
ści finansowania badań przez młodych 
naukowców, jak właśnie Polska. Mogę 

zaryzykować stwierdzenie, że młody 
polski badacz może mieć lepszy start 
w karierze akademickiej niż jego na-
ukowy rówieśnik z Anglii, Niemiec 
lub Norwegii. Polska nauka polarna 
z sukcesem uczestniczyła w IV Mię-
dzynarodowym Roku Polarnym (IPY), 
poniekąd udowadniając swoją wio-
dącą pozycję wśród „niearktycznych” 
państw, mogąc się także pochwalić 
dużą interdyscyplinarnością prowa-
dzonych projektów. Wszystko to –  
przy kilkunastokrotnie mniejszym 
budżecie na badania polarne w po-

równaniu do innych uczestników IPY. 
Warto pamiętać, że badania polarne, 
których jestem przedstawicielem, są 
obok badań kosmicznych i oceanogra-
ficznych naukową wizytówką wyso-
korozwiniętych państw. Polska ma 
dobrą tradycję i pomyślną przyszłość 
dla badań polarnych. Realizacja pro-
jektu umożliwi mi pracę w najlep-
szym zespole geomorfologicznym 
w Polsce prowadzonym przez żywą 
legendę polskiej  geomorfologii  – 
prof. Piotra Migonia, a także współ-
pracę z prof. Tomaszem Niedzielskim, 
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wybitnym znawcą geograficznych sy-
stemów informacyjnych i teledetekcji. 
Uniwersytet Wrocławski ma bogatą 
tradycję badań polarnych, a działal-
ność badawcza profesorów Aleksandra 
Kosiby, Alfreda Jahna oraz Stanisława 
Baranowskiego należy do kanonu pol-
skiej nauki polarnej. To wspaniałe wy-
zwanie prowadzić badania w miejscu, 
gdzie pracowały i pracują legendy.

Widzę, że jesteś przekonany do tej de-
cyzji i mówisz o niej z zaangażowaniem. 
Wspominałeś o co najmniej dwóch za-
sadniczych argumentach za powrotem…

Tak, drugim była niepokojąca sytuacja 
w kraju związana z exodusem mło-
dych ludzi poza granice Polski. Została 
nam dekada, aby zbliżyć się gospodar-
czo od krajów „starej” Unii i musimy, 
jako państwo, zrobić wszystko, aby 
zatrzymać kluczową dla innowacji 
i rozwoju gospodarczego oraz demo-
graficznego energię młodych ludzi. 
Wielu moich przyjaciół wyemigrowa-
ło z Polski i nie widzi szans na powrót. 
Swoim powrotem chciałem pokazać, 
że wrócić można i trzeba. Wszyscy 
emigranci nie wrócą, ale należy podjąć 
każdy wysiłek, aby wracali Ci najlepiej 
wykształceni i gotowi budować nowe 
elity kraju.

Zastanawiam się nad znaczeniem ba-
dań polarnych. Wydaje się, że można 
na nie spojrzeć szeroko – w kontekście 
zmian klimatu.

Arktyczna strefa wybrzeży jest naj-
silniej dotkniętym zmianami śro-
dowiskowymi obszarem Arktyki 
o niezwykłej wadze dla społeczności 
zamieszkujących i eksplorujących 
regiony polarne. Raporty Międzyrzą-
dowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 
przewidują, że w najbliższych deka-
dach w Arktyce dojdzie do przyspie-
szenia wzrostu poziomu morza, po-
stępującego wraz z zanikającą pokrywą 
lodu morskiego, co prawdopodobnie 
doprowadzi do jeszcze mocniejszego 
zintensyfikowania procesów erozyj-
nych i zwiększenia dostawy osadów 
oraz węgla organicznego z wybrze-
ży do Oceanu Arktycznego. W trak-
cie czwartego Międzynarodowego 
Roku Polarnego 2007–2009 zwró-
cono uwagę, że spośród wszystkich 
zmieniających się komponentów 

krajobrazu arktycznego to właśnie 
sposób dostosowania się strefy wy-
brzeża do zachodzących zmian śro-
dowiska jest najmniej rozpoznany 
i udokumentowany. Obecnie jednym 
z podstawowych wyzwań badawczych 
w naukach polarnych jest zrozumienie 
reakcji środowiska wybrzeża na recesję 
lodowców, tajanie wieloletniej zmar-
zliny, skracający się okres zlodzenia 
mórz, podnoszenie poziomu morza 
oraz wzrastającą intensywność sztor-
mów wkraczających do Arktyki. Dobre 
rozpoznanie procesów kontrolujących 
funkcjonowanie wybrzeży arktycznych 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
polarnych miast i portów, bezpieczeń-
stwa infrastruktury przesyłowej gazu 
i ropy, efektywnego poszukiwania 
i wydobycia surowców mineralnych 
oraz zrównoważonego zarządzania 
krajobrazem nadmorskim (parki na-
rodowe, rezerwaty, programy monito-
ringowe oraz prace badawcze). 

Twój zwycięski projekt będzie sku-
piał się na zagrożeniach dla wybrzeży 
w regionach polarnych. Jakie praktycz-
ne znaczenie mogą mieć te badania?

W naszym projekcie, zaplanowanym 
na najbliższe 2 lata, podejmiemy się 
próby oszacowania zagrożeń związa-
nych z działalnością ekstremalnych 
procesów, takich jak np. sztormy, dla 
bezpieczeństwa infrastruktury ba-
dawczej i miejskiej na Svalbardzie –  
europejskiej bramie do Arktyki. Pro-
ponujemy zastosowanie nowych me-
tod analiz fotogrametrycznych zdjęć 
lotniczych i przeprowadzenie szeregu 
analiz i prognoz w oparciu o platformę 
geograficznych systemów informacyj-
nych. Skonstruowane modele i mapy 
wybranych odcinków wybrzeża umoż-
liwią nam prognozę zmian strefy wy-
brzeża i związanych z nimi zagrożeń 
dla działalności człowieka w warun-
kach postępującego wzrostu poziomu 
morza i ocieplenia klimatu. Rezultaty 
prowadzonych przeze mnie badań 
mają znaczenie dla agencji i instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i rozbudowę infrastruktury badawczej, 
portowej oraz miejskiej w obszarach 
nadmorskich, eksploatacji surowców 
mineralnych wydobywanych w stre-
fie wybrzeża oraz rozwój turystyki 
na Svalbardzie. Wyniki badań mają 
również za zadanie wzmocnienie pol-

skiego głosu w dyskusji nad wpływem 
działalności człowieka na ocieplenie 
klimatu, której wynik może mieć bez-
pośredni wpływ na spowolnienie roz-
woju gospodarczego państwa.

Oferta konkursu Homing Plus obej-
mowała również stypendia naukowe 
dla maksymalnie dwóch studentów 
realizujących prace magisterskie pod 
kierunkiem laureata. Czy tak też bę-
dzie w tym przypadku?

Rzeczywiście, też oferujemy dwa 
stypendia dla studentów, którzy pod 
opieką naszego zespołu naukowego 
napiszą prace magisterskie. Będą oni 
również uczestniczyć w wyprawach  
na Spitsbergen, gdzie poświęcą się po-
znaniu środowiska arktycznego oraz 
zbieraniu materiałów do prac dyplo-
mowych. To szansa dla ambitnych i cie-
kawych polarnego świata studentów.

Dziękuję Ci za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów!

Dr Mateusz Czesław Strzelecki
ur. 5 czerwca 1984 r. w Poznaniu, pol-
ski geomorfolog i badacz regionów 
polarnych, absolwent (magister) Wy-
działu Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych UAM w Poznaniu, ukończył 
doktorat (2013) na Wydziale Geografii 
elitarnego Uniwersytetu w Durham 
(Wielka Brytania) pod opieką świa-
towej sławy badacza zmian poziomu 
morza i ewolucji wybrzeży prof. Anto-
nego Long’a oraz dra Jerry’ego Lloyd’a. 
Stypendysta DAAD (półroczny staż na-
ukowy w Instytucie Badań Polarnych 

Mateusz Strzelecki
arch. prywatne

15|

ludzie



i  Morskich im Alfreda Wegenera 
w Poczdamie) oraz laureat programu 
Yggdrasil Norweskiej Rady ds. Badań 
Naukowych finansującego roczny staż 
naukowy w centrum Uniwersyteckim 
na Svalbardzie. Pierwszy geomorfo-
log i przedstawiciel nauk polarnych 
nagrodzony stypendium Fundacji 

Dalia Żminkowska, Biblioteka Austriacka

Koncert noworoczny. Prof. Jan Ślęk
uhonorowany Złotym Medalem UWr

Podczas tegorocznej edycji koncertu noworocznego rektor Marek Bojarski odznaczył 
Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego znakomitego muzyka, mistrza batuty, 
znawcę i miłośnika walca wiedeńskiego, akademickiego pedagoga prof. Jana Ślęka. 

W koncercie zorganizowanym 31 stycz-
nia 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej 
wystąpili Karina Skrzeszewska (so-
pran) i Łukasz Gaj (tenor) z towarzysze-
niem Wrocławskiej Orkiestry Festiwa-
lowej im. J. Straussa pod batutą Jana 
Ślęka. Już tradycyjnie koncert prowa-
dził – z właściwym sobie wdziękiem 
i elegancją – prof. Jan Miodek. Licznie 
zgromadzoną publiczność, miłośników 
muzyki Straussów, Lehára i Kálmána 
przywitał prof. Bojarski, który pod ko-
niec pierwszej części koncertu wręczył 
maestro Janowi Ślękowi presiżowe wy-
różnienie – Złoty Medal Uniwersytetu 
Wrocławskiego, podkreślając wielkie 
zasługi dyr. Ślęka na rzecz środowiska 
akademickiego; od wielu lat bowiem, 
dzięki niezwykłemu zaangażowaniu 
prof. Jana Ślęka muzyka mistrzów 
wiedeńskich rozbrzmiewa w prze-
pięknych salach muzycznych naszej 
uczelni. Wszystkich obecnych ogar-
nęło wielkie wzruszenie, a owacjom 
na stojąco nie było końca…

Prof. Jan Ślęk jest inicjatorem 
i organizatorem wielu imprez muzycz-
nych, wielce zasłużonym działaczem 
kultury Wrocławia, z którym związany  

jest niemalże od początków swojej 
kariery zawodowej. W 1956 ukończył 
studia muzyczne na Wydziale Pedago-
giki Muzycznej i Dyrygentury Wokalno-

-Instrumentalnej oraz w 1961 r. na 
Wydziale Dyrygentury Symfoniczno-

-Operowej. Studiował grę na fortepia-
nie u prof. Ryszarda Baksta i prof. Iny 
Rapp. W 1956 r. został zaangażowany 
na stanowisko asystenta dyrygenta 
przez Dyrektora Opery Jerzego Silicha, 
następnie pracował jako dyrygent 
w operze i operetce wrocławskiej. Dy-
rygował także w Austrii, Danii, Belgii, 
Holandii, Jugosławii (Dubrownik – kon-
trakt stały po wygranym konkursie na 
stanowisko I dyrygenta), Niemczech, 
Szwajcarii i Czechosłowacji. Staże 
stypendialne odbył w Anglii, Austrii 
i Niemczech. Przy Państwowej Filhar-
monii założył „Sinfoniettę Wrocław-
ską” natomiast przy Uniwersytecie 
Wrocławskim Akademicką Orkiestrę 
Smyczkową, w skład której weszli 
absolwenci średnich szkół muzycz-
nych studiujący na różnych kierunkach 
uczelni wrocławskich. Ulubioną formą 
muzyczną Jana Ślęka jest walc wiedeń-
ski. W 1993 r. założył jedyną w Polsce 

imprezę muzyczną pod nazwą „Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Wie-
deńskiej – od J. Lannera do R. Stolza”. 
W 1997 r. powołał do życia, głównie dla 
potrzeb Festiwalu, Wrocławską Orkie-
strę Festiwalową im. Johanna Straus-
sa, którą kieruje wrocławski skrzypek, 
laureat międzynarodowych konkursów 
skrzypcowych, Wiktor Kuznietzow. 
Z tym zespołem nagrał w 2007 r. słyn-
ne uwertury operetki wiedeńskiej. Do 
najważniejszych koncertów w czasie 
Festiwalu prof. Ślęk zalicza koncert 
młodych śpiewaków z Polski, Austrii 
i Niemiec, najczęściej jeszcze studen-
tów, dla których jest to okazja po raz 
pierwszy wystąpić z orkiestrą z reper-
tuarem operetkowym, oraz koncert 
galowy z udziałem solistów, często 
o światowym rozgłosie. Zgłębiane taj-
ników interpretacyjnych walca wiedeń-
skiego stało się pasją wrocławskiego 
dyrygenta. „Dyrygując z pamięci, Jan 
Ślęk z podziwu godną swobodą rzeźbi 
kształt dzieła, a zarazem, co jest klu-
czowym walorem muzycznej interpre-
tacji, objawia je w pełni jego prawdy” –  
pisze Marek Dyżewski w eseju „Wie-
deńska kraina uśmiechu”. „Wiedeński 

Crescendum Est – Polonia, krajowym 
stażem po uzyskaniu stopnia nauko-
wego doktora finansowanym przez 
Narodowe Centrum Nauki. Niedaw-
no został laureatem konkursu Ho-
ming Plus Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej. Obecnie pracuje w zespole  
prof. Piotra Migonia w Zakładzie Geo-

morfologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Uczestnik ponad 15 wypraw 
naukowych na Spitsbergen, Islandię 
i Grenlandię. W swojej pracy nauko-
wej bada mechanizmy kontrolujące 
rozwój wybrzeży w klimatach polar-
nych oraz paraglacjalną transformację 
krajobrazu arktycznego.

16 |

1 | 2014 Przegląd Uniwersytecki

ludzie



Soliści – Karina Skrzeszewska i Łukasz Gaj, dyryguje prof. Jan Ślęk
fot. J. Katarzyński

Prof. Ślękowi medal wręczył rektor prof. Bojarski
fot. J. Katarzyński

walc w wydaniu Jana Ślęka – pełen 
elegancji, polotu, rozmachu – raz urze-
ka swym wdziękiem i majestatem, raz 
znów porywa wigorem i brawurą. Skąd 
ta niespotykana u nas stylowość jego 
wykonań? – stawiam to pytanie i nie 
znajduję na nie odpowiedzi. Bo dyrektor 
Ślęk, choć Polak z krwi i kości, sprawia 
wrażenie jakby w Wiedniu się urodził, 
jakby formował się w tamtejszym śro-
dowisku, jakby sam kiedyś grał w orkie-
strze prowadzonej przez Straussów”. 1  
Prof. Jan Ślęk odznaczony został  
m.in. medalem z okazji 100-lecia istnie-
nia klubu ROTARY, medalem Komisji 
Edukacji Narodowej z okazji 300-lecia 
Uniwersytetu Wrocławskiego, nagro-
dą Miasta Wrocławia oraz austria-
ckim Krzyżem Honorowym za zasługi 
w dziedzinie nauki i kultury. Jest ponad-
to Człowiekiem Roku miasta Ostrze-
szów i powiatu, Honorowym Obywate-
lem miasta i gminy Ostrzeszów.

Karina Skrzeszewska urodziła 
się we Wrocławiu, w rodzinie polsko-

-greckiej. W 2001 roku ukończyła 
Wydział Wokalno-Aktorski (specja-
lizacja: śpiew operowy) na Akademii 
Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie 
Felicji Jagodzińskiej-Langer. Zadebiu-
towała w przedstawieniu dyplomo-
wym realizowanym przy współpracy 
z Operą Dolnośląską, w roli Pierwszej 

Damy w „Czarodziejskim flecie”. Swo-
je umiejętności wokalne doskonaliła 
m.in. pod kierunkiem Krystyny Szostek- 

-Radkowej, Ryszarda Karczykowskiego, 
Paulosa Raptisa, Renaty Scotto, Ingrid 
Kremling-Domańskiej, Rusko Ruskova. 
Artystka współpracowała z wieloma 
scenami w Polsce, m.in. z Państwową 
Operą Bałtycką, Mazowieckim Tea-
trem Muzycznym w Warszawie, Ope-
rą Śląską w Bytomiu, występowała 

w ramach festiwalu Wratislavia Can-
tans we Wrocławiu, w Polskim Radiu 
w Krakowie, w krakowskich Sukien-
nicach, w Łazienkach Warszawskich 
oraz poza granicami kraju: w Grecji, 
Szwajcarii, Słowacji, Belgii, Holandii, 
Niemczech, Szwecji, na Węgrzech 
oraz w Kanadzie i USA. W jej reper-
tuarze znajdują się partie z oper: „Łu-
cja z Lammermoor”, „Lukrecja Bor-
gia”, „Maria Stuarda”, „Don Giovanni”,  
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Źródła: 

Program XX Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Wiedeńskiej – od J. Lannera do  
R. Stolza, 16–20 października 2013 r.

Encyklopedia Wrocławia, pod red. Jana Ha-
rasimowicza, współpr. Włodzimierz Suleja, 
Wrocław 2001. 

Wikipedia – wolna encyklopedia

1 Marek Dyżewski: Wiedeńska kraina 
uśmiechu. Esej, który powstał z okazji XX 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wie-
deńskiej, [w:] XX Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Wiedeńskiej – od J. Lannera do  
R. Stolza, 16–20 października 2013 r., pro-
gram, Wrocław 2013, s. 32–41.

„Czarodziejski flet”, „Cyganeria”, „Ri-
goletto” i „Traviata”, a także opere-
tek: „W krainie uśmiechu”, „Ptasznik 
z Tyrolu”, „Zemsta nietoperza”, „Baron 
cygański”. Podczas swoich koncertów 
prezentuje także klasyczne pieśni 
greckie Manosa Chadzidakisa, Apo-
stolisa Kaldarasa i Mikisa Teodorakisa. 
Jest półfinalistką międzynarodowego 
konkursu wokalnego w Bilbao, w roku 
2008 została uhonorowana prestiżo-
wą nagrodą marszałka województwa 
śląskiego Złota Maska w kategorii naj-
lepsza rola wokalno-aktorska.

Łukasz Gaj rozpoczął edukację 
muzyczną w Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. Ignacego Paderewskiego 
w Tarnowie. W 2008 roku ukończył 
Akademię Muzyczną im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w klasie 
śpiewu Macieja Bartczaka. Już podczas 
studiów rozpoczął działalność arty-
styczną, występując w licznych koncer-
tach operowych i oratoryjnych. Wziął 

udział w dwóch koprodukcjach Supierz 
Music Management, wykonując partię 
Normana i Artura w „Łucji z Lammer-
moor” G. Donizettiego z Operą Śląską 
oraz partię Remendada w „Carmen”  
G. Bizeta z Operą Kijowską. Jest finali-
stą konkursu Polskiej Pieśni Artystycz-
nej w Warszawie i laureatem trzeciej 
nagrody na Międzyuczelnianym Konkur-
sie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach. 
Otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę 
specjalną na Międzynarodowym Kon-
kursie Śpiewaczym im. Imricha Godina 
(Słowacja), a na Festiwalu „Bel Canto 
2009” w Nałęczowie przyznano mu na-
grodę Złotego Słowika. Od 2009 roku 
współpracuje z Operą Wrocławską. 
Jego repertuar obejmuje role z oper 

„Napój miłosny, „Cosi fan tutte, „Cza-
rodziejski flet”, „Don Giovanni”, „Cy-
rulik sewilski”. Współpracuje również 
z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Gliwi-
ckim Teatrem Muzycznym.
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Trudno zliczyć wszystkie roślinne osob-
liwości, które ma do pokazania Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego, zarówno na terenie otwartym, 
jak i w szklarniach oraz w 29 imponują-
cych swoimi rozmiarami i różnorodnoś-
cią akwariach słodkowodnych. Ciekawe 
są południowoafrykańskie „żywe ka-
mienie” z rodzaju Lithops, powszechne 
zainteresowanie wzbudzają też rośliny 
mięsożerne umiejące chwytać i trawić 
drobne bezkręgowce. Do najbardziej 
intrygujących roślin należy również 
z pewnością pasożytnicza kanianka 
(Cuscuta), która może żyć wyłącznie 
wtedy, gdy znajdzie odpowiedniego 
żywiciela. Obserwując zielonkawe, 
bezlistne łodyżki, których wierzchołki 
bezustannie krążą w poszukiwaniu no-
wej ofiary, trudno się oprzeć wrażeniu, 
że nie jest to zwykła przedstawicielka 
flory, ale jakieś przedziwne skrzyżo-
wanie rośliny i drapieżnego zwierzęcia. 
Gdy tylko agresywny pęd natrafi na so-

czystą łodygę innej rośliny, w krótkim 
czasie owija się wokół niej i „wgryza” 
w jej tkanki, aby już nie wypuścić jej 
ze swoich splotów.

Trochę botaniki 

W łańcuchu życia rośliny zielone są 
niezwykle ważnym ogniwem, bo to one 
dzięki energii słonecznej produkują 
wszystko, co jest potrzebne do prze-
trwania organizmom cudzożywnym. 
Istnieją jednak wyjątki. W toku ewo-
lucji z fotosyntetyzujących roślin 
kwiatowych powstały żyjące kosztem 
innych pasożyty, które czerpią wodę 
z solami mineralnymi oraz składniki 
odżywcze wprost z wiązek przewo-
dzących żywiciela. Jest ich na świecie 
około 4 tysięcy gatunków z 22 rodzin, 
wyłącznie dwuliściennych. Część roślin 
pasożytniczych to pasożyty całkowite, 
pozbawione chlorofilu i w pełni zdane 
na swojego gospodarza, inne to półpa-

sożyty, które zawierają chlorofil i prowa-
dzą fotosyntezę, a od żywiciela pobie-
rają jedynie wodę z solami mineralnymi. 
Przykładem półpasożyta jest dobrze 
wszystkim znana jemioła (Viscum), we 
Wrocławiu bardzo rozpowszechniona, 
zwłaszcza na topolach.

Kanianki z rodziny powojowatych 
(Convolvulaceae) należą do pasoży-
tów całkowitych. Około 150 gatunków 
zasiedla duże obszary obu półkul, za-
równo w strefie klimatu gorącego, jak 
i umiarkowanego. W Polsce występuje 
osiem gatunków, wszystkie są roślina-
mi jednorocznymi. Niektóre z nich, jak 
kanianka lnowa (C. epilinum), są bardzo 
wyspecjalizowane, związane z jednym 
żywicielem; inne, na przykład kanianka 
pospolita (C. europaea), mogą pasoży-
tować na różnych gatunkach roślin. 
Bywają uciążliwymi chwastami upraw 
ziemniaków, lnu, słonecznika, koni-
czyny, lucerny, wyki oraz łąk. Dla zwie-
rząt gospodarskich są niebezpieczne, 

dr Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny

Kanianka – roślinny wampir 
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Kwiaty kanianki
fot. A. Mularczyk
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ponieważ zawierają toksyny, głównie 
glikozyd kuskutynę. Mogą też przeno-
sić groźne dla roślin uprawnych wirusy. 

