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Pożegnania

prof. Franciszek Biały
(ur. 4 września 1931 r., zm. 24 października 2017 r.)
Wybitny historyk, badacz dziejów Śląska XIX i XX w., autor licznych 
monografii i artykułów, wychowawca pokoleń adeptów studiów hi-
storycznych. W latach 1955–1969 pracownik Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Od 1969 do 2001 r. związany zawodowo 
z Instytutem Historycznym UWr. Inicjator prac naukowych nad historią 
polityczną, gospodarczą, społeczną oraz kulturową Śląska. Wybitny 
znawca dziejów prasy i współautor jednej z najważniejszych współ-
czesnych publikacji śląskoznawczych Periodyki śląskie od XV wieku do 
1945 r. Został pochowany 27 października na cmentarzu Osobowickim 
we Wrocławiu [pole 139, gr. 32, rząd 1. od pola 65]. 

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
(zm. 6. listopada 2017 r. w wieku 63 lat)
Pracownik Masaryk University (Faculty of Education) uhonorowany 
w 2015 r. Medalem Pamiątkowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Josef 
Trna współpracował z Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr – m.in. 
był członkiem rady redakcyjnej ogólnopolskiego kwartalnika naukowo
-metodycznego „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, brał 
czynny udział w konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych 
organizowanych przez UWr (Jesienne Szkoły Problemy Dydaktyki Fi-
zyki, Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych). 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Masaryka w Brnie reprezentowany 
przez Josefa Trnę był partnerem Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr 
w realizacji znaczących dla edukacji przyrodniczej w Czechach i Polsce 
projektów europejskich (SySTEM – Systematic Professional Develope-
ment Through Science Teacher Education Modules, EuSTD–Web – Euro-
pean Teacher, Professional Development for Science Education in a Web
-based Environment). „Ze ściśniętym sercem trudno przemawiać. Niech 
słowa pieśni wybrzmią za nas: Przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile 
naprawdę jeszcze nie wiemy… Żegnamy Cię i dziękujemy…” Krystyna 
Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Andrzej Krajna

Nasze publikacje w Wydawnictwie Atut

Agnieszka Jędrzejowska, „Wspomaganie 
rozwoju społecznego dziecka z zespołem 
Downa w przedszkolnej grupie rówieśni-
czej”, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc-
ław 2017
Książka prezentuje wyniki badań na prob-
lemem wspomagania rozwoju społecznego 
dziecka z zespołem Downa w przedszko-
lu. Autorka, która opracowała program „Ja 
mówię…” wspomagający rozwój społeczny 
dzieci przede wszystkim w obszarze komu-
nikacji z uwzględnieniem ich indywidual-
nych możliwości psychofizycznych, w swoich badaniach postawiła na 
podejście podmiotowe. I wyniki pokazały, że obok odpowiednio dobra-
nej do rozwoju dzieci metody postępowania drugą ważna rzeczą otwie-
rającą możliwości rozwoju mowy u dzieci jest więź oparta na zrozumia-
łym dla siebie nawzajem dialogu.

Sylwia Krzemińska-Szołtysek, „Wielmożni 
panowie i czcigodne panie. Renesansowe 
nagrobki figuralne na Górnym Śląsku”, 
Wrocław 2017
Opracowanie przedstawia efekt prekursor-
skich badań nad renesansowymi nagrob-
kami figuralnymi na obszarze historycz-
nego Górnego Śląska, będącymi ważnym 
świadectwem kultury pogrzebowej tego 
europejskiego regionu i dokumentującymi 
zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby 
renesansu i manieryzmu.
Mimo że terenem badań jest historyczny Górny Śląsk, praca zawiera też 
liczne odniesienia do podobnych zabytków z Dolnego Śląska, Wielko-
polski oraz Czech i Niemiec.

Agnieszka Jędrzejowska 
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Agnieszka Jędrzejowska, pedagog specjalny, dok-
tor nauk społecznych, adiunkt na  Uniwersytecie 
Wrocławskim. Obszar zainteresowań badawczych: 
diagnoza i  terapia dzieci z  trudnościami w rozwoju. 
Szczególną uwagę poświęca dzieciom z  zespołem 
Downa. Jest międzynarodowym specjalistą metody 
Snoezelen (terapii prowadzonej w  Sali Doświadcza-
nia Świata). Podejmuje działania związane ze wspo-
maganiem rozwoju głównie w  obszarze szeroko 
pojętej komunikacji. Stosuje koncepcję duchowej 
pedagogii miłości oraz terapię opartą na  więzi 
z dzieckiem. Za naczelną zasadę w spotkaniu z dru-
gim człowiekiem uważa budowanie nadziei.

Publikacja jest wynikiem badań autorki nad proble�
matyką wspomagania rozwoju społecznego dziecka 
z zespołem Downa w przedszkolu. Bardzo wa�ne w zre��ne w zre� w zre�
alizowanych badaniach jest podejście podmiotowe. 
Wartościowym wkładem autorki jest opracowanie pro�
gramu „Ja mówię...” wspomagającego rozwój społecz�
ny dzieci głównie w obszarze komunikacji z uwzględnie�
niem ich indywidualnych mo�liwości psychofizycznych. 
Badania doprowadziły do  wniosku, �e  obok odpo� 
wiednio dobranych do rozwoju dzieci metod postępo�
wania, drugim głównym mechanizmem otwierającym 
mo�liwości rozwoju mowy u dzieci stała się więź oparta 
na zrozumiałym dla siebie nawzajem dialogu.

prof. Urszula Szuścik
(fragment recenzji)
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Klocki Lego, modele samochodów i samolotów, papierowe figurki origami… To nie początek długiej listy przedmiotów, jakie można 
znaleźć w wielu dziecięcych pokojach, tylko porównania, po które sięga Aleksander Czogalla z Wydziału Biotechnologii (nasza rozmo-
wa z naukowcem na str. 48). I jednocześnie doskonały przykład na to, jak powinno się mówić o rzeczach skomplikowanych w sposób 
prosty, skutecznie pobudzający wyobraźnię słuchacza – nawet jeśli brakuje mu wiedzy. Korzystając z pretekstu, jakim są zbliżające 
się święta, życzymy tej cennej umiejętności wszystkim ludziom nauki. Także (zwłaszcza?) we własnym interesie. Zawsze jest prze-
cież przyjemnie posłuchać mądrego, który potrafi podzielić się swoją mądrością, sprawiając tym samym, że i my stajemy się odro-
binę mądrzejsi. Pozwolimy sobie w tym miejscu przywołać słowa  – składającego Państwu tym samym najserdeczniejsze życzenia  
– rektora Adama Jezierskiego, który często powtarza „Pielęgnujmy mądrość”. Zatem pielęgnujmy mądrość i nie dajmy się zwariować.  
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Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
Małgorzata Jurkiewicz

15 listopada Uniwersytet Wrocławski obchodził swoje święto. W trakcie uroczystości 
w Oratorium Marianum, tytuł doktora honoris causa został nadany prof. Oscarowi 
Malcie. Wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Księżnej 
Jadwigi Śląskiej oraz Medale Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wręczono 
nagrody rektora oraz nagrody marszałka województwa dolnośląskiego laureatom 
projektu Najlepszy Dyplom Roku.

Uroczystość tradycyjnie  rozpoczęła się 
odśpiewaniem Gaude Mater Polonia. 
Następnie rektor UWr, prof. Adam Je-
zierski, powitał zgromadzonych gości. 
Odczytał list Beaty Szydło, prezesa Rady 
Ministrów i sam zabrał głos: W dniu dzi-
siejszego święta składam szczególne po-
dziękowania dla wszystkich pracowników 
i sympatyków Uniwersytetu. Rocznice 
takie jak ta wymagają krótkiego przy-
pomnienia historycznego. Przypomnę 
sylwetki dwóch rektorów: pierwszego rek-
tora, jezuity i teologa Franciszka Wencla, 
a także pierwszego powojennego rektora 
prof. Stanisława Kulczyńskiego, twór-
cę życia akademickiego we Wrocławiu. 
Chciałbym również przypomnieć może 
mniej znane postaci, a mianowicie dwo-
je wybitnych studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego: Edytę Stein, czyli św. 
Teresę Benedyktę od Krzyża oraz Maksa 
Borna. Dlaczego te właśnie osoby wy-
brałem? Bo osoby wybitne, a do takich 
obie należą, charakteryzują się tym, że 
ich słowa są ciągle aktualne. Edyta Stein 
korespondowała intensywnie z Roma-
nem Ingardenem. Roman, którego listy 
niestety się nie zachowały, a o czym pisał 
wiadomo z odpowiedzi Edyty, był roz-
czarowany sytuacją polityczną u progu  
II Rzeczpospolitej. Edyta była zaniepoko-
jona sytuacją w Niemczech. Padły wów-
czas takie słowa: „Czasem, gdy pewne 
wizje historii wydają mi się zupełnie nie 
do zniesienia, myślę o życiu polskich pa-
triotów w ciągu ostatnich 150 lat. Urato-
wali wiarę w swój naród poprzez wszyst-
kie zmienne koleje losu. To znaczy więcej 
niż rzymskie poczucie dumy ze swojej 
cnoty. Dumy nieumiejącej pogodzić się 
z poniżeniem”. To słowa Edyty. A słowa 
Maksa Borna, które wypowiedział w prze-
mówieniu noblowskim brzmiały: „Abso-
lutna pewność, absolutna dokładność 

i absolutna prawda ostateczna są czy-
stymi wymysłami wyobraźni i nie mogą 
mieć zastosowana w żadnej dyscyplinie 
nauk. Co więcej, wiara w jedyną prawdę 
i bycie jej posiadaczem są źródłem całego 
zła na tym świecie”.

Niektórym z państwa te słowa wyda-
dzą się dziwne, bo przecież Uniwersytet 
jest powołany do poszukiwania prawdy. 
Ma jednak obowiązek nie tylko poszuki-
wania prawdy, ale również wyznawania 
tej prawdy i przekazywania jej studen-
tom. Prawda ta jest stopniowo i żmudnie 
odkrywana i ma pewne cechy szczególne. 
Wypracowuje się ją najczęściej w ogrom-
nym trudzie i może być, mimo wszystko, 
zawsze zakwestionowana i nieustannie 
musi podlegać weryfikacji. Na tym po-
lega ta prawda, nad którą pracują nasi 
uczeni.