Historia delikatnej łodyżki 

Kilkanaście lat temu do Ogrodu Bota-
nicznego UWr przywieziono z Ogrodu 
Botanicznego w Monachium jako cie-
kawostkę botaniczną kaniankę nie-
wiadomego gatunku, o dekoracyjnych 
pomarańczowych pędach. Rosła z po-
wodzeniem na oleandrach (Nerium) 
i innych roślinach „kubłowych”, ale 
gdy nadmiernie się rozpanoszyła i za-
częła zagrażać uprawianym jako krze-
wy ozdobne trzmielinom (Euonymus), 
trzeba było ją usunąć.

Ponowny import kanianki, tym ra-
zem z gatunku Cuscuta reflexa, nastą-
pił wiosną 2010 r. Przyjechała w paczce 
razem ze swoją żywicielką – pelargonią 
(Pelargonium) z Ogrodu Botanicznego 
w Bonn, z którym wrocławski Ogród 
Botaniczny od lat utrzymuje przyja-
cielskie kontakty. Długa podróż bardzo 
osłabiła obie rośliny. Pelargonia zo-
stała od razu posadzona do doniczki, 
wątłe pędy kanianki ginęły jednak 
w oczach. Po kilku dniach uchował 
się zaledwie kilkucentymetrowy odci-

nek, ale to całkowicie wystarczyło do 
odrodzenia się pasożyta.

Cuscuta reflexa to tropikalne pnącze 
pochodzące z południowej i południowo- 

-wschodniej Azji, głównie Indii i Sri Lanki. 
Jak wszystkie kanianki ma postać na-
gich pędów z liśćmi zredukowanymi 
do małych łusek. Po wykiełkowaniu 
z nasienia przez pewien czas rośnie 
w glebie, ale gdy tylko natrafi na odpo-
wiedniego gospodarza, traci korzenie 
i przechodzi na całkowicie pasożytni-
czy tryb życia. Warto podkreślić, że do 
dziś nauka nie rozwiązała zagadki, co 
powoduje autonomiczne ruchy roślin, 
właśnie takie, jakie wykonują wierz-
chołki pędów pnączy w poszukiwaniu 
podpory. Jak wykazały badania, ka-
nianka reaguje na pewne substancje 
wydzielane przez rośliny żywicielskie. 
Najpierw jej pęd owija się lewoskręt-
nie wokół łodygi żywiciela, następnie 
za pomocą lepkiej substancji przykleja 
się do niej i wypuszcza ssawki (hau-
storia), które wnikają do naczyń i rurek 
sitowych. Teraz może już bez prze-
szkód pobierać wszelkie potrzebne jej 
do życia składniki. Prędzej czy później 
doprowadza to do śmierci ofiary. W od-
różnieniu od innych kanianek Cuscuta 
reflexa zawiera pewną ilość chlorofilu, 

co potęguje jej ekspansywność. Rośnie 
bardzo szybko, nawet w warunkach 
dalekich od optymalnych koniec pędu 
wydłuża się ponad 10 cm na dobę. Do 
tego obficie się rozgałęzia. Pod koniec 
lata, gdy dzień staje się krótki, zakwita 
białymi, dzwonkowatymi, zebranymi 
w pęczki kwiatkami, przypominający-
mi nieco malutkie konwalie.

W swojej ojczyźnie i na innych ob-
szarach o gorącym klimacie wzbudza  
postrach jako niezwykle groźny chwast 
upraw polowych i lasów. Popularna 
nazwa „diabelskie włosy” (Devil’s 
Hair) mówi sama za siebie. W USA ta 
inwazyjna roślina umieszczona jest 
na liście gatunków kwarantannowych, 
których nie wolno importować, sprze-
dawać ani uprawiać i które w razie 
pojawienia się należy zwalczać z całą 
bezwzględnością.

Kanianka sprowadzona z Bonn dzię-
ki troskliwej opiece odżyła i zaczęła  
opanowywać kolejne rośliny: pelargo-
nię, begonię, laur. Jedne z nich „sma-
kowały” jej bardziej, wskutek czego 
jej pędy grubiały do paru milimetrów, 
inne zaś wpływały na nią hamująco 
i powodowały, że przybierała postać 
cienkich niteczek. Najciekawsze zjawi-
sko wystąpiło po zaatakowaniu przez 
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Kanianka pasożytująca na winobluszczu pięciolistkowym
fot. M. Mularczyk

20 | kaniankę „gwiazdy betlejemskiej”, 
czyli wilczomlecza nadobnego (Eu-
phorbia pulcherrima). Pędy kanianki 
uległy drastycznemu skróceniu i de-
formacji, co świadczy o tym, że sub-
stancje zawarte w soku wilczomlecza 
mogą silnie wpływać na pasożyta.

Latem 2011 r. kanianka została „wy-
puszczona” do prywatnego ogrodu, 
gdzie zaatakowała bluszcz pospolity 
(Hedera helix) i winobluszcz pięciolist-
kowy (Parthenocissus quinquefolia). 
Nikt nie przypuszczał, jak żarłocznym 
jest potworem. W ciągu trzech miesię-
cy całkowicie zaanektowała kilka me-
trów kwadratowych powierzchni, nie 
dając żadnych szans swoim gospoda-
rzom. Uległa dopiero niskiej tempera-
turze – uśmiercił ją pierwszy jesienny 
przymrozek.

W Ogrodzie Botanicznym kanianka 
została umieszczona na pędzie wino-
rośli japońskiej (Vitis coignetiae) rosną-
cej przy ścianie kaktusiarni, w miejscu 
widocznym z głównej alei. Można się 
jej więc przyjrzeć z bliska, a przycho-
dząc regularnie co pewien czas – zaob-
serwować, jak szybko rośnie. Na zimę 
natomiast przygotowano dla niej za-
pas pelargonii, aby przetrwała w cie-
płym pomieszczeniu do następnego 
sezonu wegetacyjnego. 

Nadzieja medycyny

Przy całej swojej szkodliwości Cuscu-
ta reflexa ma również niemałe zalety. 
W dawnej fitoterapii ziele kanianki 
było stosowane m.in. jako środek 
rozkurczowy, żółciopędny, przeczysz-
czający, wiatropędny, moczopędny 
i pobudzający wydzielanie soków tra-
wiennych oraz… afrodyzjak. Obecnie 
uzyskuje się z niej także lek przeciwko 

łysieniu i innym chorobom skórnym. 
W wielu ośrodkach naukowych na 
świecie prowadzone są badania nad 
jej działaniem przeciwnowotworowym. 
Zawarte w niej związki mają też nisz-
czyć wirusa HIV. Wstępne wyniki są 
obiecujące, może więc wkrótce i u nas 
pojawią się plantacje tej niezwykłej 
rośliny.

Zaburzenia wzrostu kanianki pasożytującej na wilczomleczu 
fot. M. Mularczyk
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Wykopaliska w Jaskini Biśnik dostarczyły niezwykle bogatego materiału archeologicz-
nego i paleontologicznego. Analiza szczątków prowadzona przez pracowników z Zakła-
du Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego pozwoliła na zidentyfikowanie ponad 
100 gatunków ssaków, w tym potwierdziła obecność trzech wielkich kotów z rodzaju 
Panthera: jaguara, lamparta i lwa plejstoceńskiego. W przypadku dwóch pierwszych 
gatunków są to pierwsze – i jak do tej pory jedyne – stwierdzenia tych zwierząt na 
obszarze Polski.

dr Adrian Marciszak, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Paleozoologii

Jaskinia Biśnik i zaginiony świat
wielkich kotów 

W dzisiejszej faunie Polski próżno  
szukać wielkich kotów rodem z afry-
kańskiej sawanny czy azjatyckiej dżun-
gli. Najroślejszy krajowy przedstawiciel 
rodziny kotów, ryś, osiąga rozmiary 
sporego psa, jednak daleko mu postu-
rą i „majestatem” chociażby do pumy 
czy lamparta, o lwie czy tygrysie nie 
wspominając. Dlatego tym ciekawsze 
wydają się odkrycia będące rezultatem 
trwających ponad 20 lat interdyscy-
plinarnych wykopalisk w Jaskini Biś-
nik. Badania, prowadzone pod kierun-
kiem prof. Krzysztofa Cyrka z Instytutu  
Archeologii Uniwersytetu im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, dostar-
czyły niezwykle bogatego materiału  
archeologicznego i paleontologicz-
nego, dokumentującego (z pewnymi 
przerwami) historię człowieka na tle 
przemian przyrodniczych w ostat-
nich 300–350 tys. lat. Dokładna ana-
liza szczątków, prowadzona przez 
pracowników Zakładu Paleozoo-
logii Uniwersytetu Wrocławskiego –  
dra Adriana Marciszaka, dra Pawła 
Sochę, dra Krzysztofa Stefaniaka, 
a wcześniej również prof. Teresę Wisz-
niowską – pozwoliły na zidentyfiko-
wanie ponad 100 gatunków ssaków.

Wśród zachowanych szczątków 
stwierdzono obecność trzech wielkich 
kotów z rodzaju Panthera, będących 
dla większości ludzi przykładem kla-
sycznego, wielkiego drapieżnika. Z Ja-
skini Biśnik pochodzą pierwsze, i jak 
do tej pory jedyne, stwierdzenia jagua-
ra i lamparta z obszaru Polski. Wymar-
ły jaguar (Panthera gombaszoegensis) 

był masywnym, ważącym 150–200 kg  
kotem wielkości afrykańskiej lwicy, 
który na kontynencie europejskim był 
obecny od ok. 2 mln lat. Współczesny 
jaguar (Panthera onca), żyjący jedynie 
w Ameryce Centralnej i Południowej, 
znany jako „przekłuwacz czaszek”, wy-
korzystuje silnie umięśnione szczęki 
i masywne, długie kły do miażdżenia 
czaszek ofiar i przegryzania twardych 
pancerzy gadów. Drugi ze znalezionych 
kotów to lampart (Panthera pardus), 
przykład wszechstronnego i łatwo 
adaptującego się oportunisty. Można 
rzec, iż jest to kot w rozmiarze ideal-
nym: wystarczająco mały, by przeżyć, 
polując na niewielkie ofiary, jak ptaki, 
małpy czy gryzonie. Jednocześnie jest 
on na tyle duży, by skutecznie bronić 
swojej zdobyczy i zabić zwierzę ważą-
ce blisko 900 kg.

Ostatni z tej „wielkiej trójki” to 
plejstoceński lew (Panthera spelaea), 
prawdziwy olbrzym o masie ciała 
samców sięgającej 350–500 kg i roz-
miarach krowy. Porównanie wielkości 
tych trzech kotów dobrze ilustruje 
fakt, iż w przypadku tego gatunku 
mówimy raczej o kocie rozmiarów du-
żego niedźwiedzia. Oprócz kolosalnych 
wręcz wymiarów, kot ten odznaczał 
się również wyjątkowo silnie rozwi-
niętą muskulaturą i atletyczną budo-
wą ciała. Jego pojawienie się w Euro-
pie ok. 700 tys. lat temu miało – obok 
wielu innych czynników, takich jak  
np. zmiany klimatyczne – niebagatel-
ne znaczenie w ostatecznym wyginię-
ciu jaguara w Europie i Azji.

Pełna wersja artykułu na www.scien-
cedirect.com/science/article/pii

Porównanie wielkości trzech wymarłych kotów z rodzaju Panthera z Jaskini Biśnik (od 
lewej do prawej): lew Panthera spelaea, jaguar Panthera gombaszoegensis i lampart 

Panthera pardus. Wszystkie koty przedstawione w skali. Czerwona gwiazda pokazuje 
lokalizację Jaskini Biśnik na terenie Polski
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Tym tekstem rozpoczynamy na prośbę redakcji „Przeglądu Uniwersyteckiego” cykl artykułów pod wspólnym tytułem Nauko-
wiec w sieci. W kolejnych odcinkach będziemy omawiać różne tematy związane funkcjonowaniem uniwersytetu w rzeczywistości  
cyfrowej. Chcemy pokazać, że niesie ona badaczom wiele korzyści. Dziś tekst poświęcony programom, które ułatwiają zarządzanie 
bibliografią. W kolejnych artykułach napiszemy m.in. o tym, jak sprawić, by nasze teksty zachęcały do lektury, oraz o tym, jak 
zarządzać własnym wizerunkiem w sieci. Ufamy, że cykl będzie przydatny szczególnie tym, którzy rozpoczynają uniwersytecką 
karierę, ale – że i doświadczeni naukowcy znajdą w nim wiele interesujących informacji.

dr Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny, Pracownia Prostej Polszczyzny

Menadżer bibliografii – czyli co?

Na początek typowa sytuacja. Kończy-
my właśnie artykuł naukowy. Załóżmy, 
że wstawiając odnośniki, notowaliśmy 
jedynie dzieło i odpowiedni numer 
strony. Teraz przychodzi czas na być 
może najbardziej nieproduktywną 
część. Przedzieramy się przez kolej-
ne przypisy, uzupełniamy w tekście 
lub bibliografii: autora, tytuł, miejsce 
wydania, wydawnictwo… Tytuł tomu, 
numer tomu, redaktorów… Jeszcze 
nazwisko tłumacza, bo to akurat prze-
kład. I zakres stron artykułu. Zrobione. 
Kolejny przypis: autor, tytuł, miejsce…

Oczywiście część danych uzupeł-
niamy bez sprawdzania – to przecież 
teksty, które znamy niemal na pamięć. 
Po inne ruszamy do regału, przekopu-
jemy kserokopie, część mamy być może 
w formie plików gdzieś na dysku. Przy-
pominamy sobie, że niektóre pozycje 
cytowaliśmy już w poprzednim arty-
kule – przynajmniej te możemy szybko 
skopiować do nowego tekstu. Po dłuż-
szym czasie mamy już wszystko za 
sobą. Niestety okazuje się, że wydaw-
ca ma określone wymagania względem 
przypisów i bibliografii. Rozwijamy ini-
cjały w imiona lub zwijamy imiona do 
inicjałów, zmieniamy kropki na prze-
cinki lub odwrotnie, rok wydania wyla-
tuje właśnie zza nazwiska autora lub 
wraca tam z końca wpisu. Wreszcie tu 
i ówdzie dodajemy lub usuwamy kur-
sywę. Prawdopodobnie i tak o czymś 
zapomnieliśmy.

To sytuacja dość powszechna, być 
może zdążyliśmy się do niej przyzwy-
czaić na tyle, że nawet nie zauważamy,  

jak wiele czasu poświęcamy na to 
niezbyt kreatywne zajęcie. Mogą się 
też zdarzyć sytuacje bardziej wyjątko-
we – tekst miał się ukazać w piśmie X, 
ale z jakiegoś powodu się nie ukazał. 
Możemy go jednak opublikować w piś-
mie Y. Niestety pierwsze z nich stosuje 
przypisy dolne i tak też mamy przygo-
towany nasz artykuł, a drugie wymaga 
wyłącznie nawiasowych odnośników 
w tekście. Albo co gorsza odwrotnie – 
tekst z odnośnikami musimy przerobić 
na taki z przypisami. Nie ma rady, z re-
zygnacją zabieramy się do pracy. 

Rozwiązanie: menadżer bibliografii

Tymczasem od dość dawna istnieją 
programy, które wiele z tych proble-
mów najzwyczajniej w świecie roz-
wiązują. Chodzi właśnie o menadżery 
bibliografii. Spośród wielu istniejących 
tu skupimy się na dwu najpopularniej-
szych, a przy tym darmowych – Zotero 
i Mendeleyu. Stanowią one dobry punkt 
wyjścia, z czasem zaś każdy może zde-
cydować się na rozwiązania płatne. Co 
więcej, w przypadku Mendeleya pra-
cownicy Uniwersytetu Wrocławskiego 
otrzymali dostęp do wersji Premium, 
o czym rektor Jezierski informował kil-
ka miesięcy temu. Tym bardziej więc 
warto zwrócić uwagę na to, co mamy 
do dyspozycji.

Czym zatem jest menadżer biblio-
grafii? Jest to program, który służy 
nam do gromadzenia danych biblio-
graficznych o publikacjach, z których 
korzystamy. Na naszej stronie zrzut 

ekranu z programu Zotero (ILUSTRA-
CJA 1). Mendeley wygląda bardzo po-
dobnie, choć jego plusem jest m.in. to, 
że możemy w nim również przeglądać 
pliki PDF, jeśli daną publikację mamy 
w wersji cyfrowej. Jak widać, rzecz jest 
bardzo intuicyjna: po lewej mamy do-
stęp do katalogów zawierających dane 
oraz do słów kluczy. Centralną pozycję 
zajmuje zawartość danego katalogu – 
w naszym przypadku bazę informacji 
bibliograficznych o czasopiśmie „Język 
a Kultura”. Po prawej zaś – szczegóły 
konkretnej publikacji.

Pierwszy krok w pracy z menadże-
rem to dodanie publikacji, z której bę-
dziemy korzystać. Po kliknięciu Plik > 
Nowy element wybieramy typ publika-
cji, np. Artykuł z czasopisma i możemy 
uzupełniać wybrane kategorie w polu 
po prawej. Po uzupełnieniu nasza 
pozycja jest już gotowa do cytowa-
nia. Przechodzimy do edytora tekstu 
(zazwyczaj do Worda), gdzie w menu 
Zotero klikamy Wstaw odnośnik i po 
chwili mamy już gotowy przypis do 
danej publikacji.

Zalety pracy z menadżerem

Tu rodzi się pytanie: po co wpisywać 
autora, rok, tytuł itd. w osobnym pro-
gramie, skoro możemy to zrobić bezpo-
średnio w edytorze tekstu? Po pierwsze, 
dane do menadżera wpisujemy tylko 
raz. Korzystać zaś z nich możemy już 
we wszystkich kolejnych artykułach. 
Zatem przy każdym następnym cyto-
waniu tekstu, na który już się powo-
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ływaliśmy, oszczędzamy nieco czasu. 
Wystarczy spojrzeć w kilka własnych 
publikacji poświęconych jednemu 
większemu zagadnieniu, by zauważyć, 
że jest to korzystne. 

Po drugie, przy wstawianiu pierw-
szego odnośnika menadżer prosi nas 
o wybór stylu bibliograficznego. Są 
wśród nich najpopularniejsze: APA 6th –  
ten, który zwykle kojarzy się z „przy-
pisami oksfordzkimi”, MLA 7th czy 
zgodny z najnowszym Chicago Manual 
of Style, ale wybierać możemy spośród 
kilku tysięcy (!) stylów, często przy-
gotowanych zgodnie z wymaganiami 
konkretnych czasopism. Od tego mo-
mentu to menadżer dba o to, by od-
nośnik był właściwie sformatowany, by 
kolejne pozycje w bibliografii miały ten 
sam kształt, by wszystkie kropki, prze-
cinki i kursywy były tam, gdzie trzeba 
(ILUSTRACJA 2).

Po trzecie, właśnie bibliografia! Jeśli 
cały artykuł napisaliśmy, wstawiając 
odnośniki za pomocą menadżera, na 
końcu klikamy przycisk Wstaw biblio-
grafię i ta pojawia się automatycznie. 
Kompletna, sformatowana i w odpo-
wiednim porządku. Tutaj oszczędność 
czasu jest nie do przecenienia.

Wreszcie sprawa czwarta – dwa 
kliknięcia w Ustawieniach i w gotowym 
artykule zmieniamy styl bibliograficz-
ny. Innymi słowy, zmieniamy np. tekst 

z odnośnikami nawiasowymi na taki 
z przypisami dolnymi. Wraz z nimi 
zmienia się kształt bibliografii, w tym – 
wszystkie detale, które jeszcze niedaw-
no zajmowały nam tyle czasu.

Na zajęciach, podczas których pre-
zentujemy menadżery bibliografii, za-
czynamy od takiego właśnie bolesnego 
zadania. Najpierw prosimy o typowe 
przywołanie w tekście dwu artykułów 
w formie odnośników i mierzymy czas 
wykonania zadania. Potem – o prze-
formatowanie tych dwu odnośników 
na przypisy dolne – znów mierząc czas. 
Następnie zaczynamy podstawy pra-
cy z menadżerem: prosimy o wpisa-
nie danych nie w edytorze tekstu, ale 
w programie, o dodawanie odnośników 
z menadżera i o automatyczne wy-
generowanie bibliografii. Już na tym 
etapie zawsze widzimy pozytywne za-
skoczenie. Na koniec, gdy okazuje się, 
że w parę chwil można zrobić to, co 
wcześniej zajmowało od kilku do kilku-
dziesięciu (!) minut, uczestnicy uświa-
damiają sobie, jak mało produktywne 
było wcześniejsze podejście. Ćwiczenie 
bolesne, ale chyba skuteczne.

Nie trzeba wpisywać ręcznie!

Nasz cykl o naukowcu w sieci nieprzy-
padkowo rozpoczynamy tym właśnie 
tekstem. Wszystko, co powiedzieliśmy 

sobie do tej pory o dodawaniu kolejnych 
publikacji do menadżerów, jest prawdą, 
ale robimy to tylko w ostateczności. 
Dane bibliograficzne w odpowiednich 
formatach plików możemy po prostu 
importować do menadżera. Widocz-
na na zrzucie z Zotero (ILUSTRACJA 3) 
baza danych bibliograficznych Języka 
a Kultury to przygotowany przez stu-
dentów polonistyki plik, po zaimporto-
waniu którego możemy automatycznie 
cytować dowolny z kilkuset artykułów 
z tego czasopisma bez żmudnego 
wpisywania poszczególnych pozycji. 
Przede wszystkim jednak nasze teks-
ty piszemy przecież na komputerze, 
a tu mamy dostęp do internetu. Bar-
dzo dużo stron – od profesjonalnych 
baz danych, repozytoriów, bibliotek 
i witryn poszczególnych czasopism 
czy wydawnictw naukowych, poprzez 
popularne Google Scholar i Books, po 
strony sklepów jak np. Amazon – ofe-
ruje eksport danych bibliograficznych 
do menadżera bibliografii. Jeśli jest 
taka możliwość, przeglądarka syg-
nalizuje to za pomocą odpowiedniej 
ikonki. Po jej kliknięciu otrzymujemy 
listę publikacji, których dane możemy 
pobrać do menadżera. Poniżej menu 
Zotero w Google Chrome na stronie 
czasopisma. Dzięki tym i kilku innym 
(Mendeley świetnie sprawdza się 
np. przy porządkowaniu plików PDF)  

ILUSTRACJA 1
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mechanizmom bazę cytowanych pub-
likacji możemy nawet samodzielnie 
skompletować w stosunkowo krótkim 
czasie. W pełni automatycznie, co 
najwyżej poprawiając lub uzupełnia-
jąc jedynie wybrane informacje. Spo-
radycznie zaś – dopisując daną pozycję 
w całości ręcznie. Napisaliśmy „nawet 
samodzielnie”, ponieważ to, o czym tu 
wspomnieliśmy jest jedynie fragmen-
tem możliwości oferowanych przez 
programy tego typu. Bardzo często 
stoją za nimi sieciowe platformy, na 
których możemy dzielić się własny-
mi publikacjami czy współpracować 
on-line z innymi badaczami. O tym 
opowiemy jednak już w kolejnej części 
naszego cyklu.