Jest bardzo ciekawa definicja pra-
cownika naukowego, przytoczona przez 
mistrza Edyty Stein – Edwarda Husserla, 

który pracowników naukowych nazwał 
funkcjonariuszami ludzkości. I do tego 
jesteśmy powołani. Oczywiście znajduje-
my się w trybach machiny biurokratycz-
nej, ale musimy pamiętać o tym, żeby 
być funkcjonariuszami ludzkości. Może to 
wielkie słowa, ale w czasie święta wolno 
takie słowa wypowiadać. 

Nie będę oczywiście wnikał w różne 
definicje prawdy. Takie pytania są pyta-
niami ewangelicznymi. Jestem wszelako 
przekonany, że środowisko akademickie 
Uniwersytetu nieustannie dąży do po-
znania prawdy oraz przekazywania jej 
studentom i społeczeństwu.

Zacytuję kolejne wielkie słowa, które 
należą do dorobku ludzkości. Niewątpli-
wie państwo wiedzą, że Martin Luter King 
kiedyś wygłosił jedno z najsławniejszych 
przemówień w historii świata, ze sławnym 
zwrotem „I have a dream”. Ja też miewam 
marzenia. W tych marzeniach chciałem 
życzyć wszystkim pracownikom, a więc 

Rektor Adam Jezierski oraz prof. Norberty Heisig ze swoim portretem pędzla Christopha Wetzla
fot. Jerzy Katarzyński



2 |

PRZEgląD UNIWERSYTEcKI 5 i 220 i 2017

WYDARZENIA

Brązowy Krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki 
otrzymali dr hab. radosław Kupczyk z Katedry Studiów Europej-
skich oraz prof. Bożena Janda-Dębek z instytutu Psychologii
fot. Jerzy Katarzyński 

tym samym Uniwersytetowi, publikacji 
w „Nature” i w innych znanych czasopis-
mach, wspaniałych książek i monografii, 
które wszyscy będą czytać. Życzę również, 
aby w chwilach trudnych, a takie nas nie 
omijają, zachować umiar i godność. Mam 
taki sen, że stosunki międzyludzkie na 
Uniwersytecie są takie, że z przyjemnoś-
cią przychodzimy do pracy i w warunkach 
wzajemnej życzliwości pomnażamy do-
robek pokoleń. To właśnie nasze zadanie 
i nasze zobowiązanie wobec tych, którzy 
byli przed nami i którzy po nas przyjdą. 
Jesteśmy tylko krótkotrwałym epizodem 
w tej sztafecie pokoleń.

Po wystąpieniu rektora list Marka 
Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP od-
czytał Piotr Babiarz, poseł na Sejm RP.

Następnie rektor Adam Jezierski wrę-
czył profesorowi Norbertowi Heisigowi, 
doktorowi honoris causa UWr, honoro-
wemu senatorowi oraz zasłużonemu 
przyjacielowi Uniwersytetu, jego portret. 
Obraz został wykonany przez Christopha 
Wetzla, jednego z najbardziej  prominen-
tnych malarzy europejskich, który m.in. 
odtworzył XViii-wieczne barokowe fre-
ski na platformach sklepienia Oratorium 
Marianum.

Odznaczenia i medale

Święto Uniwersytetu Wrocławskiego 
to również czas, kiedy pracownicy Uni-
wersytetu Wrocławskiego odbierają 
zasłużone wyróżnienia. Andrzej Duda, 

Krzyż KawalersKi orDeru oDroDzenia PolsKi za wybitne 
zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodo-
wej współpracy naukowej odebrał prof. ryszard Jakubas z Zakładu 
Chemii Fizycznej
fot. Jerzy Katarzyński 

złotym Krzyżem zasługi za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju nauki odznaczeni zostali (od lewej): prof. elżbieta Kościk 
z instytutu Historycznego, prof. Bogusława Dobek--ostrowska 
z instytutu Politologii, prof. zbigniew Kurcz z instytutu Socjologii 
oraz prof. Jerzy Juchnowski z instytutu Politologii
fot. Jerzy Katarzyński 

sreBrny Krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki 
otrzymali (od lewej): prof. tomasz niedzielski z instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego oraz prof. włodzimierz wysoczański 
z instytutu Filologii Słowiańskiej, a także nieobecny na uroczystości 
dr hab. Janusz Przesławski z instytutu Fizyki Doświadczalnej
fot. Jerzy Katarzyński 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na 
wniosek ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, nadał w 2017 r. pracownikom 
UWr dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Od-
rodzenia Polski (jeden został wręczony 
podczas środowiskowej inauguracji roku 
akademickiego wrocławskich uczelni 
publicznych), osiem krzyży zasługi oraz 
32 medale za długoletnią służbę, będą-
ce nagrodą za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa. Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej, nadawanymi za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania, od-
znaczonych zostało dwadzieścia sześć 
osób. 
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meDal złoty za Długoletnią służBĘ otrzymali (od lewej): 
Dorota Chmielarz z Biblioteki Uniwersyteckiej, grażyna Bieniarz 
z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, marta augustyn z Działu 
Środków Trwałych, adam Cebula z instytutu Fizyki Doświadczalnej, 
Danuta Bartoszewicz z Biblioteki Uniwersyteckiej, Barbara Dubiń-
ska-sołtys ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, prof. 
włodzimierz Doroszkiewicz z instytutu Genetyki i Mikrobiologii, 
marek Damek z Działu informatycznych Systemów Obsługi Studiów 
oraz nieobecne na uroczystości dr maria Doroszkiewicz z instytutu 
Filologii Słowiańskiej i zofia Dudek z Ogrodu 
Botanicznego
fot. Jerzy Katarzyński 

meDal złoty za Długoletnią służBĘ otrzymali (od lewej): we-
ronika Karlak z Biblioteki Uniwersyteckiej, anna Hołyk z Biblioteki 
Uniwersyteckiej, dr irina Kabyszewa z instytutu Filologii Sło-
wiańskiej, iwona nowicka ze Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych, ewa lamch z instytutu Matematycznego, prof. ewa obłąk 
z instytutu Genetyki i Mikrobiologii, dr Piotr mazur z instytutu 
Fizyki Doświadczalnej, dr roman gotowała z instytutu Nauk 
Geologicznych oraz nieobecni na uroczystości prof. Hanna Jańska 
z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki i tadeusz Klimek z Działu 
infrastruktury Technicznej 
fot. Jerzy Katarzyński

meDal złoty za Długoletnią służBĘ otrzymali (od lewej): te-
resa rukasz ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, marta 
Piluch z Działu Płac, maria Paluszak-łoś z Biblioteki Uniwersy-
teckiej, zofia wiktor-sztromwasser z Katedry Biologii Człowieka, 
prof. anna okulewicz z instytutu Genetyki i Mikrobiologii, 
prof. maria rospenk z Zakładu Chemii Fizycznej, prof. maria 
ogielska z instytutu Biologii Środowiskowej, iwona załanowska 
z Biblioteki Uniwersyteckiej, tadeusz talik z Wydziału Chemii, 
ryszard wiącek z instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz nieobecni na 
uroczystości: prof. Dariusz tarnawski z instytutu Biologii Środo-
wiskowej, anna waligóra z instytutu Biologii Eksperymentalnej 
i magdalena wójcicka z instytutu Nauk Geologicznych  
fot. Jerzy Katarzyński

meDal sreBrny za Długoletnią służBĘ otrzymali (od lewej): 
dr Jan Kusznierz z instytutu Biologii Środowiskowej, dr Jerzy raczyk 
z instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Joanna Czyrek z Biblio-
teki Wydziału Chemii, dr Joanna Hildebrand z instytutu Genetyki 
i Mikrobiologii, dr elżbieta Herden z instytutu informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa, Joanna ziobro z Biblioteki Uniwersyteckiej, 
Katarzyna łabuz z Biblioteki Uniwersyteckiej, zerttina walaszczyk 
z instytutu Filologii Germańskiej, dr hab. maria Korabik z Zakładu 
Dydaktyki Chemii, prof. Jerzy lisowski z Zakładu Podstaw Chemii, 
dr hab. mariola Kuczer z Zakładu Chemii Organicznej, dr michał sza-
werna z instytutu Filologii Angielskiej oraz nieobecni na uroczystości: 
dr Dorota Kołodziejczyk z instytutu Filologii Angielskiej, 
dr hab. anna Krasowska z Zakładu Biotransformacji i andrzej rude-
cki z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
fot. Jerzy Katarzyński

meDal Brązowy za Długoletnią służBĘ otrzymali (od lewej): 
edyta teleśnicka z Biblioteki Uniwersyteckiej, Joanna gurazdowska 
z Biblioteki Uniwersyteckiej, anna szmyt z Biblioteki Uniwersyte-
ckiej, dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz z instytutu Filologii Polskiej, 
dr mirosław Habowski z instytutu Studiów Międzynarodowych, 
prof. leszek Kwieciński z instytutu Studiów Międzynarodowych, 
dr hab. Bartosz michalski z instytutu Studiów Międzynarodowych, 
dr hab. Przemysław mikiewicz z instytutu Studiów Międzynaro-
dowych oraz nieobecni na uroczystości: dr hab. Justyna Deszcz-
tryhubczak z instytutu Filologii Angielskiej, Dariusz Dulewicz z Wy-
działu Nauk Historycznych i Pedagogicznych i Krzysztof moskwa 
z instytutu Nauk Geologicznych 
fot. Jerzy Katarzyński

meDalami KomisJi eDuKaCJi naroDoweJ odznaczeni zostali (od 
lewej): dr irina Kabyszewa z instytutu Filologii Słowiańskiej, 
dr hab. adriana Dudek z instytutu Politologii, dr Kamilla Dolińska 
z instytutu Socjologii, urszula Dobesz z instytutu Filologii Polskiej, 
dr magdalena Duda-seifert z instytutu Geografii i Rozwoju Regional-
nego, dr Katarzyna guz-regner z instytutu Genetyki i Mikrobiologii, 
prof. Bożena Koredczuk z instytutu informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa, prof. anna Dąbrowska z instytutu Filologii Polskiej, 
dr hab. Dorota Kiewra z instytutu Genetyki i Mikrobiologii oraz nie-
obecni na uroczystości: prof. anna Ćwiąkała-małys z instytutu Nauk 
Ekonomicznych i dr artur Jeziorowski z instytutu Filozofii. Pierwszy 
od prawej: Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty
fot. Jerzy Katarzyński
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Prof. oscar laureiro malta urodził się 1954 r. w Recife. Ukończył Katolicki Uniwersytet Pernam-
buco w 1976 r. i Federalny Uniwersytet w 1977 r. Doktoryzował się w 1981 r. na Uniwersytecie 
Piotra i Marii Curie w Paryżu. Karierę akademicką rozpoczął w macierzystym Uniwersytecie, 
aż do pozycji profesora. Był profesorem CNRS – Bellevue we Francji, profesorem wizytującym 
Uniwersytetów: Stanowego Mesquita  Sao Paulo (1994) Aveiro w Portugalii (1997), Wrocław-
skiego (2006, 2015), instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Programu Era-
smus Mundus (2005). Został powołany na Narodowego Koordynatora Sieci Nanotechnologii 
RENAMi i Narodowego Koordynatora Zintegrowanych Markerów iNAMi, obejmujących 16 uni-
wersytetów w Brazylii i 7 uniwersytetów zagranicznych, w tym Uniwersytet Wrocławski. Prof. 
Oscar Malta jest członkiem Brazylijskiej Akademii Nauk, członkiem Editorial Board Journal  
of Luminescence, autorem książki Podstawy Spektroskopii Lantanowców, członkiem Komite-
tu Programowego Międzynarodowych Konferencji Luminescencji iCL 2014, Chairman-em iCL 
2017 w Brazylii. Prezentował blisko 60 wykładów na międzynarodowych konferencjach, z czego  
18 na konferencjach organizowanych w Polsce. Prof. Oscar Malta jest wybitnym uczonym chemii 
teoretycznej, teoretycznej spektroskopii lantanowców i nanostrukturalnych materiałów. Jest 
liderem badań z teorii i technologii układów nanostrukturalnych oraz prac konstytuujących 
chemiczne procesy w nanoskali. Opracował prosty model nakładania, przybliżając zrozumie-
nie roli kowalencyjności, obejmujący 4f orbitale w unikalnych spektralnych cechach związków 
lantanowców. Wprowadził pojęcie nakładania polaryzowalności i specyficznej jonowej walen-

cyjności. W latach 90. zbadał eksperymentalnie i teoretycznie podstawy wpływu plazmonów srebra na luminescencyjne właściwości związków 
lantanowców, obejmujące efekty rezonansu plazmonu, rozproszenia i transferu energii. Opracował teoretyczny model wewnątrzmolekularnego 
procesu przekazywania energii, szczególnie ważny w modelowaniu kompleksów dla fotonowych urządzeń. Sieć zespołów koordynowanych 
przez prof. Maltę odkryła efektywne biosensory dla oznaczeń immunologicznych, oparte na Eu (iii),Tb (iii) i Nd (iii). W tym obszarze owocna 
była współpraca zespołów badawczych Brazylii (H. Brito, M. C. Felito), Polski (J. Legendziewicz, W. Stręk, P. Gawryszewska) i Portugalii (L. D. 
Carlos). Współpraca naukowa prof. Oscara Malty z Uniwersytetem Wrocławskim trwa blisko 30 lat, a wyniki wspólnych badań ukazały się 
w czasopismach naukowych i były prezentowane na prestiżowych konferencjach: iCL, iCFE w Genewie, Lyonie, Madrycie, Jerozolimie, Paryżu, 
Campus de Jordano i wielu innych konferencjach spektroskopowych i dynamiki stanów wzbudzonych. Prof. Oscar Malta jest przyjacielem Polski 
i Polaków, związany z Uniwersytetem Wrocławskim wieloletnią owocną współpracą i sprawdzoną przyjaźnią.

Prof. Oskar Malta  
doktorem honoris causa UWr

Tytuł doktora honoris causa jest naj-
wyższą godnością akademicką. Na Uni-
wersytecie Wrocławskim nadawany 
jest osobom o wybitnych osiągnięciach 

meDalami KomisJi eDuKaCJi naroDoweJ odznaczeni zostali (od 
lewej): prof. witold Kwaśnicki z instytutu Nauk Ekonomicznych, 
dr Jan Pacholski z instytutu Filologii Germańskiej, małgorzata 
Pasieka z instytutu Filologii Polskiej, dr Józef Krawczyk z Pracowni 
Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, dr Joanna łubocka 
z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, prof. maria 
ogielska z instytutu Biologii Środowiskowej, dr maciej matyka 
z instytutu Fizyki Teoretycznej, dr hab. alicja Krzemińska z insty-
tutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, prof. ewa obłąk z instytutu 
Genetyki i Mikrobiologii oraz nieobecni na uroczystośc:i prof. Jerzy 
Kowalski-glikman z instytutu Fizyki Teoretycznej i prof. Beata 
ociepka z instytutu Studiów Międzynarodowych 
fot. Jerzy Katarzyński

meDalami KomisJi eDuKaCJi naroDoweJ odznaczone zostały 
przez Romana Kowalczyka, dolnośląskiego kuratora oświaty (pierw-
szy od lewej) następujące osoby (od lewej): dr wiesława zybura 
z instytutu Filologii Słowiańskiej, prof. Bogusław Pawłowski z Ka-
tedry Biologii Człowieka, prof. wiesław wątorek z Zakładu Bioche-
mii, dr hab. elżbieta szyszlak z instytutu Studiów Międzynarodo-
wych, dr grzegorz tokarz z instytutu Studiów Międzynarodowych, 
prof. remigiusz Pośpiech z instytutu Muzykologii oraz nieobecni na 
uroczystości: dr Jacek Pluta z instytutu Socjologii, dr wanda sawka
-Dobrowolska z Zakładu Krystalografii, prof. Dariusz skrzypiński 
z instytutu Politologii, prof. Dariusz tarnawski z instytutu Biologii 
Środowiskowej i dr hab. Krzysztof widawski z instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego 
fot. Jerzy Katarzyński

fot. Jerzy Katarzyński

naukowych, autorytetom w danej dzie-
dzinie, a przy tym o niekwestionowanym  
etosie naukowym. Doktorat honorowy 
nadawany jest także twórcom w zakresie 
literatury i sztuki, wybitnym politykom 
o międzynarodowym uznaniu lub o zna-
czących zasługach dla Polski. W tym 

roku, na wniosek Rady Wydziału Che-
mii, Senat UWr, w uznaniu zasług nadał 
tytuł doktora honoris causa UWr prof. 
oscarowi malcie z Uniwersytetu Pernam-
buco w Brazylii, znanemu na całym świe-
cie specjaliście w zakresie spektroskopii 
związków lantanowców.
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Prof. Jerzy Lukierski i dr Rafał Dutkiewicz odznaczeni Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego
fot. Jerzy Katarzyński

nych. W latach 1986–1989 był referen-
tem politycznym w Ambasadzie Niemiec 
w Warszawie, a w 1989–1992 pracował  
w niemieckiej ambasadzie w Nairobi. 
Następnie pracował w niemieckim MSZ 
oraz przedstawicielstwie Niemiec przy 
Unii Europejskiej w Brukseli. W latach 
2004–2007 był zastępcą szefa Federal-
nej Służby Wywiadowczej, a w 2007–
2010 kierował departamentem gospo-
darki i rozwoju MSZ. W latach 2010–2014 
pełnił służbę Ambasadora Niemiec 
w Polsce. W imieniu Rüdigera von Fri-
tscha nagrodę odebrała Christiane Bo-
tschen, wicekonsul RFN we Wrocławiu.

Janusz reiter to polski dyplomata, 
ekspert ds. stosunków międzynarodo-
wych, publicysta, ambasador RP w Niem-
czech w latach 1990–1995 oraz w Stanach 
Zjednoczonych w latach 2005–2007. Bar-
dzo aktywnie angażował się w proces 
przebudowy stosunków polsko-niemie-
ckich. W 1996 r. założył Fundację Cen-
trum Stosunków Międzynarodowych, 
niezależny, pozarządowy ośrodek zajmu-
jący się problemami  polityki międzyna-
rodowej oraz polityką zagraniczną i euro-
pejską Polski. Przez wiele lat prezesował 
tej instytucji, a w 2013 r. objął stanowisko 
przewodniczącego Rady Fundacji. 

Medale Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz nagrody rektorskie

Senat UWr, w uznaniu szczególnych za-
sług przyznał Medal Uniwersytetu Wroc-
ławskiego dr. rafałowi Dutkiewiczowi 
oraz prof. Jerzemu lukierskiemu. 

Dodatkowo, jak każe tradycja, z oka-
zji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego 
przyznawane są nagrody rektorskie za 
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i or-
ganizacyjne uzyskane w 2016 r. Podczas 
uroczystości nagrody te zostały wrę-
czone przedstawicielom wytypowanym 
przez władze każdego wydziału oraz 
przez władze rektorskie naszej uczelni. 
Nagrody odebrali: z Wydziału Biotech-
nologii – prof. Jolanta zakrzewska-Czer-
wińska, kierownik Zakładu Mikrobiologii 
Molekularnej oraz dr hab. Dagmara Ja-
kimowicz, prof. uwr z Zakładu Mikro-
biologii Molekularnej; z Wydziału Che-
mii – prof. eugeniusz zych, kierownik 
Zakładu Podstaw Chemii oraz dr inż. 
andrzej gniewek z Zakładu Chemii Nie-
organicznej; z Wydziału Filologicznego – 
dr hab. Justyna łukaszewicz, prof. uwr 
z instytutu Filologii Romańskiej oraz 
dr hab. Krzysztof migalski z instytutu 

Laudację wygłosiła promotor, prof. Janina Legendziewicz i to ona dokonała również aktu 
promocji prof. Malty na doktora honoris causa UWr
fot. Jerzy Katarzyński

Laureaci nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej – Janusz Reiter i Christiane Botschen  
w zastępstwie Rudigera von Fritscha
fot. Jerzy Katarzyński

Statuetki Księżnej Jadwigi Śląskiej 

Podczas uroczystości wręczone zostały 
statuetki Księżnej Jadwigi Śląskiej – orę-
downiczki wzajemnego zrozumienia, 
pojednania oraz silnych więzi międzyna-
rodowych. Fundatorami tej nagrody są: 
prezydent Wrocławia, Salon Śląski oraz 
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Ho-
norowane są nią osoby i instytucje, któ-

re od lat odważnie i z wielkim oddaniem 
działają na rzecz niemiecko-polskiego 
pojednania.