Tymczasem wszystkim, których  
zainteresował ten temat i chcieliby 
rozpocząć pracę z którymś z mena-
dżerów, polecamy Warsztat badacza – 
blog dr. Emanuela Kulczyckiego, który 
m.in. od wielu lat popularyzuje tego 
typu narzędzia. Szczególnie polecamy 
jego Niezbędnik, gdzie zamieszczo-
ne są dwa filmy pokazujące krok po 
kroku instalację Zotero i możliwości, 
które oferuje: www.ekulczycki.pl/war-
sztat_badacza/niezbednik

dr Tomasz Piekot

Językoznawca i komunikolog, trener ko-
munikacji interpersonalnej i społecznej, 
nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii 
Polskiej UWr. Autor książek Dyskurs pol-
skich wiadomości prasowych (2006) i Język 
w grupie społecznej (2008), współautor 
poradnika tworzenia tekstów użytkowych 
Sztuka pisania (2008) oraz poradnika dla 
urzędników i dziennikarzy piszących o Fun-
duszach Europejskich (2010). Redaktor cza-
sopisma naukowego „Oblicza Komunikacji”. 
Domowy barista.

Grzegorz Zarzeczny

Językoznawca i glottodydaktyk. W bada-
niach zajmuje się przede wszystkim dyskur-
sem medialnym, akademickim i biurokra-
tycznym. Autor lub współautor artykułów 
w zakresie (krytycznej) analizy dyskursu, 
językoznawstwa kognitywnego i korpuso-
wego oraz glottodydaktyki języka polskiego. 
Współautor książek Jak pisać o Funduszach 
Europejskich? (2010) oraz Język raportów 
ewaluacyjnych (2012). Członek redakcji cza-
sopism „Baltica ~ Silesia” oraz „The Journal 
of Cultural Mediation”. Asystent w Instytu-
cie Filologii Polskiej oraz lektor w Szkole Ję-
zyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 
UWr. Prywatnie susłolog.
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Sławomir Czerwiński

Samorząd Doktorantów –
otwarcie IV kadencji

W listopadzie ubiegłego roku, po wy-
borach do organów regulaminowych 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego zawiązał się Samorząd 
IV kadencji. Sejmik z 41 możliwych do 
obsadzenia mandatów utworzyło 26 
doktorantów. Spośród nich na Sejmi-
ku Wyborczym wybrano Radę Dokto-
rantów, w skład której weszli:

•	 Przewodnicząca
 Hanna Banaś (WPAE)
•	 Wiceprzewodniczący
 Rafał Mundry (WPEA)
•	 Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Sanocka (WNS)
•	 Sekretarz

Jakub Zarzycki (WNHP)
•	 Członek RD

Tobiasz Papuczys (WF)
•	 Członek RD

Tomasz Piasecki (WF)

Ponad trzymiesięczne działania 
Rady przyniosły pierwsze efekty w po-
staci współorganizacji XIV Krajowe-
go Zjazdu Doktorantów (6–8 grudnia 
2013 r.), ustalenia cyklicznych spotkań 
z rektorem UWr oraz uzyskania stałej 
rubryki w „Przeglądzie Uniwersyte-
ckim”. Pracy na najbliższe trzy lata 

kadencji jest sporo, zwłaszcza, jeśli 
rozumieć Samorząd Doktorantów jako  
organizację, będącą swoistym rodzajem 
związku zawodowego, o czym w ze-
szłym roku trafnie pisał w swoim arty-
kule Łukasz Andrzejewski (Samorząd, 
czyli związek zawodowy doktorantów, 

„Przegląd Uniwersytecki” nr 1/198/2013). 
Głównym zadaniem Samorządu jest 
reprezentowanie interesów doktoran-
tów, dlatego też ze względu na częste 
zmiany przepisów dotyczących szkol-
nictwa wyższego oraz trudności z ich 
interpretowaniem działania organów 
samorządowych powinny być skiero-
wane przede wszystkim w kierunku 
wyjaśniania i zabezpieczania statusu 
doktoranta oraz sprawiedliwych zasad 
jego funkcjonowania w strukturach 
uczelni. Tym bardziej, że to doktoranci 
stanowią realną przyszłość środowiska 
akademickiego.

Z uwagi na te podstawowe założe-
nia nowa Rada Doktorantów, chcąc kon-
tynuować działania swoich poprzedni-
ków, wyznaczyła sobie pięć głównych 
obszarów działań o charakterze: (1) 
regulaminowym; (2) stypendialno- 

-finansowym; (3) współpracy; (4) 
organizacyjnym; (5) wizerunkowo- 

-komunikacyjnym. Do każdego z nich  

zostanie zaproponowany szereg szcze-
gółowych zadań, mających na celu po-
prawę funkcjonowania studiów dokto-
ranckich i warunków studiowania na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Wstępna 
analiza sytuacji doktorantów wskazuje 
na fakt, że problemy zależą zwykle od 
sytuacji na danym wydziale. W związ-
ku z tym, przy formułowaniu postula-
tów zdecydowanie należy uwzględniać 
charakter danej jednostki. Nie ulega 
wątpliwości, że w tym procesie głów-
ną role odegrają Wydziałowe Rady 
Doktorantów, które mogą w najbliższej 
kadencji liczyć na wsparcie ze strony 
Sejmiku i Rady Doktorantów.

Ponadto Samorząd działający na 
poziomie zarówno wydziałowym jak 
i ogólnouczelnianym, będzie dbał o to, 
aby głos doktorantów był reprezen-
towany i dostrzegany we wszystkich 
gremiach uniwersyteckich. Jednak, aby 
tak się stało, zachęcam do włączenia 
się w nasze działania. Tym bardziej, 
że zgodnie z regulaminem Samorząd 
tworzą wszyscy doktoranci Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

Samorząd Doktorantów UWr
www.doktoranci.uni.wroc.pl/
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Profesor Adam Galos patronem Biblioteki Instytutu Historycznego
22 stycznia 2014 r. odbyła się uroczystość nadania Bibliotece Instytutu Historycznego imienia prof. Adama Galosa – organizatora 
i pierwszego dyrektora Instytutu Historycznego. Uroczystość, która miała miejsce w czytelni połączona była z sesją poświęconą 
zmarłemu w 2013 roku profesorowi.

Wystawa poświęcona prof. Sewerynowi Wysłouchowi
Seweryn Wysłouch (1900–1968) był prawnikiem i prorektorem UWr w latach 1947–1952, wybitnym badaczem historii ustroju i prawa 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz historii społeczno-gospodarczej Śląska w XIX i XX wieku, jednym z pierwszych sowietologów 
i znawców zagadnień mniejszościowych. To właśnie jemu poświęcona jest wystawa prezentowana w holu budynku D WPAE od  
13 marca. Można ją oglądać do końca miesiąca. 

Nasi programiści kolejny raz w finale ACM-ICPC
Drużyna informatyków z naszego uniwersytetu – Anna Piekarska, Jakub Tarnawski i Tomasz Syposz – uplasowała się na piątej 
pozycji w Akademickich Mistrzostwach Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym, co oznacza, że weźmie udział w świato-
wych finałach po raz piąty z rzędu. To wielki sukces. Trzymamy kciuki za finał w Jekaterynburgu w dniach 22–26 czerwca tego roku. 

Konrad Jamrozik z Instytutu Informatyki laureatem konkursu PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) ogłosiło wyniki trzydziestego, jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą 
pracę magisterską z informatyki. Przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody, które otrzymali mgr Konrad Jamrozik z Instytutu 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i mgr inż. Aleksander Wieczorek z Politechniki Poznańskiej.

Wioślarze z UWr na podium
1 lutego odbyły się XXIII międzynarodowe regaty na ergometrze wioślarskim „Ergowiosła 2014”, w których wzięli udział studenci 
UWr. Nasze panie zdobyły srebrny medal w sztafecie uczelnianej i uplasowały się tuż przed Uniwersytetem Medycznym i za 
Politechniką Wrocławską. Panowie natomiast zajęli miejsce trzecie (za drużynami Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu).

„Via regia. Szlak wędrówki gatunków” w Muzeum Przyrodniczym
4 lutego Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego otworzyło wystawę czasową „Via regia. Szlak wędrówki gatunków”. 
Będzie czynna do 1 czerwca 2014 roku, codziennie od 9.00 do 15.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00. 

zebr. AS na podstawie tekstów różnych autorów
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Arcydzięgiel litwor
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Bylica piołun
(Artemisia absinthium)
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Dobroczynne zioła rosną wszędzie. 
Można nawet zaryzykować twierdze-
nie, że prawie nie ma rośliny, która  
by była zupełnie bezwartościowa. Ziel-
ska porastające nieużytyki, takie jak 
bylica pospolita (Artemisia vulgaris), 
wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), 
nawłoć kanadyjska (Solidago canaden-
sis) czy inne „chwasty”, na które często 
patrzymy z odrazą lub w najlepszym ra-
zie mijamy je obojętnie, również poma-
gają leczyć rozmaite dolegliwości. Inne, 
jak nietrudna do znalezienia w naturze 
lebiodka pospolita (Origanum vulgare) 
czy bluszczyk kurdybanek (Glechoma 
hederacea), poprawiają smak potraw 
i ułatwiają trawienie. O korzystnych 
dla zdrowia właściwościach niektó-
rych roślin wiedzą też psy i koty, które 
w czasie spacerów chętnie podskubują 
zieleninę. W „wieku pary i elektryczno-
ści” surowce roślinne i zwierzęce oraz 
substancje mineralne i proste związki 
chemiczne stanowiły podstawę lecz-
nictwa. Oto, co w połowie XIX stulecia, 
według zaleceń lekarzy, koniecznie na-
leżało mieć w domowej apteczce: liście 
melisy, orzechowe, mięty, rozmarynu, 
szałwii, senesu, cytwarowe nasienie, 
krwawnik pospolity, rumianek, kwiat 
bzowy i lipowy, korzeń ślazowy, dzięglu, 
tatarakowy, perzu, jalapy i ipekakuany 

w proszku, rabarbarowy, sarsaparyli, 
podróżnika i kozłku, jałowiec i jagody, 
gorczycę, piołun, mech karagen, mech 
islandzki, korę chinową i dębową, sza-
fran i jeszcze kilkadziesiąt innych me-
dykamentów, przeważnie naturalnego 
pochodzenia. Dzisiaj też z upodoba-
niem parzymy sobie ziółka – czy to 
w celu łagodzenia dolegliwości, czy też 
dla walorów smakowych tego rodzaju 
herbatek. Sięgamy przy tym zarówno 
po rośliny znane u nas od setek lat, ro-
dzime lub pochodzące z obszaru śród-
ziemnomorskiego, jak i po przedsta-
wicielki flor egzotycznych, chociażby 
południowoafrykański aspalat prosty 
(Aspalathus linearis), powszechnie 
znany pod nazwą rooibos.

W Polsce mamy kilka ogrodów 
specjalizujących się w uprawie ziół. 
Do najwyższych rangą należy Ogród 
Roślin Leczniczych Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Ple-
wiskach koło Poznania. Natomiast pla-
cówką jedyną w swoim rodzaju jest 
Ogród Roślin Zdatnych do Zażycia Le-
karskiego, należący do Muzeum Rolni-
ctwa w Ciechanowcu na Podlasiu. Ros-
nące w nim zioła uporządkowane są 
według chorób, które leczą, a układ ten 
opiera się na XVIII-wiecznym „Dykcjo-
narzu roślinnym” ks. Krzysztofa Kluka.

Pierwszym ogrodem ziołowym 
we Wrocławiu był Ogród Roślin Le-
karskich Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu i Politechniki we Wrocła-
wiu, powstały w 1946 r. z inicjatywy 
prof. Józefa Mądalskiego, przedwo-
jennego współpracownika prof. Sta-
nisława Kulczyńskiego w Ogrodzie 
Botanicznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Parcela przy 
al. Jana Kochanowskiego, na której 
do dziś istnieje placówka pod nazwą 
Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych 
Uniwersytetu Medycznego, należała 
przed wojną do botanika i miłośni-
ka ogrodnictwa – dra Paula Rüstera. 
Obecnie na powierzchni ponad 2,5 ha 
(w tym 350 m2 pod szkłem) można 
zobaczyć ok. 1700 gatunków i odmian 
roślin zawierających cenne substan-
cje biologicznie czynne, a także inne, 
interesujące ze względu na swoją 
budowę, pochodzenie geograficzne 
lub walory dekoracyjne. Szczególną 
uwagę warto zwrócić na kolekcję roślin  
dalekowschodnich, która jest ocz-
kiem w głowie pracowników Ogrodu. 
Wielu wrocławian nie wie, że mamy 
w mieście dwa ogrody botaniczne 
i choć Ogród Roślin Leczniczych nie 
jest otwarty dla publiczności tak 
jak Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wieści z Ogrodu Botanicznego |
Zioła, ziółka, zielska 
dr Magdalena Mularczyk 
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Nie można zaprzeczyć, że zioła są na fali. Nie tylko wraca się do metod terapii z cza-
sów, gdy cała europejska medycyna opierała się na surowcach roślinnych, ale też od-
krywa się dla świata zachodniej cywilizacji rośliny wykorzystywane od tysięcy lat na 
Dalekim Wschodzie, w Indiach czy też na zamieszkiwanych przez rdzenną ludność 
połaciach Ameryki Północnej i Południowej. Sztuka kulinarna również wzbudza co-
raz większe zainteresowanie, co widać choćby po liczbie poświęconych jej programów 
telewizyjnych. Ludzie są ciekawi nowych smaków, które dawniej, za czasów Żelaznej 
Kurtyny, były dla nich niedostępne. Mając na względzie wszystkie te okoliczności, rok 
2014 ogłoszono we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym Rokiem Roślin Przyprawo-
wych, choć w ekspozycji nie zabraknie też ziół o właściwościach leczniczych i roślin 
uprawianych dla ich wyjątkowego zapachu. 

wieści z…



Dr Magdalena Mularczyk

Mgr inż. rolnictwa
i dr nauk humanistycznych 
w zakresie historii bota-
niki, pracownik Ogrodu 
Botanicznego UWr od 
1986 r., kierownik Działu 
Dokumentacji Zbiorów. 
Autorka opracowań 
dziejów Ogrodu do 1945 r. 
i w okresie powojen-
nym, licznych artykułów 
popularyzujących botanikę 
i ogrodnictwo oraz prze-
kładów z języka niemie-
ckiego, m.in. podręcznika 
historii botaniki Karla 
Mägdefraua. Matka 
trojga dorosłych dzieci. 
Entuzjastka podróży, 
zwłaszcza z wątkami 
botanicznymi i roślin 
pokojowych.

Mięta pieprzowa
(Mentha piperita)

karierę w medycynie chińskim miłorzębie 
dwuklapowym (Ginkgo biloba) czy o ambrow-
cu amerykańskim (Liquidambar styraciflua), 
pięknym drzewie o liściach podobnych do liści 
klonu, wspaniale przebarwiających się jesienią 
na rozmaite odcienie czerwieni i fioletu. Jego 
oryginalne owocostany mają postać kolcza-
stych kulek. Roztarte liście wydzielają bardzo 
przyjemny, słodkawy zapach. Lecznicza żywica 
ambrowca, znana jako „styraks amerykański”, 
używana była dawniej do aromatyzowania… 
gumy do żucia.

Z okazji Roku Roślin Przyprawowych będą 
przygotowane specjalne ekspozycje, zlokalizo-
wane przede wszystkim w słonecznych miej-
scach przy alei prof. Ferdinanda Paxa, czyli 
głównej alei Ogrodu, oraz przy prostopadłej do 
niej drodze, pod budynkiem Muzeum Przyrod-
niczego UWr. Ambicją organizatorów jest po-
kazanie nie tylko roślin popularnych, takich jak 
bazylia, melisa czy rozmaryn lekarski (Rosma-
rinus officinalis), używanych w każdej kuchni 
i oferowanych w doniczkach nawet w małych 
osiedlowych sklepach na peryferiach Wrocła-
wia, ale też gatunków rzadszych, znanych je-
dynie specjalistom. Podjęto również starania 
o urządzenie pokazu układania kompozycji 
roślinnych z wykorzystaniem ziół, warsztatów 
ziołowo-bukieciarskich dla dzieci, kiermaszu 
przypraw oraz ziół przyprawowych i aroma-
tycznych do posadzenia w ogródku, degustacji 
potraw, których istotnym składnikiem będą 
pachnące zioła i przyprawy korzenne. Bliższe 
informacje zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Ogrodu Botanicznego:
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl. 

Wrocławskiego, to można go zwiedzać w go-
dzinach pracy po zgłoszeniu się w sekretariacie.

Mimo powstania specjalistycznego ogrodu 
farmakognostycznego ziół nie mogło zabrak-
nąć również w ogrodzie uniwersyteckim. Na po-
czątku lat 50. XX w. Jadwiga Teleżyńska, która 
wcześniej wraz z Zofią Gumińską i Janem Augu-
stynowiczem kierowała odbudową Ogrodu Bo-
tanicznego ze zniszczeń wojennych, założyła 
w jego południowo-wschodniej części dział dy-
daktyczny z poletkami ilustrującymi zagadnie-
nia z zakresu morfologii i biologii roślin, a obok 
nich – kwaterami roślin prawnie chronionych 
oraz użytkowych, w tym właśnie leczniczych 
i przyprawowych. Dział ten funkcjonuje w lek-
ko zmienionym kształcie do dziś, służąc ucz-
niom i studentom, którym dostarcza żywego 
materiału do zajęć, a także wszystkim osobom 
zainteresowanym praktycznymi korzyściami 
z roślin. Tutaj każdy okaz można dokładnie 
obejrzeć, dotknąć i powąchać. Na kilku sąsia-
dujących ze sobą rabatach rosną m.in. arcy-
dzięgiel litwor (Angelica archangelica), bazylia 
zwyczajna (Ocimum basilicum), bylica piołun 
(Artemisia absinthium) i estragon (Artemisia 
dracunculus), lubczyk ogrodowy (Levisticum 
officinale), melisa lekarska (Melissa officina-
lis), mięta pieprzowa (Mentha piperita), ruta 
zwyczajna (Ruta graveolens), szałwia lekarska 
(Salvia officinalis), tymianek właściwy (Thy-
mus vulgaris).

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbu-
dza założona przed kilku laty przez kierow-
niczkę działu dydaktycznego, mgr. inż. Jolantę 
Kochanowską, kwatera roślin kosmetycznych 
znajdująca się nieopodal. Zdrowie i uroda ściśle 
wiążą się ze sobą, toteż większość ziół używa-
nych do zabiegów kosmetycznych to równo-
cześnie rośliny lecznicze. Można tu więc zoba-
czyć na przykład chaber bławatek (Centaurea 
cyanus), nagietek lekarski (Calendula officina-
lis) czy rosnący w donicy wystawianej na lato ze 
szklarni aloes zwyczajny (Aloe vera). Roślinom 
towarzyszą specjalne tablice z opisami ich 
właściwości i zastosowania oraz opakowania-
mi po ziołowych kosmetykach.

Wiele roślin zielarskich można też znaleźć 
na terenie największego działu Ogrodu Bo-
tanicznego – działu systematyki roślin, oraz 
w arboretum – dziale drzew i krzewów. Gatunki 
lecznicze są wyróżnione umieszczonym w na-
rożniku etykiety żółtym znaczkiem z kielichem 
Higiei – symbolem farmacji. I choć termin „zie-
le” kojarzy nam się z roślinami zielnymi, czyli 
niezdrewniałymi: jednorocznymi, dwuletni-
mi i bylinami, to w kolekcjach Ogrodu mamy 
również sporo drzew i krzewów stosowanych 
w ziołolecznictwie na różnych kontynentach 
i dostarczających substancji aromatycznych. 
Wspomnijmy na przykład o robiącym wielką 

Ilustracje z:
Köhler’s Medizinal-

-Pflanzen, Gera 1887.
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Lubczyk ogrodowy
(Levisticum officinale)

29|Ruta zwyczajna
(Ruta graveolens)

Rozmaryn lekarski
(Rosmarinus officinalis)

Tymianek właściwy
(Thymus vulgaris)
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Dni coraz dłuższe, częściej świeci 
słońce. To wszystko zachęca ptaki, po-
zostające u nas na zimę, do większej 
aktywności. Zajęte są już nie tylko 
żerowaniem, co było ich najważniej-
szym zajęciem w czasie mrozów. Teraz 
trzeba wybrać dobre terytorium do 
lęgów, znaleźć samiczkę, zniechęcić 
potencjalnych rywali… Jak tylko moc-
niej przygrzeje słońce, sikory, pełza-
cze i kowaliki zaczynają śpiewać. Choć 
nie robią tego dla nas, od razu robi się 
przyjemniej. Wieczorami słychać już 
pogwizdujące kosy. To te, które nie 
odleciały na zimę. Są wprawdzie osła-
bione, ale mają niezaprzeczalną prze-
wagę na konkurentami – są na miejscu. 
W miarę upływu czasu do gwiżdżących 
kosów dołączają drozdy śpiewaki. Ła-
two je odróżnić, bo każdą frazę powta-

rzają. Nawet w miastach słychać trele 
małych rudzików, ptaków typowo leś-
nych, które śpiewają w trakcie przelo-
tu. Większość ptaków na przedwioś-
niu dopiero wybiera terytoria, miejsca 
na gniazda i przymierza się do lęgów 
albo jest w drodze powrotnej z zimo-
wisk. Są jednak i takie ptaki, które 
w marcu już wysiadują jaja. Należą do 
nich bieliki, kruki i kilka gatunków sów.

Bielik to nasz największy ptak dra-
pieżny. Jest długowieczny, dojrzewa 
dopiero w 5–6. roku życia. Bieliki do-
bierają się w pary na wiele lat i cały 
rok spędzają w pobliżu terytorium 
lęgowego. Gniazda, których używają 
przez wiele sezonów, budują w koro-
nach wielkich buków, sosen czy olch, 
zwykle z dala od ludzi. Mimo że ostat-
nio ich lęk przed ludźmi nieco zmalał,  

a liczebność wzrasta, to nadal jednak 
jest to gatunek rzadki, a gniazda są 
objęte ochroną strefową. Toki bieli-
ków są spektakularne, wykonywane 
wysoko na niebie, ptaki są bardzo 
głośne i dość łatwe do obserwacji. 
Niestety w tym roku już nie da się ich 
obserwować, ponieważ bieliki tokują 
w styczniu i lutym. W marcu samica 
siedzi już na jajach – składa ich 2–3. 
Partner rzadko zmienia ją w gnieździe, 
ale zawsze jest w pobliżu i przynosi 
pokarm. Bieliki polują nad wodami 
na ptaki wodno-błotne i ryby, chętnie 
też jedzą padlinę. Wczesną wiosną 
na stawach milickich przebywa mniej 
bielików niż jesienią, ale można ob-
serwować spektakularne polowania 
dojrzałych i młodych osobników na 
odpoczywające na wodzie kaczki czy 

Fiołek wonny
fot. B. Orłowska

Wieści ze stacji ornitologicznej |
Nadchodzi wiosna…
Beata Orłowska

30 |

1 | 2014 Przegląd Uniwersytecki

wieści z…



Sikora bogatka
fot. J. Witkowski

gęsi. Widok wart zobaczenia. Nie wiadomo 
komu kibicować…

W słoneczny dzień, na tle niebieskiej wody, 
widoczne są już nie tylko pospolite krzyżów-
ki. Po kolei pojawiają się inne gatunki kaczek. 
Najwcześniej widać kolorowe samce. Głowien-
ki z czerwonymi głowami, eleganckie czarno-

-białe czernice, różnokolorowe świstuny i cyra-
neczki. Trochę później przylatują coraz rzadsze 
w Polsce rożeńce i cyranki. Razem z kaczkami 
po stawach pływają czarne łyski z białymi pla-
mami na głowach. Aż trudno uwierzyć, że ich 
najbliższymi krewnymi są żurawie. Żurawie też 
już trąbią na swoich terytoriach w wilgotnych 

lasach i rozległych trzcinowiskach na stawach, 
a na żer latają parami. Na stawach polują duże 
grupy kormoranów, większość, na szczęście dla 
rybaków, w drodze na lęgowiska w północnej 
i wschodniej Europie. Widać też duże stada 
ptaków nurkujących – nurogęsi i gągołów. O tej 
porze wiele z nich jeszcze tokuje, warto to zo-
baczyć. One też polecą dalej. Na stawach mili-
ckich gniazduje tylko kilkanaście par gągołów 
i czasami pojedyncze pary nurogęsi, ale wczes-
ną wiosną możemy się cieszyć widokiem tych 
eleganckich ptaków na stawach.

Po zmierzchu, w parkach, na starych cmen-
tarzach, w alejach starych drzew i oczywiście 

Podbiał
fot. Z. Dajdok
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Pracuje w Stacji jako 
biolog specjalista od
1998 r. Do jej zaintereso-
wań, a właściwie pasji, 
należy ochrona ptaków 
i ich siedlisk. Zajmuje się 
monitoringiem przyrod-
niczym, aby skuteczniej 
chronić cenne nie tylko 
dla ptaków środowiska, 
a także projektuje ogrody 
przyjazne naturze
(ptakom, płazom, gadom, 
bezkręgowcom) z roślin 
autochtonicznych lub 
dobrze zadomowionych 
w naszym klimacie. Pró-
buje zachęcić wszystkich 
do takiego kształtowania 
otoczenia, by zapewnić 
rodzimym gatunkom 
zwierząt zastępcze sied-
liska wobec zniszczeń, 
jakie niesie działalność 
człowieka.
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w lasach słychać pohukujące pusz-
czyki. Odzywają się już w styczniu, ale 
najintensywniej od lutego do kwietnia. 
To nasza najbardziej pospolita sowa. 
Gnieździ się w dużych dziuplach, sta-
rych gniazdach ptaków krukowatych 
i drapieżnych. W marcu bardzo głośne 
są płomykówki, piękne sowy o przera-
żających głosach. To pewnie dzięki nim 
od wieków ludzie wierzyli w diabły czy 
potępione dusze mieszkające w opusz-
czonych budynkach, na starych stry-
chach czy wieżach kościelnych.

Wiosnę widać też na ziemi. W za-
cisznych miejscach pojawiają się pierw-
sze liście i kwiaty. Oprócz znanych nam 
głównie z ogrodów przebiśniegów, 
śnieżyc czy krokusów w leśnej ściółce 
pojawiają się niepozorne złocie (dłu-
gie wąskie liście i żółte, przypomi-
nające gwiazdki kwiaty). W słonecz-
nych, piaszczystych miejscach, jeszcze 
przed pojawieniem się liści, otwierają 
kwiaty podbiały. W miarę upływu 
czasu i rosnącej temperatury w lasach 
i parkach widać kobierce kwitnących na 

Puszczyk
fot. M. Maciejewski

Złoć
fot. B. Orłowska

żółto ziarnopłonów, białych zawilców, 
czy wreszcie nieziemsko pachnących 
fiołków wonnych. O tej porze w grą-
dach i buczynach można też zobaczyć 
pięknie kwitnące na niebiesko przy-
laszczki. Niełatwo je znaleźć, nie ma 
ich wiele. Zostały wytrzebione z la-
sów zagospodarowanych.

Drzewa także reagują na wzrost 
temperatury i dłuższy dzień. Po-
czątkowo prawie niezauważalnie 
nabrzmiewają pąki, niektóre, ku roz-
paczy alergików, zaczynają kwitnąć. 
Najszybsze są oczywiście leszczy-
ny, które potrafią zakwitnąć nawet 
w styczniu. Później kwitną olchy, ich 
korony otoczone są wtedy czerwona-
wą mgiełką, a dokoła czuć delikatny 
miodowy zapach. Delikatnie pachną 
też kwitnące wierzby. Szczególnie 
ładne, duże, żółte kotki (kwiatostany 
męskie) mają wierzby iwy. Drzewa te 
są wiatropylne, wczesną wiosną na 
owady zapylające nie zawsze można 
liczyć. Za to w słoneczny, ciepły dzień 
na kwitnących roślinach masowo żeru-
ją błonkówki i inne owady. Za nimi po-
dążają ptaki. Właśnie na kwitnących 
drzewach najłatwiej o tej porze spot-
kać żerujące sikory czy raniuszki. Kosy, 
drozdy śpiewaki i rudziki intensywnie 
śpiewają wieczorami, powietrze pach-
nie słodko… Zaczyna się najpiękniej-
sza pora roku!

Przylaszczki
fot. B. Orłowska
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Wczesna wiosna w wojsławickim Arboretum. Obok 
kolumnowego cedrzyńca kalifornijskiego (Caloce-
drus decurrens) kwitnie forsycja pośrednia (For-
sythia × intermedia) i dalekowschodni różanecznik 
sichoteński (Rhododendron sichotense), rodem 
z gór Sichote-Aliń
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Na przedwiośniu pełnymi kwiatami zachwyca 
amerykańska odmiana różanecznika drobnolist-
nego Rhododendron ‘Staccato’ – w tle wyjątkowo 
wąski, ponad stuletni świerk kłujący (Picea pun-
gens) ‘König Albert’
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Oczar pośredni (Hamamelis × intermedia) ‘Livia’ kwitnie bardzo długo, od zimy do 
przedwiośnia i jako pierwszy cieszy nas oryginalnymi kwiatami
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Wczesnowiosenne unikaty fot. 1, 2, 3 można zobaczyć w Arboretum w Wojsławi-
cach, m.in. 27 kwietnia w dniu otwartym dla gości. Wszystkich chętnych przewod-
nik – inspektor Arboretum Hanna Grzeszczak-Nowak – oprowadzi po kolekcjach 
magnolii, pierisów, wiśni, a także przedstawi plany na ten i kolejny sezon.

Wieści z Wojsławic |
Co planujemy w 2014 roku
Hanna Grzeszczak-Nowak  

33|

wieści z…



Magnolia lekarska (Magnolia officinalis), naturalnie występu-
jąca w Chinach, ma nie tylko duże, egzotycznie wyglądające 
liście, mające nawet 40 cm długości, ale również potężne 
kwiaty pojawiające się miesiąc później od znanych nam mag-
nolii Soulange’a 
fot. H. Grzeszczak-Nowak

RODOmania – święto kwitnących różaneczników i azalii.  
24 maja rozpoczyna się w tym roku święto kwitnących róża-
neczników i azalii (łac. Rhododendron), zwanych też rododen-
dronami. To III spotkanie miłośników roślin wrzosowatych 
i tym razem trwa dwa weekendy. Oprócz prezentacji nowości 
hodowlanych i ogrodowych aranżacji, w programie zaplano-
wano również wystawy i prelekcje oraz porady specjalistów.
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Już po raz trzynasty w pierwszą niedzielę czerwca odbędzie się Dolnoślą-
ski Przegląd Folklorystyczny im. księdza Jana Dzierżona. Liczne zespoły 
pieśni i tańca z Dolnego Śląska zaprezentują bogactwo kulturowe na-
szego regionu i przedstawią różnorodność etniczną zamieszkałej tu lud-
ności. W kolejną czerwcową niedzielę spotkają się miłośnicy szachów,
by rozegrać turniej błyskawiczny o „Złotą Azalię”
fot. T. Dymny

„Sad tradycyjny”, czyli warsztaty szczepienia i okulizacji. W tym roku 
poprowadzi je dr Grzegorz Hodun z Instytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach, a tajniki uprawy i właściwości lecznicze mało znanych owoców 
sadowniczych przedstawi, m.in. prof. Alicja Kucharska z Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Arboretum od lat zachęca do zakładania niewielkich 
tradycyjnych sadów przydomowych i uczy, jak samodzielnie przeszcze-
piać stare odmiany drzew owocowych. Na wojsławickim kiermaszu ro-
ślin będzie można nabyć nie tylko nowości sadownicze, ale także dawne, 
historyczne odmiany
fot. T. Dymny
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HEMEROmania, czyli spotkanie liliowco-
wych entuzjastów. Jak zwykle odbędzie 
się w połowie lipca i będzie to już IX HE-
MEROmania,  tym razem dwudniowa. Na 
sobotę zaplanowano sesję referatową. 
Swoje wystąpienia zapowiedzieli do-
świadczeni hodowcy i naukowcy z Polski 
i zagranicy. Zostaną zaprezentowane 
także walory odżywczo-lecznicze liliow-
ców oraz ich zastosowanie w kuchni 
i w medycynie. Tradycyjnie w niedzielę 
odbędzie się specjalistyczny kiermasz 
roślin, na którym będą oferowane także 
odmiany polskich hodowców, a w Galerii 
wystawa fotografii i artystyczny happe-
ning z liliowcem w roli głównej
fot. H. Grzeszczak-Nowak

W wojsławickiej Galerii odbywają się te-
matyczne wystawy – na fotografii „Róża-
necznikowe motywy na porcelanie”
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Z roku na rok coraz większą frekwencją 
cieszą się tematyczne wykłady, semina-
ria i ogrodnicze porady, w trakcie których 
szkółkarze, hodowcy, naukowcy, a także 
hobbyści dzielą się swoją wiedzą, pasją 
i doświadczeniem. Jesienią, w ostatnią 
niedzielę września zapraszamy na pre-
zentację traw i kwiatów jesieni, w tym 
licznych miskantów (w kolekcji mamy po-
nad 120 odmian) i hortensji (blisko 300). 
„Festiwal Traw” zakończy wspólny spacer 
po wielobarwnych o tej porze rabatach
fot. H. Grzeszczak-Nowak
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Ogrodniczy sezon w Arboretum w Wojsła-
wicach zakończy wspólne biesiadowanie, 
czyli IV Śląski Festiwal Kapusty. Ludową 
zabawę, z tradycyjnym kiszeniem kapu-
sty, w tym roku będą nam umilać rywali-
zujące ze sobą zespoły w ramach II Kon-
kursu Piosenki Biesiadnej. W pierwszą 
niedzielę października w Wojsławicach 
będziemy promować także walory sma-
kowe i zdrowotne kapusty. Zgłoszeni 
wcześniej uczestnicy wezmą udział w po-
kazie kiszenia kapusty i profesjonalnym 
konkursie na najsmaczniejsze danie
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Jest już tradycją, że podczas tematycznych 
imprez jednym z punktów programu jest 
spacer po Arboretum z przewodnikiem
fot. H. Grzeszczak-Nowak

Arboretum w Wojsławicach jest czynne codziennie od 27 kwietnia do 5 paździer-
nika (także w święta) od 9.00 do 18.00 (teren można opuścić do godz. 20.00). 
W maju i czerwcu w soboty, niedziele i święta czynne jest dłużej tj. od 8.00 do 20.00. 
Bilet normalny 15 zł, bilet ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci, pracownicy 
UWr), wstęp wolny m.in. Honorowi Goście Ogrodu Botanicznego, dzieci w wieku 
przedszkolnym, przewodnicy PTTK i nauczyciele oprowadzający grupę, nowożeńcy 
w strojach ślubnych, osoby niepełnosprawne z opiekunami. Wstęp wolny w roku 
akademickim, w dni powszednie od poniedziałku do soboty przysługuje studen-
tom UWr i innych wrocławskich uczelni publicznych oraz PWSZ w Wałbrzychu.
Szczegóły na www.arboretumwojslawice.pl.
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7 września
Ogród dawniej i dziś 

14 września 
Roślinne kultury in vitro 

21 września 
Rośliny tropikalne 

Plenery plastyczne
dla dzieci i młodzieży 

26 kwietnia
Żółte w Ogrodzie 

17 maja
Okiem pasikonika 

7 czerwca
Kwitnące krzewy 

20 września
Liści rozmaitości

12 października
Dyniowy ogrodnik

Ogród Botaniczny we Wrocławiu |
Kalendarz imprez 2014

Szczegóły na www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl.
 
Ogród Botaniczny UWr
ul. Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław

Imprezy cykliczne

1 maja 
Majówka Tumska

31 sierpnia
Wrocławskie Święto Mąki

12 października
XI Dolnośląski Festiwal Dyni

Niedzielne spacery i kiermasze

27 kwietnia 
Kaktusy i inne sukulenty 

18 maja
Dział systematyki roślin (kiermasz)

25 maja
Gruntowe rośliny ozdobne 

1 czerwca
Rośliny górskie 

8 czerwca
Pnącza (kiermasz) 

15 czerwca 
Rośliny wodne i bagienne naszych 
ogrodów 

22 czerwca 
Ochrona roślin 

24 sierpnia 
Hortensjowy zawrót głowy (kiermasz)

Ogród Botaniczny we Wrocławiu jest czynny codziennie od 29 marca do 31 października (także w święta) od 8.00 do 18.00 
(teren można opuścić do godz. 20.00). Bilet normalny 15 zł, bilet ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci, pracownicy UWr), 
wstęp wolny m.in. Honorowi Goście Ogrodu Botanicznego, dzieci w wieku przedszkolnym, przewodnicy PTTK i nauczyciele 
oprowadzający grupę, nowożeńcy w strojach ślubnych, osoby niepełnosprawne z opiekunami. Wstęp wolny w roku akademi-
ckim, w dni powszednie od poniedziałku do soboty przysługuje studentom UWr i innych wrocławskich uczelni publicznych.
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Kobiety na Uniwersytecie w Breslau 

Choć dziś może się to wydawać nie-
prawdopodobne, to kobiety w szkołach 
wyższych są obecne dopiero od ponad 
120 lat, w uczelnianych męskich gre-
miach panowało bowiem przekonanie, 
że kobiety są stworzone jedynie do 
uszczęśliwiania męża, rodzenia dzie-
ci i prowadzenia domu. Żądanie do-
puszczenia pań do wszystkich etapów 
kształcenia było jednym z nadrzęd-
nych haseł emancypacji kobiet w II po-
łowie XIX wieku i stopniowo, począw-
szy od lat 70. XIX wieku kolejne kraje 
europejskie pozwalały kobietom na 
podejmowanie studiów. Jako pierwsze 
smak wyższej edukacji mogły poznać 
Angielki – dla nich uczelnie angielskie 
otworzyły się w 1869 roku. Najdłużej 
o prawo do studiów walczyły Niemki –  
na immatrykulację pozwolono im do-
piero na początku XX wieku…

Na niemieckich uczelniach, mimo 
wielu utrudnień i nieprzyjemnoś-
ci, kobiety zaczęły się pojawiać pod 
koniec XIX wieku, ale początkowo je-
dynie w charakterze wolnych słucha-
czek. Kwestią przyjmowania na studia  
kobiet Fakultet Medyczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego zajął się już 
w 1892 roku. W głosowaniu ośmiu 
członków wydziału opowiedziało się 
za przyjmowaniem pań, trzech było 
temu przeciwnych, ostatecznej zgody 
na immatrykulację jednak nie wydano. 
Panie – jedynie jako słuchaczki – mogły 
uczęszczać na zajęcia za zgodą każde-
go z prowadzących. Z tego przywileju 
po raz pierwszy w semestrze zimowym 
1895/1896 skorzystało 11 kobiet. W kli-
nice położniczo-ginekologicznej, która 
powstała z połączenia Prowincjonal-

nego Instytutu Akuszerek i Zakładu 
Położniczego zajęcia teoretyczne pro-
wadzone były osobno dla uczennic-

-akuszerek, osobno dla studentów, 
ale zajęcia praktyczne odbywały się 
razem. Pierwszą studentką medycyny 
była Klara Bender – córka ówczesnego 
nadburmistrza Wrocławia, która zrobi-
ła specjalizację z pediatrii. Stanowisko 
ojca w znacznej mierze ułatwiło jej 
wejście do społeczności akademickiej 
i nawet najbardziej ordynarni i gru-
biańscy profesorowie się z nią liczyli. 
To ona przełamywała uprzedzenia na-
ukowców, ale udawało się jej to tylko 
dzięki ciężkiej i solidnej pracy. Na tym 
samym Wydziale studiowała w tam-
tym czasie także Margareth Friedrich, 
która później została pierwszym we 
Wrocławiu ginekologiem.

Pierwsza kobieta – doktor

Kolejnym wydziałem, który musiał 
się oficjalnie zmierzyć z kwestią przyj-
mowania kobiet na studia był bardzo 
popularny w tamtym czasie Fakultet 
Filozoficzny. Zasady przyjęć i obecno-
ści pań uchwalono tam w 1897 roku, 
ale już dwa lata wcześniej studia che-
miczne podjęła tam Clara Immerwahr 
(1870–1915) – jedna z pierwszych kobiet 
studiujących we Wrocławiu i pierwsza 
w historii Uniwersytetu Wrocławskie-
go kobieta z tytułem doktora, który 
uzyskała w 1900 roku. Jej dysertacja 
zatytułowana „Przyczynki do okre-
ślenia rozpuszczalności trudnoroz-
puszczalnych soli rtęci, miedzi, ołowiu, 
kadmu i cynku” otrzymała najwyższą 
ocenę magna cum laude. Pomimo tego 
iż była wybitną chemiczką z tytułem 
doktora, to mogła pracować jedynie 

jako laborantka. Do historii Clara prze-
szła raczej jako żona Fritza Habera –  
laureata Nagrody Nobla z 1918 roku, 
który podczas I wojny światowej był jed-
nym z głównych wynalazców i organiza-
torów zastosowania gazów bojowych 
przez armię niemiecką m.in. pod Ypres. 
Zasłynął jako Doktor Śmierć, który 
osobiście sprawdzał efekty działania 
gazów, robiąc notatki i pilnie obser-
wując zachowanie konających żołnie-
rzy. Clara nie mogła znieść ogromnego  
zaangażowania męża w produkcję ga-
zów bojowych, a badania nad nimi uwa-
żała za „naukową perwersję”. W od-
powiedzi na jej prośby o zaprzestanie 
badań i groźbę samobójstwa, Fritz 
oskarżył ją o brak patriotyzmu i zdradę 
narodowego interesu. Nie mogąc znieść 
obciążenia psychicznego związanego 
z przyczynianiem się męża do śmier-
ci tysięcy żołnierzy, 2 maja 1915 roku 

Clara Immerwahr
źródło: Wikipedia 

Kobieca twarz uczelni
Kamilla Jasińska
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Pierwsza studentka, pierwsza kobieta z tytułem doktora, jedyna polska studentka 
w przededniu wybuchu wojny, święta i patronka Europy, kobiety z tytułem doktora 
honoris causa, słynne studentki i wiele innych pań – pierwszych, jedynych, wyjątko-
wych i związanych z Uniwersytetem Wrocławskim. O nich oraz ich ponad 120-letniej 
obecności w historii uczelni piszemy z okazji Dnia Kobiet. 



Clara odebrała sobie życie, strzelając 
prosto w serce ze służbowej broni wy-
kradzionej mężowi…

O Clarze Immerwahr-Haber – pierw-
szej kobiecie, która zrobiła doktorat 
na Uniwersytecie Wrocławskim – przy-
pomina pamiątkowa tablica umiesz-
czona 19 grudnia 2011 roku w przejściu 
pomiędzy ul. Grodzką a pl. Uniwersy-
teckim (tuż przy Bramie Cesarskiej, 
niedaleko fontanny z Szermierzem). 
W uniwersyteckim Archiwum zacho-
wała się m.in. jej dysertacja.

Pierwsze immatrykulacje

W wykazie studentów Wydziału Filozo-
ficznego, obejmującym lata 1885–1911, 
przy nazwisku Hedwig Bender, wpisa-
nej 21 października 1908 roku jako stu-
dentka nauk przyrodniczych, znajduje 
się dopisek mówiący o tym, że od se-
mestru zimowego 1908/1909 po raz 
pierwszy na Uniwersytecie Wrocław-
skim do ksiąg wpisywane są immatry-
kulacje kobiet.