W tym roku statuetka przyznana 
została Rüdigerowi von Fritschowi oraz 
Januszowi Reiterowi.

rüdiger von Fritsch to niemiecki 
dyplomata, obecny ambasador Niemiec 
w Rosji. Od 1984 r. związany z Federal-
nym Ministerstwem Spraw Zagranicz-
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Centralnym punktem uroczystości było 
otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów 
Uczelni Wrocławia i Opola, które w Ora-
torium Marianum rozpoczęło się o godz. 
16.30. Tradycyjnie jednak Święto Nauki 
rozpoczęła msza święta sprawowana 
w intencji wrocławskiego środowiska 
akademickiego, po której delegacje wroc-
ławskich uczelni oraz przedstawiciele 
władz miasta złożyli kwiaty w trzech 
miejscach upamiętniających martyrolo-
gię polskich uczonych, tj. pod Pomnikiem 
Profesorów Lwowskich zamordowanych 
przez Niemców w lipcu 1941 r. na Wzgó-
rzach Wuleckich we Lwowie oraz pod 
dwiema tablicami przypominającymi 
o aresztowanych w ramach Sonderaktion 
Krakau i przetrzymywanych we wrocław-
skich więzieniach w listopadzie 1939 r. 
Profesorach Krakowskich.

Otwierając otwarte posiedzenie KRU-
WiO, rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, przewodniczący KRU-
WiO, prof. Marek Ziętek, przypomniał 
postać zmarłej w tym roku prof. Elżbiety 
Lonc, rektor PWSZ im. Angelusa Silesiu-
sa w Wałbrzychu, związanej przez wie-
le lat z Uniwersytetem Wrocławskim, 
a zebrani uczcili jej pamięć minutą ciszy. 
W swoim przemówieniu rektor Ziętek 
mówił o ogromnych możliwościach, jakie 
otworzyły się przed nauką, a na dowód 
tego, że wrocławskie uczelnie potrafią 
z nich korzystać, przytoczył przykłady 
sukcesów naukowych i artystycznych.  
– Doceniając sukcesy nie możemy uni-
kać wskazywania problemów i zagrożeń. 
Czuję dziś ogromną niemoc naszego śro-
dowiska w stosunku do nasilającej się 
aktywności różnego rodzaju ruchów an-

tynaukowych – przyznał rektor Ziętek, 
dodając: – W nauce nie ma miejsca na 
emocje i światopogląd. Są twarde dane, 
które potwierdzają bądź zaprzeczają kon-
kretnym faktom. Mniej chwytliwe, mniej 
medialnie atrakcyjne, rzadziej przebija-
jące się w tak popularnych dziś mediach 
społecznościowych. Stoimy przed niezwy-
kle trudnym zadaniem. Zaspaliśmy. Prze-
gapiliśmy zmianę sposobu komunikacji. 
Zostaliśmy postawieni pod ścianą, usi-
łując się bronić, używamy często języka, 
który coraz mniej osób rozumie. Musimy 
o tym dyskutować, szukać sposobu na 
dotarcie do społeczeństwa i odzyskanie 
zaufania – apelował. Odniósł się także 
do aktualnej sytuacji w Polsce. – Otacza-
jąca nas rzeczywistość stawia przed nami 
jeszcze jedno wyzwanie. Polaryzacja po-
glądów i nastrojów w Polsce eskaluje. 

Święto Nauki Wrocławskiej
Kamilla Jasińska

15 listopada jest co roku obchodzony jako Święto Nauki Wrocławskiej. W ten sposób 
Wrocław daje świadectwo pamięci o wydarzeniach, które doprowadziły w 1945 r. do 
uruchomienia w stolicy Dolnego Śląska polskich uczelni, pamiętając jednocześnie 
o początkach wrocławskiej Alma Mater, która swoją działalność zainaugurowała 
właśnie 15 listopada 1702 r.

Filologii Angielskiej; z Wydziału Fizy-
ki i Astronomii – prof. David Blaschke 
z instytutu Fizyki Teoretycznej oraz dr 
ewa niemczura z instytutu Astrono-
micznego; z Wydziału Matematyki i in-
formatyki – dr Piotr Borodulin-nadzieja 
z instytutu Matematycznego oraz dr 
hab. Paweł woźny, prof. UWr z instytu-

tu informatyki; z Wydziału Nauk Biolo-
gicznych – prof. Bogusław Pawłowski, 
kierownik Katedry Biologii Człowieka 
oraz prof. maria ogielska z instytutu 
Biologii Środowiskowej; z Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
– dr hab. Piotr sorokowski, prof. uwr, 
dyrektor instytutu Psychologii oraz dr 
lucyna Harc z instytutu Historycznego; 
z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowa-
nia Środowiska – dr hab. Jakub Kierczak 
z instytutu Nauk Geologicznych oraz dr 
marek Kasprzak z instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego; z Wydziału 
Nauk Społecznych – dr Joanna Dyduch 
z Katedry Studiów Europejskich oraz dr 
hab. michał głowala z instytutu Filo-
zofii; z Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii – dr Przemysław Pest z Ka-
tedry Prawa Finansowego oraz dr maria 
Kaczorowska z Centrum Badań Proble-
mów Prawnych i Ekonomicznych Komu-
nikacji Elektronicznej.

W tym roku zostały też uhonorowane 
osoby szczególnie zasłużone w zdoby-
waniu i realizacji projektów naukowych 
na Uniwersytecie Wrocławskim.

Listę nagrodzonych zamykali: ag-
nieszka Hejna, absolwentka matematy-
ki na Wydziale Matematyki i informaty-
ki UWr oraz Damian Dróżdż, absolwent 
chemii na Wydziale Chemii UWr. Jako 
laureaci projektu Najlepszy Dyplom 
Roku, odebrali nagrody marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego. Nagrody 
te przyznawane są za wyróżniająca się 
pracę magisterską, bardzo dobre wyni-
ki w nauce i inną działalność naukową. 
Każdy z laureatów otrzymał 5 tysięcy zł.

Święto stało się również okazją do 
uczczenia jubileuszu 25-lecia Biblioteki 
Austriackiej, która działa w strukturach 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 

W trakcie uroczystości zaśpiewał 
Chór Uniwersytetu Wrocławskiego GAU-
DiUM.

Damian Dróżdż i Agnieszka Hejna, laureaci 
projektu Najlepszy Dyplom Roku
fot. Dominika Hull
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Myślę, że nie umiemy jeszcze przewidzieć 
dokąd nas ta droga potęgowania emocji 
doprowadzi. Wydaje się, że w świecie 
zdominowanym przez orientacje poli-
tyczne, to uczelnie mają szansę pozostać  
jedynymi wyspami obiektywności. Urzędy 
były, są i zawsze będą polityczne, media 
już dawno przestały udawać przezro-
czystość i brak zaangażowania. Zosta-
liśmy my. Nie będziemy jednomyślni, 
ale musimy być obiektywni i trzymać się 
nauki. Na zakończenie przewodniczący 
KRUWiO powiedział: – Przypominając 
słowa Heraklita z Efezu, że nie wystar-
czy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym, 
z okazji Święta Nauki, chciałbym nam 
wszystkim życzyć dużo mądrości. Bardzo 
jej teraz potrzebujemy.

Święto Nauki jest zawsze najlepszą 
okazją do wręczenia różnych nagród, 
których i tym razem nie zabrakło. De-
cyzją KRUWiO z dnia 18 maja br. do-
roczną nagrodę za szczególne działania 
w środowisku studenckim otrzymał 
prof. Kazimierz orzechowski, pracownik 
Wydziału Chemii UWr i wieloletni koor-
dynator środowiskowy Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki, na którego cześć lau-
dację wygłosił rektor UWr, prof. Adam 
Jezierski. Nagrodę im. Prof. Józefa Dudka 
za działalność na rzecz integracji środo-
wiska akademickiego otrzymał prof. Ka-
zimierz Kowal z Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, wieloletni 
organizator łączących środowisko aka-
demickie i biznes turniejów tenisowych.

Jak zwykle podczas Święta Nauki, 
przedstawieni zostali tegoroczni laure-
aci fundowanego przez władze Wroc-
ławia Studenckiego Programu Stypen-
dialnego, czyli doktoranci wrocławskich 
uczelni, którzy dyplomy odebrali z rąk 
prof. Tadeusza Lutego, występujące-

go po raz ostatni w roli pełnomocnika 
prezydenta Wrocławia ds. współpracy 
ze szkołami wyższymi. W tym roku ka-
pituły poszczególnych sześciu kategorii 
stypendialnych postanowiły przyznać  
12 wyróżnień oraz 18 stypendiów 
w wysokości 2000 zł miesięcznie, wy-
płacanych przez 9 miesięcy. Wśród 
nagrodzonych jest siedmioro stypen-
dystów z Uniwersytetu Wrocławskiego: 
Patrycja Brzdąk (stacjonarne studia 
doktoranckie biologii, Wydział Nauk 
Biologicznych, iV rok), Filip Duszyński 
(stacjonarne studia doktoranckie geo-
grafii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształ-
towania Środowiska, iV rok), Piotr Dy-
szewski (stacjonarne interdyscyplinarne 
środowiskowe studia doktoranckie, Wy-
dział Matematyki i informatyki, iV rok), 
aleksandra Hecel (stacjonarne studia 
doktoranckie chemii, Wydział Chemii, 
absolwentka), Krzysztof Kolenda (sta-
cjonarne studia doktoranckie biologii, 
Wydział Nauk Biologicznych, iii rok), 
tomasz Pełech (stacjonarne studia dok-
toranckie nauk historycznych, Wydział 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 
iV rok) i Kinga winnicka (stacjonarne 
studia doktoranckie nauk historycznych, 
Wydział Nauk Historyczno-Pedagogicz-
nych, iii rok). Wyróżnienie otrzymali: 
Piotr Biniarz (stacjonarne studia dokto-
ranckie biologii molekularnej, Wydział 
Biotechnologii, iV rok), anna Cichecka 
(stacjonarne studia doktoranckie nauk 
o polityce, Wydział Nauk Społecznych, 
ii rok) i maria Kokurewicz (stacjonarne 
studia doktoranckie nauk o kulturze, 
Wydział Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych, iii rok). 