Pierwsze uroczyste ślubowanie 
nowo immatrykulowanych studentek 
odbyło się wyjątkowo w Sali Muzycz-
nej, a nie w Auli Leopoldyńskiej, gdyż 
ta była w trakcie remontu. W swoim 
przemówieniu ówczesny rektor gra-
tulował paniom pełnego przyjęcia na 
studia i prosił je jednocześnie, by sta-
rały się zachować swoją kobiecość. 
Z zachowanych w uniwersyteckim 
Archiwum dokumentów wynika, że 
w roku akademickim 1908/1909 na 
Uniwersytecie Wrocławskim studio-
wało 60 kobiet, z których 16 wybrało 
medycynę, 7 – studia dentystyczne, 
a pozostałe – inne kierunki. W kolej-
nym roku akademickim studiowały już 
93 kobiety, w większości medycynę (37) 
oraz filozofię i historię (20). W seme-
strze letnim 1910 roku uczelnia miała 
2359 studiujących, w tym 84 studentki, 
a słuchaczek bez immatrykulacji było 
prawie 200.

Pod względem liczby studiujących 
Uniwersytet we Wrocławiu należał 
do uczelni dużych. Niemały odsetek 
studiujących stanowili obcokrajowcy, 
w tym także Polacy. Pierwszą zagra-
niczną studentką immatrykulowaną 
w semestrze zimowym 1909/1910 była 
Ewa Remberg – pochodząca z Warsza-
wy Żydówka, która studiowała histo-
rię oraz starą i nową filologię. W tym 
czasie była jedną z około dwudziestu 

dziewcząt spoza Prus. Były tu poza 
Polkami także Rosjanki, Amerykanki, 
Węgierki, a nawet Rumunka, Angiel-
ka i Kanadyjka. Na początku XX wieku 
Uniwersytet nie dysponował akade-
mikiem dla zamiejscowych studentów. 
Środki na jego budowę zbierane były 
od 1906 roku, ale wybuch wojny w 1914 
nie pozwolił zrealizować planu. Stu-
denci najczęściej wynajmowali pokoje, 
a zamiejscowe studentki mieszkały 
u krewnych albo w domach niektórych 
zgromadzeń zakonnych lub związków 
kobiecych prowadzących tzw. pensje.

Święta studentka

Wśród wyjątkowych kobiet związanych 
z Uniwersytetem Wrocławskim jest 
też i święta. Edyta Stein (1891–1942) –  
niemiecka filozofka pochodzenia ży-
dowskiego, ateistka, konwertytka, 
karmelitanka bosa, przez Jana Pawła II  

kanonizowana i ogłoszona patronką 
Europy – swoją naukową pracę roz-
poczęła w 1911 roku na Uniwersytecie 
Wrocławskim. W listach pisała: „Sta-
ry, szary budynek nad Odrą (niedawno 
przemalowany na żółto w stylu epoki) 

Strona tytułowa dysertacji Clary Immerwawahr
fot. Archiwum UWr

Edyta Stein, zdjęcie z czasu studiów na 
UWr (1911) udostępnione przez Towarzy-

stwo im. Edyty Stein we Wrocławiu
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stał mi się wkrótce ukochany i bliski. 
W wolnych godzinach, znalazłszy pu-
stą salę wykładową, lubiłam siedzieć 
na jednej z szerokich desek okiennych, 
wypełniających głębokie nisze w murze, 
i tam pracowałam. Z tej wysokości mo-
głam patrzeć na rzekę i Most Uniwer-
sytecki, na którym wrzało życie, i mia-
łam wrażenie, że jestem księżniczką 
na zamku. Podobnie swojsko czułam 
się w przyległym konwikcie (…) a także 
w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Edyta Stein studiowała germanisty-
kę, historię, psychologię i filozofię na 
Wydziale Filozoficznym. „Przez cztery 
semestry studiowałam na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. W życiu tej Alma 
Mater brałam tak czynny udział, jak 
chyba mało kto, i mogło się wydawać, 
że do tego stopnia w nie wrosłam, iż 
z własnej woli stąd nie odejdę. Ale 
i teraz, i w późniejszym jeszcze życiu, 
potrafiłam lekkim ruchem zerwać naj-
silniejsze więzy i ulecieć jak ptak, któ-
ry wyrwał się z sidła”. Była uczennicą 
m.in. Williama Sterna, twórcy pojęcia 
i skali IQ. „Wykład z psychologii był 
pierwszym, jakiego w ogóle słucha-
łam. Można to wziąć za wróżbę, gdyż 
w czterech semestrach moich studiów 
we Wrocławiu zajmowałam się prze-
de wszystkim psychologią. Wykłady 
Sterna były bardzo proste i zrozumiałe. 
Siedziałam na nich jak na miłej poga-
wędce i byłam nieco rozczarowana.”

Seminaria psychologiczne i filozo-
ficzne prof. Sterna odbywały się w bu-
dynku dzisiejszego Collegium Anthro-
pologicum przy ul. Kuźniczej 35. Jedna 
z sal nosi dziś imię Edyty Stein, a na 
fasadzie budynku znajduje się marmu-
rowa tablica z kopią jej podpisu.

Edyta zafascynowana była prze-
de wszystkim filozofią i psychologią. 

„Całe moje studia psychologiczne do-
prowadziły mnie do przekonania, że ta 
nauka tkwi jeszcze w powijakach, że 
brak jej wciąż koniecznego fundamen-
tu w postaci jasnych pojęć i że sama 
nie jest w stanie tych pojęć wypraco-
wać. To zaś, co dotąd poznałam z feno-
menologii, zachwycało mnie tak bar-
dzo właśnie dlatego, że fenomenologia 
w całkiem swoisty sposób opierała się 
na tego rodzaju pracy badawczej i że 
tutaj, od początku wykuwało się sa-
memu potrzebne narzędzia myślowe.” 
Zaintrygowana fenomenologicznymi 
publikacjami Edmunda Husserla, po-
stanowiła kontynuować studia filozo-
ficzne w Getyndze u samego Husserla.

Po obronie doktoratu, wielu przej-
ściach i zawirowaniach życiowych 
oraz duchowych, 1 stycznia 1922 roku 
przyjęła chrzest w Kościele katolickim, 
przybierając imię Teresa. W paździer-
niku 1933 roku pożegnała się z rodziną 
i wstąpiła do Karmelu w Kolonii. Przy-
jęła imię Teresa Benedykta od Krzyża, 
na duchowych opiekunów wybierając 
sobie największych mistyków karmeli-
tańskich, tj. św. Teresę z Avili i św. Jana 
od Krzyża. Po złożeniu ślubów wieczy-
stych w 1938 roku została przeniesiona 
do klasztoru w Holandii. W sierpniu  
1942 roku aresztowało ją Gestapo. 
Została przewieziona do Auschwitz, 
gdzie po niespełna tygodniu tj. 9 sierp-
nia 1942 roku zginęła wraz z siostrą 
w komorze gazowej.

Jan Paweł II beatyfikował Edytę 
Stein 1 maja 1987 roku, a 11 października 
1998 roku została kanonizowana. W roku 
1999 papież ogłosił świętą Teresę Be-

nedyktę od Krzyża – byłą studentkę 
najstarszej wrocławskiej uczelni –  
patronką Europy.

Kobiety po drugiej stronie katedry

Momentem przełomowym na drodze 
do kariery naukowej kobiet była I wojna 
światowa. Jej wybuch otworzył paniom 
drogę nie tylko do studiów uniwersy-
teckich, ale i do działalności akademi-
ckiej, czemu do tej pory na przeszko-
dzie stała tradycja akademicka. Z roku 
na rok zwiększała się liczba studentów 
urlopowanych, czyli takich, którzy figu-
rowali w spisach osobowych uczelni, 
ale faktycznie służyli w wojsku. Na 
niektórych zajęciach z czasem zaczęły 
przeważać kobiety, a zdarzało się na-
wet, że w gronie uczestników zajęć nie 
było ani jednego studenta. Według 
źródeł na seminarium historycznym 
w roku akademickim 1914/1915 prze-
ważały studentki, podobnie na semi-
narium germanistycznym – z blisko 50 
osób ponad połowę stanowiły kobiety. 
Wojnę najmocniej odczuły kierunki 
przyrodnicze, bo to z nich powoływano 
specjalistów do różnych służb w woj-
sku. Wiele kobiet studiowało fizykę, 
dlatego prowadzenie niektórych za-
jęć powierzano także kobietom. Naj-
większe zmiany spowodowane wojną 
zachodziły w klinikach medycznych. 
Powoływanych do służby na froncie 
pracowników zastępowały kobiety 

Tablica pamiątkowa znajdująca się na fasadzie Collegium Anthropologicum przy ul. Kuźniczej 35, 
fot. K. Jasińska

Pocztówka ze zbiorów Muzeum
UWr przedstawiająca studentkę

podczas egzaminów
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i personel medyczny o niższych kwa-
lifikacjach. Wojsko pochłaniało nie 
tylko studentów i kadrę nauczającą –  
do służby medycznej angażowano 
również studentki. Aby wyrównać braki 
wśród wykładowców, Uniwersytet zde-
cydował się na liczne i szybkie awanse 
młodych pracowników naukowych, a do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych za-
częto coraz częściej angażować kobiety.

Po klęsce militarnej Niemiec i demo-
bilizacji żołnierzy w styczniu 1918 roku 
znacznie zwiększyła się liczba studen-
tów na uczelniach. W roku akademi-
ckim 1918/1919 zapisało się na studia 
blisko 5 tys. słuchaczy, z czego prawie 
400 stanowiły kobiety. W tym czasie 
w grupie asystentów znajdowało się 
już 14 kobiet, z czego 8 z tytułem dok-
tora na medycynie.

Prawo do habilitacji kobiety w Niem-
czech uzyskały dopiero w 1920 roku, ale 
co ciekawe, w tym czasie ich liczba na 
uczelni spadła, okazało się bowiem, 
że w czasie wojny ich pomoc uczelni 
była potrzebna, zaś po jej zakończe-
niu doszło do zmasowanego ataku 
męskiego środowiska akademickiego, 
traktującego je jako konkurentki do 
swoich miejsc pracy.

Od 1933 roku Uniwersytet ulegał wi-
docznej degradacji. Spadała liczba stu-
dentów, przyjmowano także znacznie 
mniej kobiet. W 1934 roku rozpoczął się 
w Niemczech oficjalny proces ograni-
czania zapisów kobiet na studia – im-
matrykulowano już tylko 702 student-
ki, a w roku akademickim 1935/1936 
ustalono limity liczebności studentów 
na poszczególnych uczelniach Rzeszy.

Polki na Reichsuniversität

W okresie międzywojennym na Uni-
wersytecie we Wrocławiu studiowało 
blisko 100 Polaków, wśród nich były 
tylko dwie Polki. Ich los nie był łatwy 
szczególnie w 2. połowie lat 30., gdy 
Polaków izolowano na ćwiczeniach lub 
w ogóle usuwano z sal wykładowych. 
W 1931 roku studia medyczne ukończy-
ła Halina Szuman-Kuczyńska. Nieco 
później, bo w latach 1935–1939 filolo-
gie angielską i niemiecką studiowała 
Lutosława Malczewska (1914–2004). 
Była ona w tym czasie jedyną Pol-
ką na uczelni, działała w Związku 
Akademików Górnoślązaków Silesia 
Superior, a mieszkała na pensji u ur-
szulanek. W czerwcu 1939 roku została 

relegowana z uczelni wraz z siedem-
nastoma innymi Polakami. 10 czerwca 
1939 roku na antypolskim wiecu w Auli 
Leopoldyńskiej, padły słowa: „Z dniem 
dzisiejszym zabrania się Polakom 
wstępu do Uniwersytetu. Jesteśmy 
przekonani, że od dnia dzisiejszego 
już nigdy więcej polska stopa nie prze-
kroczy progów tej niemieckiej uczelni”. 
Po tych słowach polscy studenci mie-
li opuścić Aulę i w ogóle uczelnię, ale 
jak się okazało – nie na długo. Słowa 
wypowiedziane w Auli się nie spełni-
ły… Malczewska studia dokończyła 
po wojnie w 1952 roku. Została dwu-
krotnie odznaczona medalem UWr – 
w 1989 i 1999 roku.

Pomimo wybuchu II wojny świa-
towej Uniwersytet we Wrocławiu 
kontynuował swoją działalność. Na 
rok akademicki 1939/1940 immatry-
kulowanych zostało 2177 osób, w tym 
325 kobiet. W roku 1940 liczba kobiet 
wzrosła do 437. Władze uniwersyte-
ckie zwykle przyjmowały więcej pań 
niż zadekretowane odgórnie 10% ogółu 
studiujących, ale pod tym względem 
wojna przyniosła istotną zmianę, po-
nieważ już w końcu 1940 roku było ich 
na studiach 646.

Polki na polskim Uniwersytecie

Wybitnych kobiet w powojennej histo-
rii uczelni było i jest wiele. Wszystkich 
nie sposób wymienić, dlatego przyjrzy-
my się tylko kilku, które były „pierwsze” 
lub „jedyne” pod jakimś względem.

Ludwika Rychlewska (1917–2010) 
była jedną z pierwszych absolwentek 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej dy-
plom magistra filozofii w zakresie filo-
logii klasycznej ma nr 2. Został wydany 
13 czerwca 1946 roku i podpisany przez 
prof. Edmunda Bulandę. Prof. Rychlew-
ska przybyła do Wrocławia ze Lwowa 
i z tutejszym Uniwersytetem związała 
się na stałe. Pełniła tu m.in. funkcję 
prodziekana Wydziału Filologicznego 
czy dyrektora Instytutu Filologii Kla-
sycznej i Kultury Antycznej. Zmarła 
w 2010 roku wieku 93 lat, pozostawia-
jąc wielu swoich wychowanków – zna-
komitych filologów.

Prof. Maria Kokoszyńska-Lutman 
(1905–1981) – organizatorka wrocław-
skich badań z zakresu logiki – była 
pierwszą kobietą pełniącą na Uniwersy-
tecie Wrocławskim funkcję prorektora. 
W kadencji rektora Edwarda Marczew-

skiego była prorektorem ds. dydaktycz-
nych (w latach 1955–1956). W latach 50. 
XX wieku była ponadto prodziekanem 
i dziekanem Wydziału Filozoficzno-

-Historycznego. Przyczyniła się do wy-
kształcenia we Wrocławiu mocnego 
ośrodka naukowego logiki.

Kobiety doktorami honoris causa

Tym, co pozytywnie wyróżnia naszą 
uczelnię na tle innych polskich szkół 
wyższych, jest nadawanie tytułu dok-
tora honoris causa kobietom. W gronie 
blisko 155 osób, którym w powojennej 
historii uczelni taki tytuł przyznano, są 
[tylko czy aż?] cztery kobiety.
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Pierwszą kobietą doktorem honoris 
causa w dziejach UWr została wybit-
na fizykochemiczka prof. Bogusława 
Jeżowska-Trzebiatowska (1908–1991). 
Uroczysta promocja odbyła się 17 grud-
nia 1980 roku w Auli Leopoldyńskiej. 
Prof. Stanisław Wajda, promotor, tak 
pisał we wniosku o nadanie jej ho-
norowego doktoratu: „Bogusława 
Jeżowska-Trzebiatowska jest twórcą 
znanej w świecie wrocławskiej szko-
ły chemii koordynacyjnej, przyczyni-
ła się w znacznej mierze do rozwoju 
tej dyscypliny nauki”. Prof. Henryk 
Ratajczak – ówczesny rektor: „wie-
loletnia i wielostronna działalność 
naukowa, szerokie horyzonty i zain-
teresowania badawcze, twórcza pasja 
i talent organizacyjny sprawiły, że dzia-
łalność prof. Bogusławy Jeżowskiej-

-Trzebiatowskiej musi być mierzona 
w skali osiągnięć o znaczeniu świato-
wym. Należy ona do najwybitniejszych 
przedstawicieli nauki polskiej, której 
jest godnym i uznanym przedstawi-
cielem na świecie”.

Urodzona w Stanisławowie pod 
Lwowem Bogusława Jeżowska, zain-
spirowana sukcesem naukowym Marii 
Curie-Skłodowskiej, zdecydowała się 
wbrew rodzicom studiować chemię. 
Na Politechnice Lwowskiej była jedną 
z zaledwie dziesięciu studentek chemii, 
a w 1935 roku jako pierwsza kobieta na 
Politechnice Lwowskiej uzyskała sto-
pień doktora. Po wojnie, zmuszona 
była opuścić ukochany Lwów i przenio-
sła się do Wrocławia, gdzie aktywnie 
uczestniczyła w budowaniu polskiego 
szkolnictwa wyższego. Była organiza-

torką m.in. Instytutu Chemii UWr oraz 
wielu katedr i zakładów chemicznych 
na Uniwersytecie i Politechnice. Hono-
rowy doktorat UWr, jeden z czterech 
jakie miała, przyznano jej m.in. „za 
wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi 
dla rozwoju Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz za zorganizowanie wroc-
ławskiej szkoły chemii koordynacyjnej”.  
Prof. Jeżowska-Trzebiatowska była 
chemikiem światowej sławy, wykłada-
ła na wielu uczelniach zagranicznych, 
ponadto była członkiem krajowych 
i zagranicznych towarzystw naukowych, 
laureatką licznych nagród i odzna-
czeń. Zmarła w 1991 roku, zostawiając 
po sobie ponad 600 prac naukowych 
m.in. z dziedziny chemii koordynacyjnej 
i chemii pierwiastków oraz liczne grono 
polskich chemików (i chemiczek) – swo-
ich uczniów, dla których była najwięk-
szym autorytetem.

Kolejne dwa doktoraty honoris 
causa przyznano kobietom dopiero 
10 lat później. Uroczystą promocję 
doktorską dwóch wybitnych uczo-
nych – prof. Karoliny Lanckorońskiej 
oraz prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej 
zaplanowano na 15 maja 1990 roku. Ze 
względu na zły stan zdrowia do Wroc-
ławia nie mogła przybyć jednak ani 
90-letnia wówczas Karolina Lancko-
rońska, ani 87-letnia Alodia Kawecka- 

-Gryczowa. Aby w imieniu władz uczelni 
wręczyć dyplom doktora honoris causa 
UWr prof. Kaweckiej-Gryczowej, do War-
szawy udał się prof. Krzysztof Migoń, 

promotor. Jak się wkrótce miało okazać, 
było to ostatnie wyróżnienie tej znaw-
czyni historii książki, bowiem kilkana-
ście dni później zmarła.

Prof. Alodia Kawecka-Gryczowa 
(1903–1990) otrzymała honorowy dok-
torat „za osiągnięcia naukowe w ba-
daniach nad dziejami książki polskiej”. 
Była bibliotekarką, historykiem kultury, 
bibliologiem i bibliografem, profeso-
rem i kierownikiem Pracowni Biblio-
grafii Staropolskiej Instytutu Badań 
Literackich PAN w Warszawie, wiele 
lat pracowała w Bibliotece Narodowej, 
z którą związana była od 1930 roku 
tj. niemalże od początku jej istnienia. 
W czasie wojny z poświęceniem trosz-
czyła się o powierzone jej księgozbiory, 
a zaraz po zakończeniu działań wojen-
nych przystąpiła do poszukiwania roz-
proszonych zbiorów. Poza zadaniami 
zabezpieczającymi i poszukiwawczymi 
organizowała prace rejestracyjne oraz 
tworzyła warsztat do opracowywania 
starych druków, kontynuowała także 
pracę naukową w dziedzinie historii 
książki. Stworzyła i redagowała wiele 
serii naukowych, a jej prace poszerzy-
ły znacznie wiedzę o dawnej książce 
i o jej roli w kulturze i społeczeństwie. 
Na podstawie nowych źródeł i róż-
norodnych metod księgoznawczych 
wzbogaciła piśmiennictwo o nowe 
fakty i interpretacje.

Karolina Lanckorońska (1898–2002) 
wł. Karolina Maria Adelajda Franciszka 
Ksawera Małgorzata Edina hrabina 
Lanckorońska z Brzezia herbu Zadora. 
Pomimo iż przysługiwał jej tytuł hra-
biowski, nigdy go nie używała, tłuma-
cząc to tym, że znaczenie mają jedynie 
tytuły naukowe i dlatego „poślubiła 
naukę” (rzeczywiście nigdy nie wyszła 
za mąż). Była historykiem sztuki, wy-
bitną znawczynią i badaczką włoskiej 
sztuki renesansu i baroku, autorką 
licznych prac poświęconych twórczo-
ści największych mistrzów włoskich 
XVI wieku. Doktorat z historii sztuki 
obroniła w 1926 roku na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim. W 1936 roku została 
pierwszą kobietą w Polsce, która napi-
sała pracę habilitacyjną z historii sztu-
ki, a jednocześnie pierwszą kobietą 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, która uzyskała tu habilitację. 
Z tą lwowską uczelnią związała ważną 
część swojego życia.

W liście datowanym na 16 marca 
1990 roku, a będącym odpowiedzią na 

Prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, 
zdj. za: Pewnego razu... oprac. T. Mikulski, 
Józef J. Ziółkowski, Wrocław 2004, str. 9
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list prof. Mieczysława Klimowicza, 
ówczesnego rektora, informujący 
o nadaniu jej tytułu doktora honoris 
causa UWr, czytamy: „Wielki ten dar 
intelektualny mnie nie tylko zaszczyca, 
ale i wzrusza do głębi. Dowiadując się 
bowiem o tym wyróżnieniu, które mnie 
niezasłużenie spotyka, myśli moje 
i uczucia wróciły do okresu, niestety 
krótkiego, mojej pracy dydaktycznej 
we Lwowie, przerwanej brutalnie lat 
temu 52. Dziś zostaję członkiem spo-
łeczności Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który chlubnie kontynuuje tradycje 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Z całe-
go serca dziękuję. Żałuję ogromnie, że 
wiek i siły już mi nie pozwolą przybyć 
do Wrocławia na uroczystą promocję”. 
Promocja prof. Lanckorońskiej na dok-
tora honoris causa UWr odbyła się dwa 
miesiące później, tj. w maju 1990 roku 
w siedzibie Polskiego Instytutu Histo-
rycznego w Rzymie. Instytut ten zo-
stał przez nią założony w listopadzie 
1945 roku, tuż po tym jak świadomie 
odrzuciła karierę profesora uniwersy-
teckiego i całkowicie poświęciła się 
pracy nad problemami rozwoju nauki 
i kultury polskiej za granicą, ratowaniu 
polskich zabytków kultury, wsparciu 
finansowemu polskich naukowców 
oraz studentów, którzy pracowali lub 
studiowali w różnych krajach Europy 
Zachodniej. Ze stypendiów przez nią 
fundowanych skorzystało także wielu 
historyków i historyków sztuki zwią-
zanych z naszą uczelnią. Pod koniec 
życia Lanckorońska przekazała swojej 
Ojczyźnie niezwykły dar – dzieła sztuki 

należące do kolekcji rodowej, których 
wartość artystyczna i historyczna nie 
ma sobie równej w Polsce. Choć za swo-
je wybitne zasługi była wielokrotnie  
nagradzana i wyróżniana, otrzymała 
m.in. doktoraty honorowe trzech uczelni, 
powtarzała: „Znam dwa słowa: służba 
i zasługa. Zasług nie mam. Służyć się 
starałam.” Urodziła się w wieku XIX, 
a zmarła w XXI, mając 104 lata. Całe ży-
cie służyła Ojczyźnie, Bogu i nauce.

Ciekawą postacią w gronie kobiet 
z tytułem doktora honoris causa Uni-
wersytetu Wrocławskiego jest Urszula 
Kozioł (ur. 1931) – poetka, prozaik, au-
torka felietonów i utworów dramatycz-
nych dla dzieci i dorosłych, należąca do 
tzw. pokolenia współczesności. Na Uni-
wersytecie Wrocławskim studiowała  
filologię polską, współredagowała 
pismo studentów i młodej inteligen-
cji „Poglądy”, w latach 1965–1967 była 
dyrektorem Wrocławskiego Ośrodka 
Kultury, a od roku 1971 przez wiele lat 
redagowała miesięcznik „Odra”. Urszu-
la Kozioł jest poetką wybitną, wysoko 
cenioną przez krytykę i czytelników. Jej 
twórczości poświęcone zostały książki 
monograficzne. Wiele utworów przeło-
żonych zostało m.in. na język niemiecki, 
angielski, amerykański, włoski, serbski, 
rosyjski, czeski, słowacki, francuski, buł-
garski, rumuński, hebrajski, węgierski 
i hindi. Wiersze ukazały się w licznych 
antologiach, a także w osobnych tomach, 
przede wszystkim w Niemczech w prze-
kładach m.in. Karla Dedeciusa, Henryka 
Bereski i Jutty Janke, ale także w Stanach 
Zjednoczonych, Serbii i w Rosji.

Absolwentki z pasją

W gronie znanych absolwentów Uni-
wersytetu Wrocławskiego jest wiele 
kobiet. Wśród nich są artystki-piosen-
karki takie jak Anna German czy Pola 
Raksa, posłanki na Sejm m.in. Barbara 
Labuda, Beata Kempa, Jolanta Fedak, 
Ewa Wolak, Teresa Skubalanka, Joanna 
Berdzik, Alicja Wosik; pisarki, poetki 
i dziennikarki – Joanna Bator, Katarzy-
na Obara-Kowalska, Janina Wieczerska, 
Małgorzata Domagalik, Magdalena 
Bajer; przedstawicielki świata kultury  
m.in. Ewa Stankiewicz, Magdalena Ła-
zarkiewicz, Barbara Piasecka-Johnson 
i wiele wiele innych…

A jak jest dziś?

Minęło ponad 120 lat od czasu, gdy ko-
biety po raz pierwszy pojawiły się na 
wrocławskiej Alma Mater. Kiedyś były 
w mniejszości: wśród blisko 2200 stu-
dentów pań było tylko 56 (1908/1909). 
Z czasem ich liczba rosła, zarówno 
wśród studentów, jak i wykładowców. 
Najwięcej pań wybierało fakultet filo-
zoficzny i medyczny, tylko nieliczne de-
cydowały się na studia prawnicze czy 
teologiczne.

Dziś panie stanowią około 70% 
wszystkich studiujących, wśród kan-
dydatów na studia też przeważają 
dziewczęta. Do najbardziej „sfeminizo-
wanych” kierunków należy m.in. peda-
gogika, psychologia, biologia, filologia 
polska i inne filologie, zaś najmniej pań 
jest na studiach ścisłych m.in. infor-
matyce i fizyce. Panie stanowią dziś 
blisko połowę pracowników Uniwer-
sytetu. Również połowa nauczycieli 
akademickich to kobiety.

Serdecznie dziękuję pracownikom Archi-
wum Uniwersytetu Wrocławskiego – szcze-
gólnie pani Ewie Kłapcińskiej i panu Krzysz-
tofowi Koreniowi – za pomoc w zebraniu 
informacji, tłumaczenie z języka niemie-
ckiego, udostępnienie materiałów graficz-
nych i cierpliwość. Podziękowania m.in. za 
tłumaczenie tekstów niemieckojęzycznych 
należą się także pracownikom Muzeum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szcze-
gólności pani Urszuli Rozparze oraz panu 
Jarosławowi Suleji.

Więcej zdjęć i pełna literatura do artykułu 
na stronie www.uni.wroc.pl/o-nas/cieka-
wostki-kobieca-twarz-uczelni.

Prof. Karolina Lanckorońska
fot. Archiwum UWr
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Budowę Wieży Matematycznej ukończono 
w dniu Wszystkich Świętych 1732 roku, uro-
czyście umieszczając na niej sferę niebieską. 

„Pośrodku wieża jest dalej prowadzona wzwyż, 
wieńczy ją na górze kopuła i latarnia pokryta 
ołowiem, z piramidami ozdobionymi liścia-
stym ornamentem, złoconym w ogniu, a na 
górze na tym postawiona jest jako pozłacana 
sphæra armillaris, nad tym unosi się duży czar-
ny orzeł, który trzyma w dziobie zielony wie-
niec laurowy i kręci się na iglicy podług wiatru” – 
tak w roku 1741 opisał wieżę Johann Christian 
Kundmann.

W ikonografii orzeł–wiatrowskaz pojawia 
się po raz pierwszy na znanym dziś tylko z re-
produkcji rysunku projektowym. Wiatrowskaz 
jest tu tej samej wielkości, co sfera armilarna 
i miałby około dwu metrów wysokości. Cztery 

„piramidy” stożkowe zwieńczone są wieńcami 
laurowymi i akcentują narożniki belwederu. 
Nie ma ich jednak na widokach z początku  
XIX wieku – być może piramidy uległy zniszcze-
niu podczas pożaru w roku 1736, „gdy na skutek 
przeoczenia robotnika prawie całe wnętrze wie-
ży stanęło w płomieniach”, jak relacjonuje Kun-
dmann lub też w trakcie urządzania na tarasie 
obserwatorium astronomicznego w roku 1790. 
Brak także zaznaczonych na projekcie lukarn – 
być może również one uległy zniszczeniu.

Studiujący we Wrocławiu w latach 1832–1836 
Edmund Bojanowski [notabene decyzją Konfe-
rencji Episkopatu Polski rok 2014 jest poświę-
cony właśnie błogosławionemu Edmundowi 
Bojanowskiemu] wiatrowskaz opisał następu-
jąco: „Wreszcie chorągiew powietrzną stano-
wi orzeł wielki, czarny, siedzący na kuli, który 
laur zielony w dziobie trzyma i stosownie do 
wiatru na pręcie żelaznym się obraca. Ponie-
waż skrzydło jego jedno wyższe niż drugie, 
powstało zatem w okolicy Wrocławia owo 
w niektórych geografiach nawet umieszczone 
mniemanie, że orzeł ten jest nadzwyczajnem 
mechaniki dziełem, gdy w czasie pogodnym 
skrzydła swe opuszczać, w pochmurnym uno-
sić może. Błąd ten stąd powstał, iż w oczach 
mniej uważnego widza skrzydło opadło, tym 
czasem na inną stronę obrócone tylko zostało.”

Orzeł widoczny jest na grafikach i foto-
grafiach aż do końca XIX wieku. Od 1898 roku 
w miejscu orła znajduje się tylko wiatrowskaz. 
Po zniszczeniach II wojny światowej odtworzo-
no wiatrowskaz i w uproszczonej formie sferę 
niebieską, której oś powinna wskazywać bie-
gun północny nieba.

W roku 1998, przygotowując remont Wieży 
Matematycznej, zakładano wykonanie no-
wego hełmu kopuły belwederu i latarni wraz 
z uzupełnieniem wystroju architektonicz-
nego i „osadzeniem nowych zwieńczeń (glo-
bus i orzeł) – na bazie zachowanego rysunku 
projektowego”. Zamierzano także odtworzyć 
lukarny i obeliski zwieńczone wieńcami lauro-
wymi (projekt firmy Restauro SA ze stycznia 
1998 r.). Jednak po roku, z powodu braku środ-
ków finansowych, opracowany został projekt 
zamienny, zakładający jedynie nowe pokrycie 
istniejącego hełmu blachą i naprawę uszko-
dzonych elementów konstrukcji. Od kilku lat 
wiatrowskaz z datą na chorągiewce „1999” za-
stygł w pozycji północno-zachodniej.

Obecnie rysują się następujące możliwości: 
całościowa, najbardziej kosztowna, to odtwo-
rzenie pierwotnej formy hełmu Wieży – z obe-
liskami, lukarnami i wiatrowskazem. Druga, 
to wykonanie jedynie orła oraz poprawienie 
formy sfery niebieskiej – byłoby to rozwiąza-
nie nieporównanie tańsze. W obu przypad-
kach panorama Wrocławia wzbogaciłaby się 
o ważny historycznie element, podziwiany 
i opisywany przez ponad półtora stulecia. 
Zacząć można od uruchomienia chorągiewki –  
wystarczy trochę smaru i spora drabina…

Literatura:

Edmund Bojanowski [w:] „Przyjaciel Ludu”, nr 21, 
19.11.1834. 

Johann Christian Kundmann, Academiae et scho-
lae Germaniae, praecipue ducatus Silesiae cum bi-
bliothecis, in nummis… Breslau 1741, s. 159, tł. Anna 
Maja Misiak. 

Dr Łukasz Krzywka
fot. Agata de Virion

Historyk sztuki, od 1981 r. 
pracuje w Instytucie Historii 
Sztuki, interesuje się sztu-
ką XVIII, XIX i XX wieku, 
historycznymi uwarunko-
waniami planowania 
przestrzennego oraz reno-
wacją zabytków. W roku 
1999 został mianowany 
pełnomocnikiem rektora 
UWr do spraw obiektów 
zabytkowych i w związku 
z tym nadzoruje prace kon-
serwatorskie prowadzone 
przez uniwersytet. Od roku 
2000 jest członkiem Rady 
Muzealnej przy Muzeum 
Architektury we Wrocła-
wiu. Od maja 2004 r. jest 
członkiem Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Zabytków 
działającej przy Dolno-
śląskim Wojewódzkim 
Konserwatorze Zabytków 
we Wrocławiu. Interesuje 
się muzyką lat 70. XX w., 
ostatnio Fleetwood Mac 
i Joni Mitchell.

Orzeł na wieży uniwersytetu
dr Łukasz Krzywka
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Rysunek F. B. Wernera, poł. XVIII wieku Grafika G. Pommera, ok. 1850 r.

Grafika O. F. Probsta, 1898 r. Obecnie latarnię wieńczy pozłacana
sfera niebieska z wiatrowskazem

fot. Ł. Krzywka
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Zaszczytny tytuł doktora honoris cau-
sa najstarsza wrocławska uczelnia 
wręcza już od 1803 roku. Na margine-
sie warto zauważyć, że pod tym wzglę-
dem Uniwersytet Wrocławski chlubi 
się tradycją nieco starszą niż Uniwersy-
tet Jagielloński, do którego zwyczaj na-
dawania honorowych doktoratów do-
tarł dopiero w 1816 roku, jak zauważa 
prof. Romuald Gelles w książce Dokto-
rzy honoris causa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego 1803–2002. Do roku 1943 
wręczono 473 dyplomy 466 osobom, 
kilka razy zdarzało się bowiem, że ta 
sama osoba dwukrotnie otrzymywała 
tytuł. Honorowe doktoraty wielokrot-
nie nadawano przedstawicielom świa-
ta artystycznego – muzykom, pisarzom, 
rzeźbiarzom czy wydawcom, dlatego 
nadanie go jednemu z największych 
przedstawicieli okresu romantyzmu 
niemieckiego, znakomitemu kompozy-
torowi, pianiście i dyrygentowi – Johan-
nesowi Brahmsowi (1833–1897) – dziwić 
nie może. Zastanawiająca jest jednak – 
jak pisze prof. Maria Zduniak w książce 
Brahms we Wrocławiu – decyzja Sena-
tu Uniwersytetu Wrocławskiego, który 
uhonorował Brahmsa za „mistrzostwo 
w sztuce kontrapunktu”, a nie za zna-
czące dokonania na polu muzyki sym-
fonicznej. Czym Wysoki Senat się kie-
rował? Nie to będziemy w tym miejscu 
roztrząsać…

Inicjatorem wniosku o wyróżnienie 
46-letniego wówczas Brahmsa godnoś-
cią akademicką był znany prof. Wilhelm 
Dilthey. Dzięki pozytywnej decyzji Sena-
tu uroczysta promocja mogła odbyć się 
niespełna miesiąc później tj. 14 marca  
1879 roku (lub 11 marca, jak podają inne 
źródła). Okazało się jednak, że sławny 
kompozytor do nadanego mu wyróż-
nienia nie przywiązał większej wagi, 

a chcąc uniknąć krępującej uroczystości, 
do Wrocławia po odbiór tytułu nie przy-
jechał. Zdaniem prof. Zduniak Brahms 
był z natury człowiekiem skromnym 
i nieśmiałym, stronił od wszelkich 
uroczystości, dlatego dla wszystkich 
zaskoczeniem wielkim było nawet to, 
gdy z właściwą sobie prostotą, przy-
słał kartkę pocztową z podziękowa-
niami. Po pewnym czasie, chcąc okazać 
Uniwersytetowi większą wdzięczność 
za przyznane wyróżnienie, postanowił 
skomponować specjalnie dla uczelni 

„Uwerturę akademicką” op. 80.
Jak pisze prof. Zduniak, uwertura ta 

jest utworem błyskotliwym, pełnym 
humoru, z cytatami czterech pieśni,  
wśród których znalazł się także hymn 
studencki „Gaudeamus igitur”. Naj-
prawdopodobniej właśnie to spra-
wiło, że ten zwykły utwór napisany 
z wdzięczności dla wrocławskiej uczel-
ni, stał się symbolem akademickości 
i jest dziś związany ze społecznością 
studencką na całym świecie. „Gaudea-
mus igutur” jest ponadto nierozerwal-
nie kojarzony z uroczystymi inaugu-
racjami roku akademickiego na wielu 
uczelniach. Już od kilku lat ten popu-
larny hymn, odśpiewywany wspólnie 
przez chóry akademickie wszystkich 
uczelni Wrocławia, otwiera na Rynku 
każdy rok akademicki.

Prawykonanie „Uwertury akademi-
ckiej” odbyło się 4 stycznia 1881 roku  
we Wrocławskim Domu Koncertowym. 
Jak podają źródła, dyrygował sam kom-
pozytor, a na sali obecnych było wielu 
profesorów w odświętnych togach.

Nieco później, gdy „Uwertura aka-
demicka” została wydana, Brahms 
przekazał Uniwersytetowi pięknie 
oprawiony egzemplarz tego utwo-
ru z własnoręczną dedykacją. Gdzie 

Brahms. Ślady, których nie ma
Kamilla Jasińska

jest ten egzemplarz? Nie zachował 
się ani w zbiorach uniwersyteckiego 
Archiwum ani w Oddziale Zbiorów 
Muzycznych Biblioteki Uniwersyte-
ckiej. Podobny los spotkał pocztów-
kę. Być może podarunki trafiły do 
rąk ówczesnego rektora i znalazły się 
w jego prywatnych zbiorach, może 
zaginęły podczas wojny, a może są 
w jakiejś prywatnej kolekcji… Nie wia-
domo. W roku 1933 Friedrich Andreae –  
pierwszy dyrektor Archiwum ówczes-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego – 
pisał na łamach „Schlesische Zeitung”, 
że według jego wiedzy nie zachowały 
się nawet żadne dokumenty z promocji 
doktorskiej Brahmsa (artykuł „Brahms 
und die Universität Breslau” z dnia  
6 maja 1933 roku).

Świadectwem sympatii dla Wroc-
ławia i uczelni, która nadała Brahm-
sowi swój najwyższy tytuł, mogą być 
jego wielokrotne przyjazdy do Wroc-
ławia. Kilkukrotnie gościł także w Sali 

Johannes Brahms
źródło: Wikipedia
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W połowie marca minęło 135 lat od nadania Johannesowi Brahmsowi tytułu doktora 
honoris causa uniwersytetu we Wrocławiu. Sam fakt przyznania Brahmsowi tego wy-
różnienia nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. Zdumiewające są natomiast inne 
fakty z tym związane…



 Muzycznej. Dlaczego nie w niej odbyło 
się prawykonanie „Uwertury…”? Odpo-
wiedź może jest gdzieś w jakimś archi-
wum i kiedyś ją poznamy… Niewątpli-
wie jednak śladem po wizytach jego 
i innych światowej sławy muzykach 
jest pamiątkowa tablica znajdująca 
się tuż przed wejściem do Oratorium 
Marianum, ufundowana przez Senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego i całą 
społeczność akademicką w 2004 roku.

22 maja 2004 roku – z okazji 125. 
rocznicy nadania Brahmsowi tytułu 
doktora honoris causa – w Auli Leo-
poldyńskiej odbył się zorganizowany 
przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego koncert 
z udziałem niemiecko-polskiej orkie-
stry kameralnej, składającej się z mło-
dych artystów Akademii Orkiestrowej 
Berlińskich Filharmoników oraz wroc-
ławskiej Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego pod kierunkiem pre-
zydenta niemieckiego Towarzystwa 
Brahmsa w Hamburgu – Corda Garbe-
na. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 
Towarzystwo wydało srebrny medal 
pamiątkowy przedstawiający m.in. 
Brahmsa, jego podpis oraz fragment 
nutowego zapisu uwertury.

Jak widać pamiątek po wielkim 
kompozytorze w uniwersyteckich zbio-
rach archiwalnych nie ma. Dobrze, że 
nadal żyje „Uwertura…” – tak na dobrą 
sprawę, tylko ona nam po nim pozo-
stała…

mgr Bernadeta Doroszko

(zm. 2 stycznia 2014 r. w wieku 65 lat)
Wieloletnia pracownica Instytutu Nauk Geologicznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Z uczelnią związana od 1968 r., 
gdzie podjęła pracę w Zakładzie Mineralogii i Petrogra-
fii kierowanym przez prof. K. Maślankiewicza. Od 1992 r. aż 
do przejścia na emeryturę w 2005 r. pracowała w Pracowni 
Geologii Izotopowej i Geoekologii, która od 1998 r. stała się 
częścią Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii. Przyjaciele 
i współpracownicy wspominają ją jako człowieka wielkiego 
serca, o ogromnej dobroci i wrażliwości. Potrafiła podjąć nowe 
wyzwania i ryzyko współtworzenia – to właśnie m.in. dzięki 
Jej zaangażowaniu mogła powstać nowa pracownia. Szcze-
gólną pomoc okazywała młodemu pokoleniu magistrantów 
i doktorantów, którym z oddaniem pomagała nie tylko w pra-
cach laboratoryjnych, ale także w organizowaniu uroczystości 

Pożegnania 

Bibliografia:

Norbert Heisig, Deutsch-Polnische Gesell-
schaft der Universität Wrocław (Breslau). 
Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław–Dresden 
2006. 

Maria Zduniak, Brahms we Wrocławiu, 
Wrocław 2004.

Romuald Gelles, Doktorzy honoris causa 
Uniwersytetu Wrocławskiego 1803–2002, 
Wrocław 2003.

Brahms und die Universität Breslau [w:] 
„Schlesische Zeitung”, 6.05.1933.

i konferencji. Ostatnie pożegnanie śp. Bernadety Doroszko 
odbyło się 7 stycznia 2014 r. na cmentarzu komunalnym na 
Osobowicach we Wrocławiu.

dr Zbigniew Piotrowski

(zm. 29 stycznia 2014 r. w wieku 61 lat)
Doktor Piotrowski był absolwentem Uniwersytetu Wrocław-
skiego i tu uzyskał doktorat. W latach 1976–1981 pracował 
w Instytucie Matematycznym. Od 30 lat był profesorem 
w Youngstown State University w Ohio (USA). Zajmował 
się topologią ogólną. Był wybitnym znawcą tematyki zwią-
zanej z oddzielną ciągłością odwzorowań i osiagnął w niej 
znaczące rezultaty. UWr odwiedzał wielokrotnie, wygłasza-
jąc odczyty na seminariach i sesjach Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego.
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Pamiątkowa tablica znajdująca się
przy Oratorium Marianum

fot. D. Hull

Srebrny medal pamiątkowy
wydany w 2004 roku przez

Niemiecko-Polskie Towarzystwo
Uniwersytetu Wrocławskiego
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Zdaniem Arystotelesa śmiech jest 
atrybutem człowieka. Odblask tego 
poglądu dostrzegamy choćby w Gar-
gantui i Pantagruelu Rabelais’go oraz 
w Pieśni świętojańskiej o sobótce arcy-
poety z Czarnolasu. Ponadto Stagiryta 
utrzymywał, że źródłem śmiechu jest 
przepona. Siłą rzeczy „opowiadania 
o śmiechu, który się zjawia, gdy dia-
fragma została zraniona, są prawdo-
podobne”. Bardzo inspirujące! Można 
chyba opracować bezpieczne metody 
drażnienia diafragm ponurych i od-
stręczających urzędników, ideologów, 
polityków. Śmiech tych osób sprzyjał-
by rozładowaniu wielu napięć społecz-
nych, ograniczył „niedasizm”, stępił 
pazury arogancji. Dzięki nadaktywnym 
przeponom decydenci i celebryci potra-
filiby z czasem śmiać się tak perliście 
i życzliwie jak Joanna Cieluch, Dorota 
Michułka bądź Elżbieta Piątkowska, 
pogodne, sympatyczne wrocławianki.