Akty powołania do Akademii Mło-
dych Uczonych i Artystów,  interdyscy-
plinarnego grona wybitnych badaczy 

i twórców młodego pokolenia, odebrało 
z rąk prezydenta Wrocławia Rafała Dut-
kiewicza i prof. Tadeusza Lutego ośmio-
ro uczonych, w tym czworo z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego: dr ewa Błaszczak 
z instytutu Biologii Eksperymentalnej 
(Wydział Nauk Biologicznych), dr grze-
gorz Joachimiak z instytutu Muzykologii 
(Wydział Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych), dr urszula lisowska z insty-
tutu Filozofii (Wydział Nauk Społecz-
nych) oraz dr marta migocka-Patrzałek 
z instytutu Biologii Eksperymentalnej 
(Wydział Nauk Biologicznych).

Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewnił chór Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu Medici Cantates pod dy-
rekcją Magdaleny Wojtas, zaś dopełnie-
niem wieczoru był koncert fortepianowy 
rektora Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu prof. Grzegorza Kurzyńskiego, który 
wystąpił wraz z Trio Tomasza Wendta 
w składzie: Tomasz Wendt (saksofon), 
Robert Jarmużek (fortepian) oraz Grze-
gorz Piasecki (kontrabas).

Laureat nagrody KRUWiO, prof. Kazimierz 
Orzechowski z Wydziału Chemii UWr wraz 
z rektorem UWr, prof. Adamem Jezierskim

fot. Jerzy Katarzyński

Laureaci tegorocznych nagród KRUWiO, stypendyści Studenckiego Programu 
Stypendialnego oraz nowo powołani członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów

fot. Jerzy Katarzyński
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Prace renowacyjne w obrębie empo-
ry muzycznej trwały nieprzerwanie od 
końca lutego. Pierwszy etap, obejmują-
cy konserwację drewnianej balustrady 
i trzech wnęk okiennych, dzięki wsta-
wiennictwu prof. Rudolfa Lenza, został 
sfinansowany ze środków pełnomocnika 
rządu federalnego Niemiec ds. kultury 
i mediów i zakończył się na początku 
lipca. Przerwy w pracach jednak nie było, 
gdyż właśnie wtedy rozpoczął się kolej-
ny etap – konserwacja malarstwa skle-
piennego ponad balkonem oraz wszyst-
kich znajdujących się w obrębie empory 
rzeźb, sztukaterii, a także czwartej wnęki 
okiennej. Prace te zostały sfinansowane 
z blisko milionowej dotacji pochodzącej 
ze środków miejskich przyznanych Fun-
dacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego 
w drodze konkursu organizowanego 
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Za-
bytków we Wrocławiu. Wykonawcą była 
firma ANTiQA Konserwacja Dzieł Sztuki 
Wit Podczerwiński z Myślenic (woj. ma-
łopolskie) – ta sama, która w ubiegłym 
roku wykonała kompleksową konserwa-
cję podium Auli, a od lutego prowadziła 
prace przy emporze i wnękach okiennych. 
ANTiQA zajęła się także wzmocnieniem 
konstrukcji empory. Ta część remontu 
została sfinansowana z funduszy prze-
kazanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego (100 tys. 
zł) oraz ze środków własnych uczelni (ok. 
40 tys. zł).

Sklepienie nad emporą muzyczną 
to blisko 140 m2 fresku autorstwa Chri-
stopha Handkego, wykonanego w latach 
1731–1732. Malowidło na sklepieniu łączy 
się z rzeczywistą architekturą poprzez 
iluzjonistycznie przedstawione belko-
wanie, nad którym nadbudowano kolej-

ne piętro nieistniejącej w rzeczywistości 
architektury. W centrum plafonu przed-
stawiony jest Archanioł Michał, a nie jak 
twierdzi wielu badaczy – Pallas Atena. 
Towarzyszy mu m.in. putto podtrzymu-
jące kartusz z orłem Piastów śląskich 
i drugie prezentujące najprawdopodob-
niej Złotą bullę. Na tronie pod balda-
chimem zasiada żeńska personifikacja 
Śląska, Silesia. Zgodnie z lokalizacją 
gmachu Leopoldiny, od strony centrum 
miasta przedstawiono personifikację 
stolicy Śląska – Wratislavię, zaś od stro-
ny rzeki – Viadrusa, boga Odry.    

Stan zachowania polichromii nad 
emporą był bardzo zły. – Jest to niewąt-
pliwie najgorzej zachowany fragment 
sklepienia auli – mówi Anna Mossler, 
kierująca pracami konserwatorskimi 
przy malarstwie. Po usunięciu przema-
lowań i wadliwych uzupełnień, konser-
watorzy odsłonili granice występowania 
pierwotnych tynków i polichromii. – Jak 
się okazało, ubytek pierwotnego tyn-
ku w tej partii sklepienia jest znaczny 
i sięga około 40 proc., natomiast uby-
tek pierwotnej polichromii to na pewno 
ponad 50 proc. całej powierzchni – wy-
jaśnia Mossler. 

Po oszacowaniu zakresu występo-
wania historycznych tynków, konserwa-
torzy przystąpili do porządkowania po-
wierzchni. Wyczyszczono polichromię, 
wielokrotnie ją odsalając i dezynfekując, 
wymieniono śruby mocujące stare tynki 
do konstrukcji drewnianej, zaś wszystkie 
spękania wypełniano zaprawą amor-
tyzującą. Przeprowadzono też korekty 
wadliwych, bo często zbyt wysokich, 
kitów. Wiele czasu zajęło unierucho-
mienie poluzowanych partii malowidła 
i impregnacja spodnich warstw tynku. 

– Najtrudniejsze było usuwanie silnie 
utrwalanego brudu, bowiem w przeszło-
ści kilkukrotnie przeprowadzono impre-
gnację malowidła. Wiele czasu i energii 
pochłonęły prace przy zabrudzonym tyn-
ku historycznym, przede wszystkim mi-
grujące na powierzchnię malarską sole, 
azotany i siarczany. Te prace, z uwagi na 
bardzo zły stan zachowania, zajęły nam 
dwukrotnie więcej czasu niż w ubiegłym 
roku podobne prace w obrębie podium 
Auli – tłumaczy Mossler i dodaje: – Na 
tak zły stan zachowania polichromii w tej 
części Auli największy wpływ miały oczy-
wiście zniszczenia wojenne spowodo-
wane bombardowaniem. Jedna z bomb 
spadła przecież zaledwie kilkanaście 
metrów dalej, niszcząc m.in. Oratorium 
Marianum. Bardzo destrukcyjnie działały 
też czynniki zewnętrzne, w tym atmosfe-
ryczne. 

Kolejnym etapem prac było uzupeł-
nieniu ubytków zapraw i opracowanie 
powierzchni uzupełnień. – Naśladowali-
śmy fakturę otoczenia kitów i łat, z wiel-
ką dokładnością rekonstruowaliśmy tak-
że pociągnięcia pędzla. Także i ten etap 
pochłonął wiele wysiłku, zwłaszcza że 
uzupełnienia wykonane wiele lat temu 
przez naszych poprzedników były wad-
liwe pod względem technicznym i este-
tycznym – mówi Mossler. Co wymagało 
korekty? – Musieliśmy np. zrekonstruo-
wać uskok architektury, który nie został 
przywrócony przez poprzedników. Bogata 
i zmienna faktura malowidła wymagała 
wykonania jej kontynuacji na uzupeł-
nieniach tynku – tłumaczy Mossler. Na 
wykonanych kitach przystąpiono do 
wstępnego scalania kolorystycznego, 
a następnie do wykonania uzupełnień 
ubytków polichromii. 

Konserwacja empory Auli Leopoldyńskiej 
na ukończeniu 
Kamilla Jasińska

Po kompleksowej renowacji podium w 2016 r., nadszedł czas na prace przy emporze. 
W pierwszej połowie 2017 r. konserwacji poddano trzy wnęki okienne oraz balustradę, 
zaś w lipcu rozpoczęły się prace przy sklepieniu ponad balkonem. Równolegle 
wzmacniana była konstrukcja empory. W sumie tegoroczne prace pochłonęły już 
blisko 1 340 000 zł. Do ukończenia konserwacji empory brakuje ok. 580 000 zł, zaś 
do zakończenia wszystkich pozostałych prac w Auli – w sumie ponad 5 milionów.
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Podczas rekonstrukcji konserwatorzy 
opierali się na fotografii z końca XiX wie-
ku, przechowywanej w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a także 
na zdjęciach z 1944 r. wykonanych przez 
Rudolfa Jaguscha. – Niestety tym razem 
brakowało nam dokładniejszych mate-
riałów archiwalnych, jakie posiadaliśmy 
wcześniej przy konserwacji podium. To 
przysporzyło nam dodatkowych trud-
ności przy rekonstruowaniu trudnego 
i wielowarstwowego malowidła, a za-
kres uzupełnień był ponad dwukrotnie 
większy niż przy sklepieniu nad podium 
– kwituje Mossler. Najtrudniejsze okaza-
ły się rekonstrukcje we wschodniej partii 
sklepienia. Z podobnym problemem bo-
rykano się podczas prac w latach 70. XX 
wieku i dlatego zapewne nie odtworzono 
wówczas wielu szczegółów

Prace malarskie wykonano w krótszym 
czasie niż w zeszłym roku, czyli ekspre-
sowo. Zespół konserwatorski, złożony 
z 12 osób – w większości absolwentek 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
a także toruńskiego Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika, przez ponad pięć mie-
sięcy pracował przez ok. 10 do 14 godzin 
dziennie, siedem dni w tygodniu. – Ma-
lowaliśmy farbami opartymi na spoiwach 
akrylowych, w obrębie pierwotnego tynku 
używaliśmy żywic sztucznych akrylowych 
i pigmentów w proszku, ze szczególnym 
naciskiem na paletę kolorystyczną taką, 

jakiej używał Handke. Wszystkie złocenia 
wykonaliśmy złotem płatkowym, 23-ka-
ratowym – wyjaśnia Mossler.