Śmiech miewa podłoże intelektual-
ne, choć jest głównie oznaką ukonten-
towania, reakcją emocjonalną na coś 
komicznego, uzewnętrznioną poprzez 
określoną mimikę i dźwięki sygnali-
zujące rozbawienie. Rzeczona reakcja 
bywa rozmaicie wartościowana. Mówi-
my przecież: „Śmiech to zdrowie”, ale 
mówimy też: „Śmieje się jak głupi do 
sera”. Wszystko jednak jest narażone 
na manipulację. Można więc śmiech 
udawać lub śmiech wręcz wymuszać. 
Wiedzą o tym szczwani demagodzy, 
artyści estradowi i publicyści telewizyj-
ni. Dodajmy, że człowiek może „śmiać 
się w duchu”. U podstaw tego zjawiska 
leżą emocje absolutnie intymne, skraj-
nie dyskretne, nienakierowane na kon-
takt z otoczeniem. Natomiast uśmiech 
jest śmiechem bezgłośnym, stonowa-
nym i miłym. Nie należy go utożsa-
miać z uśmieszkiem, który z reguły 
bywa złośliwy i wrednawy. A zaprawio-
na uśmieszkiem ironia? Otóż uciekają 
się do niej zarówno ludzie zarozumiali 
i błyskotliwi, jak i zakompleksieni, ką-
śliwi, cyniczni. Niekiedy stosują nastę-
pującą taktykę: udaję głupszego, niż 
jestem, żeby inni sądzili, że jestem 

mądrzejszy, niż jestem. Wszelako war-
to mieć na względzie sentencję z Sa-
tyryków Petroniusza: „Lepiej jest dać 
powód do śmiechu niż do wyśmiania”.

Pomijając kwestie związane ze 
śmiechem homeryckim, sardonicznym 
i abderyckim, przywołajmy Starszą 
Eddę, epos północnych Germanów. 
Rozbrzmiewa tam śmiech herosa 
drwiący z oprawców: „Högni śmiał się, 
gdy mu wyrzynali serce / Z osierdzia, 
skargi nikt nie słyszał”. Widowiskowy, 
wstrząsający akt pogardy dla wrogów! 
Innego rodzaju treści poznawcze za-
wiera Imię róży Umberta Eco. Jednym 
z protagonistów tego utworu jest  
Jorge z Burgos, ślepy erudyta i teolog. 
Boi się on, że pod wpływem lektury 
drugiej części Poetyki Arystotelesa ktoś 
narzędziami filozoficznymi uzasadni 
prawo do śmiechu, zastąpi retorykę 
przekonywania retoryką ośmieszania. 
Taki oręż ułatwiałby zintelektualizo-
wane wyszydzanie prawd religijnych 
i unicestwiał strach przed diabłem. 
Oczywiście Jorge zdaje sobie sprawę, 
że ludzie śmieją się i śmiać się będą. 
Ale ich plebejski śmiech jest chwilo-
wym, swawolnym i bezrefleksyjnym 
ekscesem, niezdolnym do nadszarp-
nięcia oficjalnej doktryny. Aby uspo-
koić tych, którzy rozumują jak Jorge, 
nadmieńmy, iż druga część Poetyki 
Stagiryty nie istnieje.

Mędrzec konstatuje: Risus abun-
dat in ore stultorum („Obfity śmiech 
pojawia się na ustach głupców”). 
Warto zatem zdyscyplinować tę sferę 
okazywania emocji. Stwórzmy przeto 
risusologię, naukę o śmiechu, odłam 
tetrapiloktomii, sztuki dzielenia wło-
sa na czworo. Roboty jest co niemia-
ra. Ale zanim risusologia uszlachetni 
światową kulturę, skupmy uwagę 
na wybranym obszarze rzeczywisto-
ści. Proponuję wyprawę do uniwer-
syteckiego mikrokosmosu. Sugeruję 
więc, że można wyodrębnić śmiech 
protoakademicki, akademicki, hiper-
akademicki. Pierwsza kategoria by-
łaby zarezerwowana dla studentów, 
druga przysługiwałaby magistrom 

i doktorom, trzecia zaś wyróżniałaby 
doktorów habilitowanych i profeso-
rów. W obrębie każdej z wymienionych 
kategorii powinny obowiązywać normy 
operowania takimi choćby kwalifika-
torami śmiechu, jak spontaniczność, 
promienność, szczerość, dobrotliwość, 
kokieteryjność, figlarność, wyniosłość, 
ironiczność, pozerskość, szyderczość, 
zjadliwość. Należy też rygorystycznie 
limitować prawo do wywoływania 
efektów akustycznych (np. asystent 
nie powinien śmiać się głośniej niż 
adiunkt) oraz opracować katalog te-
matów i sytuacji dopuszczających lub 
wykluczających kpiarską nutę (np. wol-
no boki zrywać podczas wysłuchiwania 
próśb o sfinansowanie badań nauko-
wych, lecz nie wolno chichotać, patrząc 
na kurze jajko, symbol życia i pełni). 
Czy jednak środowisko uniwersyteckie 
zaakceptuje parametryzację śmiechu? 
Owszem. Akademicy, którzy wchodzą 
w alianse z sylabusami i USOS-em, bez 
wątpienia docenią powaby risusologii.

Finalizując ten felieton, przywołam 
dwie autorytatywne wypowiedzi. Otóż 
w Monachomachii Krasickiego czyta-
my: „I śmiech niekiedy może być nauką, /  
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. 
Godne zastanowienia. Natomiast Jean 
de La Bruyère, tłumacz Charakterów 
Teofrasta, powiada: „Trzeba się śmiać 
nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy 
umrzeć, nie uśmiechnąwszy się ani razu”. 
Nader celne. Wszelako La Bruyère’a  
trudno uważać za zwolennika prosta-
ckiego rechotu i apologetę „śmiechu 
ateńskiego”, czyli śmiechu nie w porę.

Chrobot piątej klepki |
Wstęp do risusologii
dr Bogusław Bednarek, Instytut Filologii Polskiej
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Nie jest mi łatwo rozpocząć pisać  
ten felieton. Powinien być lekki, ze 
swadą. Z humorem, który przypadnie 
do gustu Czytelnikowi. Nie jest mi ła-
two, ponieważ mam poczucie, że i tak 
nikt socjologa (mnie) nie bierze w dzi-
siejszych czasach na serio. Dlaczego 
więc miałabym, na własne życzenie, 
dostarczać powodów, by właśnie tak 
postrzegano przedstawicieli mojej dy-
scypliny i zawodu? Nie jest mi łatwo 
i z tego powodu, że postanowiłam na-
pisać o kwestiach ważnych. I zupełnie 
nieśmiesznych.

Wszystko z powodu pewnej kon-
ferencji. Zorganizowało ją w styczniu 
tego roku w Warszawie Polskie To-
warzystwo Socjologiczne, a nosiła 
tytuł: „Socjologowie i socjologia we 
współczesnej Polsce”. Powodem jej 
zwołania jest kryzys – socjologii jako 
dyscypliny, socjologów jako społecz-
ności akademickiej, uniwersytetu jako 
całości. Mój kryzys.

Moje zainteresowanie wzbudziła 
sesja zatytułowana „Jak kształcić so-
cjologów” prowadzona przez dra Ada-
ma Mrozowickiego, znakomitego ba-
dacza młodego pokolenia z Instytutu 
Socjologii UWr. Zadał on panelistom 
(wśród nich znalazły się tuzy polskiej 
socjologii) bardzo trudne pytania. O to, 
jaka jest misja i jakie są cele nau-
czania socjologii. Czy socjologia we 
współczesnej Polsce ma kształcić pro-
fesjonalistów – wyposażonych w arse-
nał technik i metod badawczych lub 
może socjologów wymodelowanych 
na wzór oświeceniowy – krytycznych, 
podważających „oczywiste oczywisto-
ści”, zaglądających pod fasady zdarzeń. 
Czy instytuty socjologii winny bezkry-
tycznie dostosowywać programy nau-
czania do wymogów rynku pracy, czy 
powinny występować w aktywnej roli 
podmiotów współkształtujących ten 
rynek i jednocześnie obalających, jak 
skonstatował dr Mrozowicki, fetysz 
rynku jako samoregulującego się me-
chanizmu. Padło pytanie o efekty re-
formy szkolnictwa wyższego – prob-
lemy wywołane wprowadzeniem 

2-stopniowych studiów i dylematy 
przed jakimi staje, zwłaszcza młoda, 
kadra naukowa, od której oczekuje się 
wysokiej jakości kształcenia w warun-
kach niepewności zatrudnienia i pre-
karyzacji posady adiunkta, a nawet 
adiunkta z habilitacją. Głośno zadano 
pytanie o to, czy postulat poprawy 
jakości kształcenia nie jest aby biu-
rokratyczną fikcją, jak odważa się nie-
raz nazywać ją środowisko, czy może 
skutkuje obserwowalnymi zmianami 
na lepsze?

Wypowiedzieli się socjologowie 
z „listy A”. Niektórzy z nich asekura-
cyjnie zastrzegali, że raczej stawiają 
pytania niż udzielają na nie odpowie-
dzi, gdyż sami ich nie znają lub dlate-
go, że chodzi raczej o dyskusję. Celnie 
wskazano wiele bolączek, które trapią 
kierunki humanistyczne i społeczne, 
wśród nich socjologię. A to, że pro-
ces boloński w Polsce ogranicza się 
do wprowadzenia licencjatu, podczas 
gdy dokumenty programowe tego 
procesu wiele uwagi poświęcają ogól-
nemu kształceniu humanistycznemu. 
A to, że całe środowisko jest skonfun-
dowane i zagubione ze względu na 
deformacje systemu zewnętrznego 
wobec świata socjologów, ale mające 
nań przemożny wpływ. Pierwsza de-
formacja ma źródło w umasowieniu 
kształcenia uniwersyteckiego i jego 
uzawodowieniu (a wynika z uwikłania 
idei społeczeństwa wiedzy w rywa-
lizację rynkową). Druga deformacja 
jest związana z podporządkowaniem 
edukacji biurokracji i decyzjom poli-
tycznym. Jak zauważyła prof. Krystyna 
Szafraniec, konieczność dopasowania 
się do regulacji europejskich nieraz 
działa jak kajdany wiążące zasoby 
i potencjał akademicki.

Wrażenie wywarł na mnie jednak 
nie głos profesorów o ustabilizowa-
nej karierze z wiodących ośrodków, 
lecz głos biorącego udział w sesji 
studenta, poszukującego w swojej 
wypowiedzi trzeciej drogi, pomiędzy 
kształceniem akademickim – ogól-
nym, a profesjonalnym – zawodowym. 

Zaczął od mocnego stwierdzenia,  
że środowisko akademickie przespało 
moment, kiedy można było jeszcze 
dać odpór regulacjom ustawy o szkol-
nictwie wyższym, a teraz można się 
zastanowić, jak działać w takich, a nie 
innych, uwarunkowaniach struktu-
ralnych. Po pierwsze, nawoływał do 
głośnego przyznania, że zróżnico-
wanie na kształcenie akademickie 
i zawodowe na uniwersytetach już się 
dokonało, a „obrona klasycznego uni-
wersytetu w imię demokratyzacji wy-
kształcenia to ślepa uliczka, w którą 
zabrnęliśmy w latach 90., a której efek-
tem jest rzesza oszukanych absolwen-
tów, których stopa zwrotu z edukacji 
okazała się niższa niż im obiecywali 
apologeci gospodarki opartej na wie-
dzy.” Problemu nauczania socjologii 
(czego uczyć? jak uczyć? kogo uczyć?) 
nie rozwiąże tworzenie kolejnych, 
atrakcyjnie „opakowanych” kierun-
ków, co do których ani instytuty ani ich 

„klienci” nie mają złudzeń, że jakość 
oferowanego produktu bywa wątpliwa, 
bo często brakuje zasobów pozwalają-
cych taką jakość stworzyć i utrzymać. 
Trzeba raczej bronić pozycji, z której 
wynika, że kształcenie socjologiczne 
oferuje pewną wartość dodaną w sto-
sunku do szkół o wąskiej specjalizacji. 
Tą wartością dodaną jest wyobraźnia 
socjologiczna. Zadaniem tych, którzy 
uczą socjologii jest uczyć tak, by bro-
nić specyfiki wiedzy socjologicznej, jej 
statusu i przekazywać go kolejnym 
pokoleniom, co staje się coraz trud-
niejsze w warunkach komunikacyjnych, 
w których kanon kultury wykładowców  
nie jest podzielany przez studentów, 
i odwrotnie. „Nie spisujcie nas na 
straty” – tak zatytułował swoje wy-
stąpienie przedstawiciel studentów 
socjologii.

* korzystałam z zapisu konferencji 
znajdujących się na stronie www.pts.
org.pl oraz www.krytyka.org/glos-stu-
dentow-nie-spisujcie-nas-na-straty 

Felieton gościnny |
Nie spisujcie nas na straty
dr hab. Katarzyna Kajdanek, Instytut Socjologii
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O socjologii z Literatką
Cykliczne prezentacje badań prowadzonych przez wrocławskich socjologów. Formuła cyklu zakłada połączenie krótkich autorskich 
wystąpień specjalnie zaproszonych wrocławskich socjologów i socjolożek oraz otwartej dyskusji z udziałem gości i wszystkich 
przybyłych na spotkanie.

Spotkania z udziałem wrocławskich socjologów i zaproszonych gości z – szeroko rozumianego – świata polityki i kultury odbywają 
się raz w miesiącu w niedzielę, w Kawiarni „Literatka” na wrocławskim Rynku.

Szczegóły prelekcji na stronie www.uni.wroc.pl/wiadomości kilka dni przed spotkaniem

Spotkania u astronomów
Wydział Fizyki i Astronomii zaprasza na cykl wykładów popularnonaukowych. Wszystkie spotkania odbywają się 1 lub 2 razy 
w miesiącu w sali wykładowej Instytutu Astronomicznego przy ul. Kopernika 11. Wykład trwa około godziny, a jeśli dopisze pogoda, 
to po wykładzie można oglądać niebo za pomocą 20-centymetrowego refraktora Clarka-Repsolda. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkania:
•	 28 marca, godz. 17.00 – prof. Paweł Rudawy, Wielkie minima aktywności słonecznej
•	 11 kwietnia, godz. 19.00 – dr Robert Falewicz, Błyski gamma
•	 25 kwietnia, godz. 19.00 – prof. Michał Tomczak, Z dziejów wrocławskiej Sternwarte
•	 9 maja, godz. 19.00 – mgr Katarzyna Mikuła, Aktywność magnetyczna Słońca i gwiazd
•	 24 maja, godz. 19.00 – mgr Ewa Chmielewska, Gazowe olbrzymy spoza układu słonecznego
•	 6 czerwca, godz. 19.00 – prof. Andrzej Pigulski, Tunguska, Czelabińsk – co następne?

Więcej na temat każdego wykładu na stronie www.uni.wroc.pl/wiadomości kilka dni przed spotkaniem

Spotkania w Nehringu
Spotkania w Nehringu – organizowane przez Instytut Filologii Polskiej UWr i Towarzystwo Miłośników Polonistyki Wrocławskiej –  
to popularnonaukowe wykłady przeznaczone dla osób interesujących się literaturą i językiem polskim. Spotkania te od wielu lat 
cieszą się dużym zainteresowaniem wrocławian. 

Wykłady odbywają się raz w miesiącu w niedziele w godz. 11.00–12.00 w sali im. Tadeusza Mikulskiego (sala nr 125) na I piętrze 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. bp. Nankiera 15). Wstęp wolny!

Najbliższe spotkania:
•	 13 kwietnia – dr Piotr Rudzki, Zwrot performatywny w sztuce: Tadeusz Kantor i jego teatr 
•	 11 maja – dr Luiza Rzymowska, Czy każdy może zostać dobrym mówcą? O sposobach pokonywania lęku przed wygłasza-

niem przemówień
•	 8 czerwca – prof. Sławomir Bobowski, Wielkie filmy o Jezusie. Pokazać Boga 

Więcej na temat każdego wykładu na stronie www.uni.wroc.pl/wiadomości kilka dni przed spotkaniem

Lekcje słuchania
Pracownia Audiosfery zaprasza na cykl konwersatoriów poświęconych poszukiwaniom dźwięków w obrazie jak również obrazu 
w dźwiękach. Spotkania odbywają się zwykle raz w miesiącu w Instytucie Kulturoznawstwa przy ul. Szewskiej 36. Wstęp wolny!

Informacje o nadchodzących spotkaniach na stronie www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl 

Wrocławskie Spotkania Matematyczne
Cykle odczytów popularnonaukowych pod nazwą WSM mają wieloletnią tradycję, bo odbywają się w Instytucie Matematycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego od 1991 roku, gromadząc raz w miesiącu przez cały rok szkolny tłumy młodzieży oraz spore grono 
nauczycieli i studentów. Wykładowcami są pracownicy lub doktoranci z Instytutu oraz zaproszeni goście z innych uczelni.

Odczyty z cyklu Wrocławskie Spotkania Matematyczne odbywają się raz w miesiącu zwykle w soboty o godzinie 10.15 w sali HS 
Instytutu Matematycznego UWr, pl. Grunwaldzki 2/4. Wstęp wolny!

Aktualny program na stronie www.fmw.uni.wroc.pl/dla-uczniów/spotkania-matematyczne/2013/2014/wsm-20132014
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Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa
Studium Generale ma wieloletnią tradycję. Założone zostało przez prof. Jana Mozrzymasa (1937–2006), fizyka, rektora uczelni 
w kadencji 1984–1987 i powołane uchwałą Senatu UWr w dniu 17 lutego 1993 roku. 5 marca 2013 roku świętowało dwudziestolecie 
swojej działalności.

Spotkania seminarium są otwarte dla wszystkich chętnych. Wykład, podczas którego autor przedstawia najnowsze wyniki badań 
z określonej dziedziny wiedzy na tle wcześniejszych dokonań naukowych, a także swoje przemyślenia i refleksje, trwa około 45 minut. 
Następnie prowadzona jest dyskusja, poprzedzona wprowadzeniem.

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego w Katedrze Antropologii UWr, ul. Kuźnicza 35. 
Wstęp wolny!

Aktualny program na stronie www.uni.wroc.pl/warto-zajrzeć/studium-generale

Cinema Dante – spotkania z arcydziełami włoskiego kina
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i Stowarzyszenie Dante Alighieri zapraszają na spotkania z ar-
cydziełami włoskiego kina (z polskimi napisami) w ramach cyklu „Cinema Dante”. Prelekcje odbywają się w środy o godz. 18.00 
w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkania:
•	 2 kwietnia – Luchino Visconti i upadek dawnego świata, Luchino Visconti e la caduta del vecchio mondo, Rocco i jego 

bracia (Rocco e i suoi fratelli, 1960)
•	 16 kwietnia – Pier Paolo Pasolini – poeta wśród filmowców, Pier Paolo Pasolini – poeta tra i cineasti, Mamma Roma (1962)
•	 7 maja – Marco Bellocchio i kino wobec roku ’68, Marco Bellocchio ed il cinema del Sessantotto, Pięści w kieszeni (I pugni 

in tasca, 1968)
•	 28 maja – Lina Wertmüller – między miłością a anarchią, Lina Wertmüller – tra amore e anarchia, Siedem pięknosci 

Pasqualino (Pasqualino Settebellezze, 1975)

Więcej na stronie www.uni.wroc.pl/ogłoszenia/spotkania-z-arcydziełami-włoskiego-kina

Antyki z kolekcji Schauberta – wykłady w Muzeum UWr
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na cykl wykładów poświęconych zabytkom starożytnym z kolekcji Eduarda  
Schauberta (1804–1860). Ten nadworny architekt greckiego króla Otto I zgromadził podczas swojego 20-letniego pobytu w Grecji 
kolekcję antyków, która w 1861 roku trafiła do zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego. Część zachowanej kolekcji od niedawna jest 
prezentowana na wystawie w Sali im. Longchamps’a.

Prelekcje odbywają się raz w miesiącu, zawsze w czwartki w sali im. Romana Longchamps’a de Bérier (gmach główny, parter) 
o godz. 16.00. Wstęp wolny!

Najbliższe spotkania:
•	 3 kwietnia – dr Agata Kubala: Figuralne ozdoby greckich luster z kolekcji Eduarda Schauberta
•	 8 maja – dr Agata Kubala: Hełm koryncki z kolekcji Eduarda Schauberta
•	 5 czerwca – dr Agata Kubala: Ceramika południowoitalska z kolekcji Eduarda Schauberta

Więcej na temat każdego wykładu na stronie www.uni.wroc.pl/wiadomości kilka dni przed spotkaniem

Kamień filozoficzny
Koło Naukowe Filozofii Religii zaprasza na cykl seminariów naukowych „Kamień filozoficzny”. Spotkania odbywają się w Domu 
Edyty Stein (ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław) i organizowane są przez Koło Naukowe Filozofii Religii we współpracy z Wrocław-
skim Klubem Teologii Politycznej i Domem Edyty Stein. Każde ze spotkań poprowadzone jest przez specjalistę w danej dziedzinie. 

Informacje o zbliżającym się spotkaniu można znaleźć na www.uni.wroc.pl/wiadomości. Chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia 
na adres seminariumstein@gmail.com.

Więcej o wykładach popularnonaukowych, a także zajęciach dla szkół na stronie www.uni.wroc.pl

53|

zaproszenia

http://www.uni.wroc.pl/warto-zajrze�/studium-generale
http://www.uni.wroc.pl/wiadomo�ci
http://www.uni.wroc.pl/wiadomo�ci
mailto:seminariumstein@gmail.com
http://www.uni.wroc.pl/


Obradom Senatu w dniach 18 grudnia 2013 roku oraz 22 stycznia i 26 lutego 2014 roku przewodniczył rektor UWr, prof. Marek Bojarski. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego:

•	 prof. dr. hab. Grzegorza Karcha (WMI)

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
•	 dr. hab. Pawła Borszowskiego (WPAE)
•	 dr. hab. Łukasza Błaszczaka (WPAE)
•	 dr hab. Anny Muszyńskiej (WPAE)
•	 dr. hab. Jochena Roose’a (CSNE)

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Detlefa Hommela na stanowisku profesora wizytu-
jącego jako Profesora Leopoldyńskiego na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Senat podjął uchwałę:
•	 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ernstowi Bauerowi (na wniosek WFA). 

Na recenzentów zostali powołani prof. Marek Szymoński z Instytutu Fizyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Hans 
Joachim Freund z Instytutu Maksa Plancka w Berlinie;

•	 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Helmutowi 
Satzowi (na wniosek WFA). Prof. Helmut Satz jest profesorem Uniwersytetu oraz dyrektorem Centrum Badań Interdyscy-
plinarnych (ZIF) w Bielefeld. Na promotora zarekomendowano prof. Krzysztofa Redlicha z Instytutu Fizyki Teoretycznej 
UWr, a prof. Stefana Pokorskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzeja Białasa z Instytutu Fizyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie na recenzentów;

•	 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Panu Janowi Ślękowi;
•	 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wroc-

ławskiego za rok obrotowy 2013.