Osobny 6-osobowy zespół konser-
watorów dzieł sztuki, kierowany przez 
Bożenę Opiłło, pracował równolegle 
przy rzeźbach i sztukateriach, jednakże 
w porównaniu z podium, zakres prac był 
tym razem znacznie mniejszy. Dwie fi-
gury atlantów podtrzymujących balkon 
zostały wyczyszczone, uzupełniono 
ubytki, a stiuk podklejono, przywracając 
mu pierwotną kolorystykę. Konserwację 
techniczną, polegającą na oczyszczeniu, 
podklejeniu, wzmocnieniu i uzupełnie-
niu ubytków, przeprowadzono ponadto 
w obrębie całej dekoracji rzeźbiarskiej 
i architektonicznej empory, wykonując 
na końcu pełny zakres zabiegów o cha-
rakterze estetycznym – uzupełnienia 
poddano kolorystycznym retuszom, 
a wszystkim elementom rzeźbiarskim 
przywrócono pierwotną tonację.    

W czasie, gdy na rusztowaniu pra-
cowały zespoły Anny Mossler i Bożeny 
Opiłło, pod rusztowaniem trwały prace 
nad wzmocnieniem konstrukcji em-
pory. – Najpierw zostały wzmocnione 
drewniane belki stanowiące wewnętrzną 
konstrukcję nośną balkonu. Zaimpre-
gnowaliśmy je też  przeciwgrzybicznie 
i przeciw owadzim szkodnikom drew-
na. Żeby dodatkowo usztywnić emporę, 
wykonaliśmy wzmocnienia z płyt drew-

nianych klejonych warstwowo – wyjaś-
nia Wit Podczerwiński, właściciel firmy 
ANTiQA prowadzącej wszystkie prace 
w Auli. – W obrębie prac o charakterze 
budowlano-konstrukcyjnym wykonali-
śmy konserwację, częściowo pierwotnej, 
drewnianej podłogi chóru. Szerokie sos-
nowe deski, które zamontowano blisko 
300 lat temu, odczyściliśmy, impregnu-
jąc je i uzupełniając wstawkami z równie 
starego drewna tego samego gatunku 
– dodaje Podczerwiński.  

Odnowioną emporę będzie można 
podziwiać już od stycznia, gdy zdemon-
towane zostaną rusztowania i zabezpie-
czenia. Kiedy rozpocznie się kolejny etap 
prac? Nie wiadomo. Fundacja dla Uniwer-
sytetu Wrocławskiego skierowała do Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go wniosek o dofinansowanie dalszych 
prac m.in. dokończenie konserwacji em-
pory (malowidła na sklepieniu poniżej 
chóru) oraz rozpoczęcie prac w obrębie 
audytorium (m.in. nisze okienne). Przy-
gotowywany jest także projekt remontu 
stolarki okiennej w Auli. 

Wraz z końcem 2017 r. prowadzona 
etapami konserwacja zabytkowej Auli 
Leopoldyńskiej objęła jedną trzecią 
zakresu prac. Ze względów technolo-
gicznych dalsze działania powinny być 
kontynuowane bez większych przerw, 
przeszkodą jest jednak brak środków fi-
nansowych w kasie uczelnianej.  

fot. Dom
inika H

ull
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Prof. Stanisław Kulczyński (1895–1975), zasłużony 
organizator i pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu, w kontekście tzw. ustawy 
dekomunizacyjnej został uznany przez instytut 
Pamięci Narodowej za osobę niegodną funkcjonowania 
w przestrzeni publicznej.

W obronie Kulczyńskiego
Kamilla Jasińska

Prof. Stanisław Kulczyński
fot. ze zbiorów rodzinnych Kulczyńskich

Nazwisko Stanisława Kulczyńskiego, 
umieszczone obok zbrodniarzy komuni-
stycznych, działaczy NKWD i PZPR oraz 
ideologów komunizmu takich jako Karol 
Marks, znalazło się na liście blisko 150 
nazw ulic wymagających wg iPN zmiany, 
jako nazwy wypełniające zapisy ustawy 
z dn. 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego […]. Wywołało to ogromne 
oburzenie m.in. wrocławskiego środowi-
ska akademickiego. 

Decyzje o pozbawieniu prof. Kulczyń-
skiego patronatu nad ulicami m.in. w ta-
kich miastach jak Warszawa, Słupsk czy 
Ostrzeszów, oparto przede wszystkim na 
biogramie opublikowanym na oficjalnej 
stronie iPN,  w którym pominięto wiele nie-
wygodnych dla autorów tego życiorysu fak-
tów, nieprzystających do stworzonej przez 
nich wizji Kulczyńskiego jako aktywnego 
działacza komunistycznego i wysokiego 
urzędnika państwowego zaangażowanego 
– poprzez przynależność do Stronnictwa 
Demokratycznego – w budowę represyj-
nego, autorytarnego i niesuwerennego sy-
stemu władzy w Polsce w okresie PRL. Fakt 
społecznego i politycznego zaangażowania 
prof. Kulczyńskiego nigdy nie był pomijany 
i informacje na ten temat widnieją w jego 
biogramie opublikowanym m.in. na stronie 
Multimedialnej Bazy Danych Muzeum UWr 
(www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl). Zarzut 
dotyczący podejmowania prób przedsta-
wiania biografii Kulczyńskiego w sposób 
ukierunkowany na rzecz ukrycia jego poli-
tycznego zaangażowania na rzecz komuni-
zmu po wojnie – jak twierdzą autorzy notki 
osobowej opublikowanej na stronie iPN – 
jest fałszywy i uderza w dobre imię Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. To autorzy tego bio-
gramu dopuścili się przekłamań, nadużyć, 
uproszczeń i przemilczeń, tworząc w ten 
sposób zmanipulowany i fałszywy obraz 

prof. Kulczyńskiego, ukierunkowany m.in. 
na całkowite ukrycie jego zasług dla pol-
skiego środowiska akademickiego, szcze-
gólnie wrocławskiego, przy jednoczesnym 
wyolbrzymieniu jego roli na scenie politycz-
nej w okresie PRL. Pominięcie przez auto-
rów tego biogramu wielu wątków i faktów 
m.in. z lwowskiego i wrocławskiego okresu 
działalności, które wydaje się być celowe, 
świadczy m.in. o całkowitym lekceważeniu 
i marginalizowaniu wrocławskiego ośrodka 
naukowego, którego powstanie w 1945 r. 
było niewątpliwą zasługą prof. Kulczyń-
skiego i kierowanej przez niego Grupy  
Naukowo-Kulturalnej.

To prof. Kulczyński przybył do Wrocła-
wia już cztery dni po kapitulacji Festung 
Breslau i z grupą śmiałków w zrujnowa-
nym mieście podjął się zadania zbudo-
wania polskich szkół akademickich na 
ruinach niemieckich uczelni w okresie, gdy 
losy Wrocławia i jego przynależności pań-
stwowej nie były jeszcze przesądzone. To 
on i jego współpracownicy przeszczepili 
ze Lwowa do Wrocławia najlepsze polskie 
tradycje akademickie i wysoki etos pracy 
naukowej. To Kulczyński, tworząc w lipcu 
1945 r. strukturę wrocławskich uczelni, 
zabiegał o to, by na Uniwersytecie zna-
lazły się m.in. dwa wydziały teologiczne: 
teologii katolickiej i ewangelickiej, na co 
zgody nie dało Ministerstwo Oświaty. Za-
wsze pozostawał wierny swoim ideałom 
i niejednokrotnie nie zgadzał się z oficjal-
ną propagandową narracją władz, dając 
temu wyraz m.in. podczas odsłonięcia 
w 1964 r. we Wrocławiu pomnika Profeso-
rów Lwowskich. Ogromnej odwagi z jego 
strony wymagało wówczas ujawnienie 
prawdziwej intencji wzniesienia pomnika 
i wymienienie wszystkich ofiar mordu na 
Wzgórzach Wuleckich, dokonanego w lip-
cu 1941 r. przez Niemców na polskiej inteli-
gencji lwowskiej. Podobnej odwagi wyma-

gało np. przeciwstawienie się w 1936 r. 
wprowadzeniu na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie tzw. getta ławkowe-
go, czego prof. Kulczyński dokonał – we-
dług dostępnych informacji – jako jedyny 
rektor w Polsce. To tylko nieliczne fakty, 
które autorzy biogramu opublikowanego 
na stronie iPN pominęli milczeniem, do-
puszczając się jednocześnie wielu innych 
insynuacji i nadużyć. Sytuacja społeczno- 
-polityczna, w której po 1945 r. musiał 
działać prof. Kulczyński, była bardzo zło-
żona. Autorzy rzeczonego biogramu nie 
wyjaśnili jej rzetelnie, licząc najwyraźniej 
na to, że fałszywy jego obraz, jaki pod 
szyldem iPN stworzyli, zostanie przez 
społeczeństwo przyjęty bez zastrzeżeń.

Nie zaprzeczając faktowi, że prof. Kul-
czyński był zaangażowany w działalność 
polityczną, władze UWr nie zgodziły się 
na całkowite wymazanie z jego biografii 
działalności naukowej i organizacyjnej 
oraz manipulowanie faktami. Stojąc na 
stanowisku, że zaangażowanie Kulczyń-
skiego na polu polityki, inspirowane chę-
cią pracy na rzecz dobra społeczeństwa 
i odbudowy kraju po zniszczeniach wojen-
nych, nie podważa jego ogromnych zasług 
oraz nie może przyćmić – a tym bardziej 
przekreślić – wielu dokonań na rzecz or-
ganizacji powojennego ośrodka akademi-
ckiego we Wrocławiu, rektor UWr skiero-
wał do prezesa iPN pismo w tej sprawie, 
podparte dwiema niezależnymi opiniami 
historyków. Z prośbą o interwencję i nie-
podejmowanie decyzji pozbawiającej prof. 
Kulczyńskiego patronatu nad jednym 
z wrocławskich bulwarów, któremu Pro-
fesor patronuje od 1982 r., rektor zwrócił 
się także do wojewody dolnośląskiego. 
Wszystkie działania rektora Jezierskiego 
w sprawie przywrócenia i ochrony dobre-
go imienia prof. Kulczyńskiego poparł 
jednogłośnie Senat UWr na posiedzeniu  



11|

PRZEgląD UNIWERSYTEcKI 5 i 220 i 2017

WYDARZENIA

Hasłem przewodnim tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki była Nauka 
bez granic. Podczas jego trwania – w dniach 22–27 września – sale wykładowe, 
laboratoria, wystawy i pracownie Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedziło ponad 
22 tys. uczestników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Pracownicy 
i doktoranci UWr przygotowali blisko 270 imprez stacjonarnych.

Jubileuszowy XX DFN za nami
dr hab. Grażyna Antczak, prof. UWr, uczelniany koordynator DFN

Po raz kolejny Dolnośląski Festiwal Nauki 
poprzedzony był Parkiem Wiedzy, który 
odbył się na Promenadzie Staromiejskiej 
w dniach 16–17 września, gdzie pracowni-
cy i studenci UWr bawili zainteresowa-
nych pokazami, grami i quizami. Pomimo 
deszczowej pogody przy stanowiskach 
gromadziły się osoby chętne zgłębić taj-
niki historii, reakcji chemicznych, złudzeń 
optycznych czy gier biologicznych. Pomi-
mo dwudziestu lat trwania Festiwalu, 
nadal pojawiali się uczestnicy pozytywnie 
zaskoczeni tą imprezą i deklarujący wolę 
odwiedzenia festiwalowych sal wykłado-
wych i paneli dyskusyjnych.

W edycji stacjonarnej największym 
zainteresowaniem cieszył się Maraton 
Matematyczny, który jak co roku wyło-

nił małych matematycznych geniuszy. 
Odwiedziło go aż 3695 osób, a do finału 
zakwalifikowało się 556 zawodników. 
Jak zwykłe Maraton trwał do późnych 
godzin nocnych. Głównie z tego powodu 
wydział matematyki i informatyki od-
wiedziło najwięcej osób (7320) spośród 
wszystkich odwiedzających poszczegól-
ne wydziały, na których zorganizowano 
festiwalowe imprezy na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Nad całokształtem ofer-
ty festiwalowej na Wydziale Matematyki 
i informatyki po raz kolejny czuwała mgr 
Małgorzata Mikołajczyk, która koordyno-
wała 52 imprezy wydziałowe. 

Niewiele mniejszym zainteresowa-
niem cieszył się Cyrk Fizyczny organizo-
wany na wydziale Fizyki i astronomii, 

który także obchodził swoje dwudzie-
stolecie. Po raz ostatni prowadzony był 
on przez prof. Ewę Dębowską, inicja-
torkę Cyrku, która w tym roku odeszła 
na emeryturę. Mamy jednak nadzieję, 
że prof. Dębowska nadal będzie wspo-
magać Festiwal w wolnych chwilach. 
W ramach Cyrku zaprezentowane zo-
stały pokazy cieszące się największym 
zainteresowaniem w ciągu 20 lat jego 
istnienia, a odwiedziło go 1200 osób. 
Liczbę uczestników ograniczyła pojem-
ność sali, w przeciwnym wypadku była-
by ona znacznie większa, ponieważ limit 
miejsc w sali został wyczerpany w ciągu 
kilkudziesięciu minut. Nie mniejszą po-
pularnością cieszyły się pokazy w pla-
netarium instytutu Astronomicznego. 

Cyrk fizyczny
fot. Jerzy Katarzyński

Cyrk fizyczny
fot. Jerzy Katarzyński

Prof. Stanisław Kulczyński
fot. ze zbiorów rodzinnych Kulczyńskich

dn. 29 listopada. Czy te zabiegi przyniosą 
oczekiwany efekt – czas pokaże.

W obronę rektora Kulczyńskiego zaan-
gażowali się także byli rektorzy Uniwer-
sytetu i Politechniki m.in. prof. Roman 
Duda (UWr) i prof. Andrzej Wiszniewski 
(PWr). Zdecydowany sprzeciw wobec fak-
tu uznania prof. Kulczyńskiego za osobę 
niegodną patronowaniu ulicom w polskich 
miastach, a szczególnie we Wrocławiu – 

mieście, w którym jako twórca tutejsze-
go ośrodka naukowego uznawany jest 
on za jedną z najznamienitszych postaci 
w powojennej historii miasta, wyraził też 
m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego 
w UWr oraz Uniwersytecki komitet ds. 
opieki nad grobami osób zasłużonych dla 
UWr. Prośbę do wojewody dolnośląskiego 
o niepodejmowanie działań zmierzających 
do zmiany nazwy bulwaru Kulczyńskiego 

skierowała też Komisja Nazewnictwa Ulic 
działająca w ramach Towarzystwa Miłoś-
ników Wrocławia. 

Oburzona postępowaniem wobec Kul-
czyńskiego jest rodzina Profesora. Jego 
wnuk, Grzegorz Fałda, stworzył dedy-
kowaną Dziadkowi stronę internetową 
– www.rektorkulczynski.wordpress.com 
i zachęca do jej współredagowania [kon-
takt: rektorkulczynski@gmail.com].  
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Warsztat Chemia dla krasnoludków
fot. Jerzy Katarzyński

Muszka owocowa – ulubienica genetyków
fot. Jerzy Katarzyński

Z powodu ograniczonej wielkości po-
mieszczeń, z oferty skorzystało 175 
osób, ale wszystkie zaplanowane spot-
kania cieszyły się sporym zainteresowa-
niem. wydział Fizyki i astronomii po 
raz pierwszy zaoferował w swojej ofer-
cie dwa wykłady anglojęzyczne, które 
cieszyły się dużą popularnością. Nad 
organizacją imprez czuwała dr Urszula 
Bąk-Stęślicka. Podczas trwania Festi-
walu Wydział odwiedziło prawie 3000 
osób. 

Bardzo dużą frekwencją cieszyły się 
liczne festiwalowe wydarzenia zapro-
ponowane przez pracowników i dokto-
rantów wydziału Chemii. Odwiedziło 
go 5000 osób, z czego 3100 uczestników 
uczestniczyło w jego edycji stacjonar-
nej, czyli odbywającej się we Wrocła-
wiu. Nad imprezami czuwała tutaj dr 
hab. Mariola Kuczer. Wyjątkowo dużym 
zainteresowaniem cieszył się wykład 
z pokazami Chemia i światło, czyli odlo-
towe atrakcje (900 osób). Duża frekwen-
cja charakteryzowała również wykłady 
nieuatrakcyjniane pokazami: Codzienne 
spotkania z chemią (250 osób), Herba-
ta czarna, herbata biała – chemia w fi-
liżance (250 osób), Zobaczyć czego oko 
nie widzi, czyli jak chemik poznaje świat 
cząsteczek i związków chemicznych (250 
osób). Osobami najczęściej odwiedzają-
cymi ten Wydział była młodzież szkolna 
wraz z nauczycielami z Dolnego i Górne-
go Śląska oraz Wielkopolski. 

wydział nauk Biologicznych zorga-
nizował najwięcej imprez wrocławskich, 
które zgromadziły w sumie 873 osoby. 
Podczas trwania Parku Wiedzy WNB za-
prezentował aż dwa stanowiska – Pasja 
biologica – zainwestuj w siebie oraz Biolo-
giczny salon gier. Największym zaintere-
sowaniem w edycji stacjonarnej cieszył się 
wykład Mikroskopia elektronowa w biolo-
gii i medycynie, w którym uczestniczyło 
67 osób, a liczba zainteresowanych była 
większa od liczby miejsc na zajęciach. 
Ku zaskoczeniu organizatorów, zarówno 
dzieci, jak ich opiekunowie, wyrazili szcze-
rą fascynację preparatami utrwalonych 
szczątków gadów i płazów. Szczególne 
zainteresowanie wywołała możliwość 
dotknięcia szczęki rekina. Chętni mogli 
wziąć do ręki karaczany czy inne zwierzę-
ta bezkręgowe. Całość odbywała się w at-
mosferze strachu, pisku i krzyków. Koor-
dynatorem tych emocjonujących spotkań 
z przyrodą na Wydziale Nauk Biologicz-
nych był dr Józef Krawczyk.

W ramach XX DFN wydział Biotech-
nologii odwiedziło 560 osób. Jak co roku 
największą popularnością cieszyły się 
warsztaty Tropem białych rękawiczek, 
czyli jak rozwiązać zagadki mikroświata, 
które zgromadziły aż 160 osób. Były one 
organizowane przez Koło Naukowe Bio-
technologów. Uczniowie w ramach war-
sztatów m.in. izolowali DNA z cebuli oraz 
banana, wykrywali skrobię w bananie, 
rozdzielali barwniki z flamastrów, a także 

barwniki chloroplastów z liści pietruszki. 
Nad imprezami festiwalowymi czuwała  
dr Maria Stasiuk. 

Największym zainteresowaniem na 
wydziale Filologicznym, jak co roku, 
cieszył się Maraton Językoznawczy, który 
zgromadził aż 170 osób. W tej edycji Fe-
stiwalu Maraton został zorganizowany 
po raz 14. Uczestniczyli w nim uczniowie 
z 24 szkół województwa dolnośląskiego.
instytut Filologii Polskiej po raz pierwszy 
zorganizował wielkie dyktando, w cza-
sie którego uczestnicy mieli możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności orto-
graficznych i interpunkcyjnych, a tekst 
dyktowany był przez niezastąpionego 
prof. Jana Miodka. Swoich sił w dyktan-
dzie spróbowało ponad 50 osób. Nad 
wszystkimi imprezami przygotowanymi 
na Wydziale czuwał po raz pierwszy dr 
Adam Gołębiowski, a Wydział odwie-
dziło 601 osób. W imprezach brali udział 
uczestnicy przyjeżdzający do Wrocławia 
z różnych zakątków województwa dolno-
śląskiego. 

wydział nauk o ziemi i Kształto-
wania Środowiska zorganizował szereg 
imprez, które zgromadziły prawie 1900 
osób. Nad organizacją po raz kolejny 
czuwał dr Wojciech Bartz. Mimo nie-
sprzyjającej pogody, uczniowie chętnie 
uczestniczyli w wycieczkach po Obser-
watorium Meteorologicznym. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się też kolekcje 
Muzeum Mineralogicznego, wystawa prac 
konkursowych nadesłanych na dziecięcy 
Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny, 
zatytułowana Kochamy mapy, oraz eks-
pozycja poświęcona prof. Władysławowi 
Pawlakowi – jednemu z najznamienit-
szych polskich kartografów. Odbyły się 
też warsztaty Jak działa magma?, w któ-
rych uczestnicy mogli przygotować ciecz 
nienewtonowską i na jej przykładzie zro-
zumieć mechanizmy nią rządzące. Z kolei 
w ramach warsztatów Wrocław szyty na 