Senat zadecydował o utworzeniu nowych kierunków studiów:
•	 gospodarka przestrzenna – stacjonarne studia I stopnia,
•	 historia w przestrzeni publicznej – stacjonarne studia II stopnia,
•	 militarioznawstwo – stacjonarne studia I stopnia,
•	 pedagogika specjalna – stacjonarne i zaoczne studia I stopnia,
•	 zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – stacjonarne studia II stopnia.

Podczas minionych posiedzeń Senat:
•	 przyjął zasady rekrutacji na interdyscyplinarne środowiskowe studia doktoranckie z informatyki i matematyki stosowanej 

dla biznesu;
•	 wprowadził zmiany w składzie senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2012–2016; 
•	 wprowadził zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012–2016;
•	 powołał komisję ds. opracowania wymagań i kwalifikacji zawodowych dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowa-

nych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
•	 przyjął opinię prof. Piotra Migonia o zasługach prof. Jeana Poesena, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwer-

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
•	 przyjął opinię prof. Marcina Wodzińskiego o zasługach i dorobku prof. Antony’ego Polonsky’ego, kandydata do tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego;
•	 zmienił formę kształcenia z niestacjonarnej wieczorowej na niestacjonarną zaoczną na studiach I i II stopnia na kierunku 

filologia specjalność: filologia angielska od roku akademickiego 2014/2015;
•	 podjął uchwałę dotyczącą działalności konkurencyjnej.

Zmieniono uchwały dotyczące:
•	 zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w UWr rozpoczynające się w roku 

akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (w zakresie przyjmowania laureatów na kierunek gospodarka przestrzenna);
•	 zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w UWr rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 w zakresie zasad 

rekrutacji na:
◊   stacjonarne studia II stopnia na MISHiS,
◊   stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim na kierunku chemia,
◊   stacjonarne studia I stopnia na kierunku Chemistry,

Z obrad Senatu UWr 

54 |

1 | 2014 Przegląd Uniwersytecki

SENAT



◊   niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia na kierunku chemia,
◊   stacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia francuska,
◊   stacjonarne studia I stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska,
◊   stacjonarne studia I stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia hiszpańska,
◊   stacjonarne studia II stopnia na kierunku muzykologia,
◊   niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
◊   stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: italianistyka,
◊   stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku komunikacja wizerunkowa,
◊   stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku biologia,
◊   stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku biologia, specjalność: biologia lasu,
◊   stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku geografia,
◊   stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku administracja,
◊   stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku administracja,
◊   stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia.

•	 zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 dla obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy mają inny ustawowy tytuł do podjęcia i odbycia 
kształcenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wyda-
nym poza granicami Polski w zakresie zasad rekrutacji na:
◊   stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim na kierunku chemia,
◊   stacjonarne studia I stopnia na kierunku Chemistry;
◊   limitów przyjęć na I rok studiów na UWr w roku akademickim 2013/2014, określając limit przyjęć na stacjonarne
    studia II stopnia (1,5-roczne magisterskie) na kierunku chemia.

Ponadto:
•	 kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła informację o prowizorium finansowym na rok 2014;
•	 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr inż. Grażyna Piotrowicz przedstawiła informację o informatyzacji Biblioteki Uni-

wersyteckiej.

Wszystkie uchwały Senatu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
(www.uniwr.biuletyninfo.pl). 
zebr. KKJ

Prezydent Bronisław Komorowski 
w ostatnim czasie wręczył akty no-
minacyjne nauczycielom akademi-
ckim oraz pracownikom nauki i sztu-
ki. W gronie nominowanych znaleźli 
się także naukowcy z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Jolanta Blicharz
WPAE, profesor nauk prawnych
Urszula Kalina-Prasznic
WPAE, profesor nauk prawnych 
Marek Łagosz
WNS, profesor nauk humanistycznych
Krzysztof Wójtowicz
WPAE, profesor nauk prawnych

Jolanta Blicharz jest zastępcą dyrekto-
ra Instytutu Nauk Administracyjnych 
na Wydziale Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Specjalizuje się w zagadnieniach 
sektora publicznego i pozarządowego 
oraz sektora tzw. nowej ekonomii spo-
łecznej. Autorka ponad stu publikacji 
naukowych, m.in. monografii (Pozycja 
prawna stowarzyszeń. Studium praw-
no administracyjne, Udział polskich 
organizacji pozarządowych w wykony-
waniu zadań administracji publicznej, 
Administracja publiczna i społeczeń-
stwo obywatelskie w państwie pra-
wa), artykułów naukowych, recenzji, 
ekspertyz, komentarzy do ustawy 

o zmianie imion i nazwisk, prawa o sto-
warzyszeniach, ustawy o fundacjach, 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, o spółdzielniach  
socjalnych, prawa o zgromadzeniach. 
Współautorka podręcznika Prawo 
administracyjne oraz red. naukowy 
książek: Prawna działalność instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego, Praw-
ne aspekty prywatyzacji.

Urszula Kalina-Prasznic ukończyła 
studia na Wydziale Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii UWr w 1970 r. Tytuł 
magistra uzyskała na podstawie pra-
cy z zakresu prawa międzynarodowe-
go Granice szelfu kontytnentalnego  

Nowi profesorowie tytularni 
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(promotor: prof. Karol Wolfke). W tym 
roku podjęła pracę na macierzystym 
Wydziale w Instytucie Nauk Ekono-
micznych, gdzie pracuje nadal. W 1976 r.  
obroniła pracę doktorską Zagadnie-
nia społeczno-ekonomiczne i prawne 
absencji w pracy (promotor: prof. Jan  
Jończyk), uzyskując stopień doktora 
nauk prawnych. W 1991 r. na podstawie 
rozprawy Finansowanie ubezpiecze-
nia społecznego pracowników (Prawo 
CXCIX, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1990) uzyskała sto-
pień dr hab. w zakresie prawa pracy 
(prawa ubezpieczenia społecznego). 
W 1994 r. została mianowana na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego 
w Instytucie Nauk Ekonomicznych 
macierzystego Wydziału. Prof. Kalina-

-Prasznic jest autorką 3 monografii, 
współautorką 4 monografii i 2 lek-
sykonów, redaktorem naukowym 7 
opracowań monograficznych, leksy-
konów oraz wielokrotnie wznawianej 
(i aktualizowanej) Encyklopedii Prawa 
(wyd. C.H.Beck). Ponadto, na jej doro-
bek naukowy składa się 70 artykułów 
z zakresu zabezpieczenia społecznego, 
prawa pracy, prawa socjalnego, polity-
ki gospodarczej oraz opinie i eksper-
tyzy naukowe sporządzone dla Kan-
celarii Prezydenta RP, Biura Studiów 
i Analiz Kancelarii Senatu, Biura Stu-
diów i Analiz Kancelarii Sejmu, Rady 
Legislacyjnej, Rzecznika Ubezpieczo-
nych, Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej, Klubu Parlamentarnego.

Prof. Kalina-Prasznic pełniła na Uni-
wersytecie Wrocławskim szereg funkcji. 
W latach 2005–2008 była prorekto-
rem ds. ogólnych, w latach 1999–2002 
i 2002–2005 prodziekanem na WPAE. 
Od 2012 r. jest dyrektorem Instytu-
tu Nauk Ekonomicznych, a od 1991 r.  
kierownikiem Zakładu Polityki Gospo-
darczej. Pełni też liczne funkcje poza 
macierzystą uczelnią. Jest m.in. człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych w Warszawie, człon-
kiem niezależnym Komitetu Audytu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej, przewodniczącą Zarządu Fun-
dacji „Pro Mathematica” z siedzibą we 
Wrocławiu, członkiem jury corocznego 
konkursu prac magisterskich i doktor-
skich organizowanego przez Rzecznika 
Ubezpieczonych.

Prof. Kalina-Prasznic w 2002 r. zo-
stała odznaczona Złotym Krzyżem Za-
sługi, w 2005 r. za szczególne zasługi 

dla oświaty i wychowania otrzymała 
Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
Wielokrotnie otrzymała nagrody rek-
tora za osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne.

Marek Łagosz (ur. 1967 r. we Wrocławiu)  
jest profesorem nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii-ontologii. Specjali-
zuje się m.in. w ontologii czasu. Stu-
dia na Uniwersytecie Wrocławskim na 
kierunku filozofia ukończył w 1991 r., 
otrzymując dyplom z wyróżnieniem. 
W 1996 roku uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk humanistycznych 
na podstawie rozprawy doktorskiej 
pt. Trudności semantyki zdań Fregego. 
Przyczynek do analizy Fregowskiego 
rozumienia pojęcia prawdy (rozpra-
wa wyróżniona w 1997 r. w konkursie  
im. Klemensa Szaniawskiego). Habilito-
wał się w 2002 roku na Wydziale Nauk 
Społecznych na podstawie rozprawy 
pt. Brzytwa Ockhama a wykazywa-
nie nieistnienia. Praca ta otrzymała  
nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
w 2003 roku. Prof. Łagosz był też czte-
rokrotnie nagradzany nagrodą Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego za osiąg-
nięcia naukowe. W roku 2003 został 
kierownikiem Zakładu Filozofii Syste-
matycznej w Instytucie Filozofii (obec-
nie Zakład Ontologii i Teorii Poznania), 
którym kieruje do dziś. W 2005 roku 
został mianowany na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego UWr. Opubliko-
wał 56 prac naukowych w tym 4 mono-
grafie. Jego prace zdobywają pozytywne 
recenzje. Prof. Łagosz wypromował 
dotychczas dwóch doktorów. Ponadto 
sprawuje opiekę naukową nad trzema 
doktorantami. Przewodniczy Wrocław-
skiemu Oddziałowi Polskiego Towa-
rzystwa Filozoficznego. Jest też Prze-
wodniczącym Okręgowego Komitetu 
Olimpiady Filozoficznej we Wrocławiu. 
Wchodzi w skład Rady Redakcyjnej 
pism: „Studia Philosophica Wratisla-
viensia” oraz „Filozofia i nauka. Studia 
filozoficzne i interdyscyplinarne”.

Krzysztof Wójtowicz (ur. 3.05.1947 r. 
w Krakowie) jest pracownikiem Uni-
wersytetu Wrocławskiego od 1970 r. 
Uzyskał stopień doktora w 1976 r., dok-
tora habilitowanego w 1996 r., tytuł 
profesora w 2013 r. Do zainteresowań 
naukowych profesora należą: prawo 
europejskie, międzynarodowe i konsty-
tucyjne. Kierownik Katedry Prawa Mię-

dzynarodowego i Europejskiego. W la-
tach 2002–2005 prorektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego do spraw badań nauko-
wych i współpracy z zagranicą. Autor 
ponad 90 prac naukowych, w tym 13 
w językach obcych. Członek zespołów 
redakcyjnych (rad programowych): 

„Przeglądu Sejmowego”, „Przeglądu 
Legislacyjnego”, „Kwartalnika Prawa 
Publicznego”, „Polish Review of Inter-
national and European Law”, „Wrocław 
Review of Law, Administration and 
Economics”. Członek Rady Legislacyjnej 
przy Prezesie Rady Ministrów, a wcześ-
niej członek Komitetu doradczego  
ds. prawa europejskiego przy Ministrze 
Sprawiedliwości oraz doradczego komi-
tetu prawnego przy Ministrze Spraw 
Zagranicznych. Członek Rady Kura-
torów Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich im. W. Brandta. Od 1993 
do 2001 roku przez dwie kadencje był 
sekretarzem Polskiego Towarzystwa 
Prawa Konstytucyjnego, a w latach 
2000–2004 członkiem Rady Między-
narodowego Stowarzyszenia Prawa 
Konstytucyjnego. Był też członkiem 
zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Prawa Europejskiego (2007–2010). Jako 
profesor wizytujący wykładał na takich 
uczelniach jak: Macquarie University, 
Sydney, Australia; Université Paris-

-Dauphine, Francja; University of Cali-
fornia, Santa Barbara, USA; Université 
René Descartes (Paris V), Francja; Uni-
versité du Maine, Francja; Université 
de Poitiers, Francja. Wypromował 17 
doktorów.
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Nasze publikacje w wydawnictwie ATUT

Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy.
Od jugoslawizmu do jugonostalgii
Anna Jagiełło-Szostak, Wrocław 2013

Zarządzanie miastem. Wyzwania dla Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016

Seria Bibliotheca Curiosa
Wrocław 2013

Aldona Wiktorska-Święcka, Wrocław 2013

książki

Na książkę składają się m.in. teksty, które mogą być pomocne w kon-
struowaniu modelu nauczania-uczenia się fizyki opartego na neu-
rodydaktyce, jak również artykuły poświęcone szczegółowym prob-
lemom badawczym dydaktyków fizyki. Wiele miejsca poświęcono 
też fizyce jako przedmiotowi, do którego trzeba uczniów zachęcić, 
którego smak trzeba odkryć.

Problemy dydaktyki fizyki, edycja 2013 
pod redakcją Andrzeja Krajny, Leszka Ryka, Krystyny Sujak-Lesz, 
Czeszów – Wrocław 2013

Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego 
omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnico-
wanych republik – obecnie państw sukcesyjnych. Wskazała na boga-
ctwo cech różniących, głównie jednak na elementy kształtujące tak 
jugoslawizm, jak i etnonacjonalizm. Zadała sobie dużo trudu, by do 
rozrzuconych źródeł dotrzeć, wiele elementów konstytuujących isto-
tę podjętego przez nią tematu wyczerpująco zanalizować, poskładać 
następnie prawidłowo, wypracowując logiczne konkluzje i wnioski. 
Praca wnosi istotne wartości poznawcze oraz inspiruje do dalszych 
poszukiwań, może odegrać istotną rolę w dyskusji nad problematyką 
dziedzictwa Słowian Południowych i Jugosławii w ogóle.

Publikacja upowszechnia wiedzę z zakresu nowych zagadnień zwią-
zanych z zarządzaniem miastami, jak np. zarządzanie wielopozio-
mowe, zarządzanie miastem/regionem zrównoważonego rozwoju, 
rozwój inteligentny, teoria interesariuszy, podejście ewaluacyjne. 
Powyższe treści odnoszą się do projektu Europejskiej Stolicy Kultury 
jako szansy w rozwoju lokalnym i regionalnym. W książce pokazane 
zostały doświadczenia związane z wdrażaniem Europejskiej Stolicy 
Kultury przez różne miasta w Europie, zarówno te pozytywne, jak 
i te, które nie zakończyły się sukcesem. Istotnym celem publikacji 
jest refleksja, na ile realizacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016 okaże się „sukcesem jak zwykle”, tzn. medialnie przygotowaną 
strategią komunikacji o pozytywnych rezultatach, a na ile „sukcesem 
prawdziwym”, tzn. skutkującym poprawą jakości życia mieszkańców. 
Publikacja to nie wiwisekcja stanu zastanego, a próba aktywnego 
włączenia się poprzez wskazanie możliwości i szans, jakie niesie 
Europejska Stolica Kultury dla dalszego rozwoju przede wszystkim 
Wrocławia i Dolnego Śląska, ale również Polski i Europy.

Oficyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 51a
50-011 Wrocław
www.atut.ig.pl

W serii Bibliotheca Curiosa ukazało się wiele interesujących ksią-
żek. Proroctwo Pseudo-Metodiusza z Wykładem Wolfganga Ay-
tingera (przekł. Michał Hey-Stawicki, oprac. Jerzy Kroczak) sławne 
w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie dzieło historyczno- 

-apokaliptyczne, przedstawiamy w jego staropolskiej wersji z drugiej 
połowy XVI wieku. Kolejne dzieło to traktacik Paracelsus (Theop-
hrastus Bombastus von Hohenheim). O nimfach, sylfach, pigmejach, 
salamandrach etc. (przekł. Robert Urbański, wstęp i komentarz Jacek 
Sokolski) ekscentrycznego wędrowca lekarza żyjącego na początku 
XVI w., w którym próbował wpisać w rozwijany przez siebie kosmo-
logiczny model cały świat demonicznych istot, wywodzących się 
głównie z niemieckiego folkloru i średniowiecznej poezji, zasiedla-
jących jego zdaniem cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. 
Przypominamy jeden z największych bestsellerów późnego śred-
niowiecza Podróże Jana z Mandeville (przekł. Bartosz Marcińczak, 
wstęp i komentarz Bartosz Marcińczak i Jacek Sokolski) – przesycone 
fantastyką sprawozdanie z egzotycznej wyprawy, przełożone na kilka 
europejskich języków, najpierw nieustannie kopiowane, a następnie 
systematycznie przedrukowywane aż po XVIII wiek. Warta uwagi 
jest też Historia o kobiecie papieżu (opracowanie Jacek Sokolski) – 
przedziwna legenda o kobiecie, która podstępem, udając mężczyznę, 
zdołała dostać się na tron Piotrowy, sięgająca połowy XIII w., a wy-
dana w wieku XVI.

zebr. Magdalena Garbacz
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Nowości Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Genealogia psychiczna
Elżbieta Dębicka, seria Biblioteka Genealogiczna 11

Labirynt: inicjacja, podróż i zbłądzenie. Figura ludzkiego 
losu w kulturze europejskiej
Małgorzata Czapiga

U źródeł pojmowania retoryki
Luiza Rzymowska

Książka Anny Ursulenko jest próbą odpowiedzi na złożone pyta-
nia dotyczące kształtowania się tożsamości narodowo-kulturowej 
współczesnych Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem roli folk-
loru w tym procesie. Jakie elementy tradycji ludowej kształtowały 
dotychczas charakter kultury ukraińskiej i czy nadal zachowały one 
swój konstruktywny potencjał? Czy unowocześnienie formuły tożsa-
mości narodowej oznacza zmianę tradycyjnej dla kultury ukraińskiej 
orientacji na folklor? W jaki sposób treści folkloru są uaktualniane  
w ukraińskiej sztuce współczesnej? Jakie odmienności czy wręcz zde-
rzenia opinii występują w obszarze refleksji nad formami eksploatacji 
kultury ludowej? I wreszcie czy przywiązanie do wartości folkloru sta-
nowi dodatnio nacechowany element autostereotypów ukraińskich? 
Przedmiot zabiegów interpretacyjnych w monografii stanowią bogate 
materiały źródłowe, którymi są teksty publicystyczne, powstałe na 
Ukrainie w latach 1991–2004 — w warunkach wzmożonego zaangażo-
wania elit ukraińskich w dyskusję toczącą się wokół (re)definiowania 
głównych wyznaczników zbiorowej autoidentyfikacji Ukraińców.
format B5, 2013, ss. 207, cena 40,00 zł

„Rozum jest totalną wolą komunikacji” — pisał Karl Jaspers. Luiza 
Rzymowska pokazuje, że retoryka spełnia tę ludzką potrzebę komu-
nikowania się, w której przejawia się otwartość rozumu i jego dą-
żenie do poznania prawdy przekraczającej granice nauk. Jeśli język 
i świat łączy budowa logiczna, jak zakładał Ludwig Wittgenstein, 
to mówca tworzy logiczny obraz świata dzięki językowi. Podobnie 
jak język, retoryka przypomina grę. Jej reguły standaryzują i opty-
malizują zachowania mówców pochodzących ze wspólnego obszaru 
kulturowego, dlatego w świecie starożytnym, obok grecko-rzymskiej, 
zakwitła także retoryka indyjska, egipska, hebrajska, arabska, perska, 
chińska i japońska. Gra retoryczna jest zarazem procesem twórczym. 
Samo doświadczenie przemawiania, będące dla osoby zawsze do-
świadczeniem drugiego, innego, obcego, przerasta jednak grę jako 
rzeczywistość nieprzewidywalna. 
W książce zostały zaprezentowane mało znane fragmenty najważ-
niejszych źródeł wiedzy o tej ponadczasowej sztuce: przede wszyst-
kim Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana. Badanie dawnych tekstów 
teoretycznych pozwoliło odsłonić zaskakująco dojrzałe i głębokie 
rozumienie procesu perswazji u początków skodyfikowanej retoryki.
format B5, 2013, ss. 156, cena 35,00 zł

Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-
-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej 
z lat 1991–2004. Anna Ursulenko, seria Wrocławskie Studia nad 
Posttotalitaryzmami 2

Niniejsza edycja źródłowa daje czytelnikowi wgląd w świat wybranej 
grupy ziemian galicyjskich. Elżbieta Dębicka przedstawiła powszech-
nie znane aspekty życia ziemiańskiego — bogate tradycje rodzinne, 
przywiązanie do historii, posiadanie majątku i znaczącej pozycji 
w ówczesnym społeczeństwie — oraz, być może wbrew własnym 
intencjom, ukazała cały zestaw ograniczeń i rygorów, którym pod-
legał przedstawiciel ziemiaństwa. Opisała życie rodzinne z punktu 
widzenia obserwatorki uczestniczącej, a tam, gdzie z powodu upływu 
czasu było to niemożliwe, odwoływała się do opowieści rodzinnych. 
Odsłaniając obiegowe poglądy panujące w kręgu rodzinnym, autorka 
wprowadziła czytelnika w sferę zarezerwowaną dla krewnych, po-
przez indywidualne losy poszczególnych członków rodzin prezentując 
zarazem szerszy kontekst społeczno-gospodarczy.
format B5, 2012, ss. 162, cena 39,00 zł

„Przedstawienie całościowej historii labiryntu w dziejach kultury 
europejskiej wydaje się zadaniem niewykonalnym, a jeśli znalazłby 
się śmiałek, który by się go podjął, nieuchronnie skazany byłby na 
błądzenie, pokonywanie przeszkód, mijanie mylnych pasaży — czyli 
prawdziwą próbę labiryntu” — tak Autorka zaczyna swoje rozważania 
na temat figury labiryntu, po czym zabiera nas w podróż po… labiryn-
tach graficznych znaków, przedstawień budowli architektonicznych, 
mozaik katedralnych, tańca aż po niezwykle zróżnicowane realizacje 
tekstowe. Ciekawa opowieść, a jednocześnie doskonała lektura dla 
każdego, kto pragnie poszerzyć i wykorzystać swoją wiedzę na temat 
tej swoistej „figury ludzkiego losu w kulturze europejskiej”, czyli labi-
ryntowej symboliki, odwołań do mitologii, historii i topiki.
format B5, 2013, ss. 371, cena 45,00 zł

zebr. Marzena Golisz