Gra Va Bank? Nöö, VA DEUTSCH! 
fot. Jerzy Katarzyński

Park wiedzy
fot. Jerzy Katarzyński
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Wystawa Kochamy mapy
fot. Jerzy Katarzyński

miarę uczniowie szkół podstawowych 
mieli możliwość wykonać własnoręcznie 
tkaninowy plan miasta.

wydział Prawa, administracji i eko-
nomii zorganizował 22 imprezy, które 
odwiedziło w sumie 600 osób. Wśród ofe-
rowanych imprez zdecydowanie domino-
wały wykłady, czasem uzupełniane dys-
kusjami. Największym zainteresowaniem 
jak zwykle cieszyły się zajęcia dotyczące 
zagadnień kryminalistycznych. imprezy 
koordynował dr Rafał Cieśla.

wydział nauk Historycznych i Pe-
dagogicznych odwiedziło 414 osób. Naj-
większą popularnością cieszył się wy-
kład-warsztat-pokaz archeologiczny 
zatytułowany Kolorowa podróż w dawne 
czasy – nieograniczone odkrywanie bar-
wnej przeszłości, który zgromadził 160 
osób. Koordynację imprez na wydziale 
prowadził prof. Filip Wolański. Wydział 
obecny też był w Parku Wiedzy. 

wydział nauk społecznych odwie-
dziły w tym roku 584 osoby. W ramach 
wydarzeń festiwalowych zaproponowa-
no zróżnicowaną tematycznie ofertę dla 
wszystkich grup wiekowych, z mocniej-
szym akcentem zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się gra logiczna, której liczbę uczestników 
ograniczyła pojemność pomieszczeń wy-
kładowych – na 80 miejsc było 500 zgło-
szeń. Największa frekwencję zanotowa-
no na wykładzie połączonym z dyskusją 
Światło to za mało… Bliski Wschód, czyli 
podróż do Izraela, Iranu i Jordanii, który 

zgromadził 92 osoby. Uczestnicy wy-
kazali duże zainteresowanie zajęciami 
podejmującymi problematykę dyskrymi-
nacji, uchodźców i podziałów rasowych. 
imprezy były koordynowane przez dr hab. 
Magdalenę Ratajczyk.

Biblioteka uniwersytecka, razem 
z Biblioteką austriacką, zorganizowały 
szereg imprez, które zgromadziły 442 
osoby, a nad całością czuwała wicedyrek-
tor BUWr, Ewa Pitak. W ofercie biblioteki 
znalazła się wystawa planszowa Wroc-
ław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop 
zdarzeń i obrazów oraz dwa wykłady. Bi-
blioteka Austriacka zorganizowała war-
sztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
które pozwoliły im zapoznać się z inte-
resującą austriacka literaturą, w szcze-
gólności z sagami i legendami z Tyrolu, 
Górnej i Dolnej Austrii, Styrii, Burgenlan-
du, Karyntii i Vorarlbergu w opracowaniu 
Friedl Hofbauer. Przygotowano także 
warsztaty taneczne inspirowane 150. 
rocznicą premiery walca Jana Straussa. 

instytut Konfucjusza przygotował 
zajęcia, na których można było się zapo-
znać z historią i podstawowymi zasadami 
chińskiej kaligrafii. Uczestnicy nauczyli 
się wykonywać bransoletki, stosując wę-
zełki chińskie, a także wykonali chińskie 
lampiony z kolorowego papieru. Nad ca-
łością czuwała dr Stefania Skowron-Mar-
kowska. instytut odwiedziło 137 osób. 

uniwersytet trzeciego wieku, w ra-
mach realizacji międzypokoleniowej mi-
sji, zorganizował inscenizację Maria 

Skłodowska-Curie. Krucha jak gałązka, 
wielka jak Nobel, którą obejrzało 220 
osób. Uniwersytet Trzeciego wieku zgro-
madził na swoich imprezach łącznie 460 
osób, a nad organizacją czuwała po raz 
pierwszy w tym roku dr Bogna Bartosz. 
Na imprezach była obecna zarówno mło-
dzież szkolna, jak i seniorzy. 

Polskie towarzystwo ludoznawcze 
po raz kolejny włączyło się do działań 
festiwalowych i zorganizowało 5 imprez, 
w których uczestniczyło 106 osób. Nad 
organizacją czuwała dr Aleksandra Mi-
chałowska. 

Do Festiwalu dołączyło także Cen-
trum studiów niemieckich i europej-
skich im. willy’ego Brandta. Odbyły się 
tam dwa wykłady które odwiedziło 20 
osób. Za koordynację odpowiedzialna 
była po raz pierwszy Aleksandra Ski-
bińska. 

W październiku badacze z UW zagoś-
cili w miastach regionu dolnośląskiego, 
pokazując, że nauka może być przygodą 
i że można uczyć się poprzez zabawę. 
Naukowcy przygotowali 60 imprez, które 
przeprowadzili z dala od zaplecza dostęp-
nego na uczelni. Jak zwykle sale w mia-
stach regionu były zapełnione zaintere-
sowanymi osobami.

W czasie Festiwalu koordynatorzy 
niejednokrotnie usłyszeli wiele miłych 
słów i podziękowań od osób odwie-
dzających Festiwal, co po raz kolejny 
upewniło nas, że warto realizować takie 
przedsięwzięcia. 

Warsztat Chemia dla krasnoludków
fot. Jerzy Katarzyński

Pokaz Pantofelki zdarte od tańca
fot. Jerzy Katarzyński

Pokaz Bliskie spotkania ze sztuczną inteligencją
fot. Jerzy Katarzyński
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Nauka, misja i działanie, czyli DFN 
we wspomnieniach koordynatorów 
Kamilla Jasińska

Dwadzieścia lat. Czworo profesorów – koordynatorów 
środowiskowych. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. 
Aleksandra Kubicz – biochemik (UWr), Kazimiera 
A. Wilk – chemik (PWr), Adam Jezierski – chemik 
(UWr) i Kazimierz Orzechowski – także chemik (UWr). 
Teoretycznie przedstawiciele nauk ścisłych. W praktyce 
– osoby z zacięciem humanistycznym, charyzmą 
i poczuciem misji. Jak po latach wspominają DFN?  
Co szczególnie zapadło im w pamięć?

Popularyzacja nauki to misja równie 
ważna jak badania naukowe, jak mawiał 
prof. Jerzy Łanowski, wybitny hellenista, 
pierwszy absolwent Uniwersytetu i Poli-
techniki we Wrocławiu. Nie on jeden był 
tego zdania. Właśnie z poczucia takiej 
misji, z chęci dzielenia się wiedzą i po-
kazania wszystkim zainteresowanym 
zakamarków laboratoriów i pracowni 
wyrósł dwie dekady temu Dolnośląski 
Festiwal Nauki. Miał być imprezą jedno-
razową, ale zainteresowanie przerosło 
oczekiwania organizatorów i Festiwal 
szczęśliwie trwa do dzisiaj. Obok takich 
wydarzeń, jak Wratislavia Cantans czy 
Gitarowy Rekord Guinessa, DFN na trwa-
łe wrósł w krajobraz Wrocławia, stając 
się w mieście flagową imprezą przycią-
gającą tysiące żądnych wiedzy młodych 
– i nie tylko – osób. 

Pospolite ruszenie, ogromna życzli-
wość, łamanie stereotypów

inspiracją dla pierwszego wrocławskiego 
Festiwalu, który odbył się we wrześniu 
1998 r., był festiwal warszawski. Pomysł 
do Wrocławia „przywiozła” prof. Alek-
sandra Kubicz, która swoim zapałem 
zaraziła ówczesnego rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, prof. Romana 
Dudę, oraz całe Kolegium Rektorów 
Uczelni Wrocławia i Opola. – Szukałam 
ludzi, zapaleńców, którzy nie będą pytać 
„za ile”, tylko z pasją i zaangażowaniem 
włączą się w to dzieło – opowiada prof. 
Kubicz. Przygotowania ruszyły pełną 
parą, bo na uczelniach znalazło się wiele 

osób chętnych do podzielenia się wiedzą 
i pokazania swojego warsztatu pracy. 
Przyłączyły się też instytuty PAN, ośrod-
ki nieakademickie, jak np. Ossolineum 
czy Ogród Zoologiczny, i liczne muzea. 
Jak mówi inicjatorka, było to pospolite 
ruszenie ludzi chcących podzielić się ze 
społeczeństwem tajnikami wiedzy. 

Nie było łatwo. Należało przetrzeć 
nieprzetarte dotąd szlaki i zdobyć fi-
nansowanie, idea okazała się jednak 
tak atrakcyjna, że ani Komitet Badań 
Naukowych ani władze Wrocławia i wo-
jewództwa nie odmówiły pomocy. – Pie-
niędzy nie mieliśmy dużo. To była kropla 
w morzu potrzeb, dlatego liczyła się każ-
da życzliwość, każda złota rączka, któ-
ra mogła w czymś pomóc. Nie mieliśmy 
profesjonalnego marketingu ani żadne-
go zaplecza administracyjnego, wszystko 
robiliśmy sami, nie było mowy o wyna-
jęciu jakiejkolwiek firmy, która mogłaby 
nam pomóc. Własnoręcznie robiliśmy 
np. ulotki i flagi. Logo zaprojektował mój 
kolega Jacek Leluk, a hejnał festiwalowy, 
którego autorem jest Wojciech Żdżarski, 
powstał w drodze konkursu zorganizo-
wanego przez Akademię Muzyczną. Bar-
dzo wspierali nas dziennikarze, szczegól-
nie Wanda Dybalska, która całym sercem 
była zaangażowana w Festiwal – mówi 
prof. Kubicz i dodaje: – Łączyła nas chęć 
pracy dla wspólnego dobra i to było fun-
damentem pozwalającym przezwyciężyć 
wszystkie trudności. 

W pierwszych latach jednym z wy-
zwań było złamanie oporu części śro-
dowiska akademickiego. – Musieliśmy 

stawić czoła niechęci kolegów, których 
trzeba było przekonać, że popularyzacja 
nauki nie jest niczym gorszącym, nie jest 
działalnością „drugiego sortu”, ale jest 
ważną rolą uczonych. To jest misja, którą 
trzeba wypełnić – wspomina prof. Kubicz. 
Nieprzekonanych udało się przekonać, 
bo z każdym rokiem liczba osób zaan-
gażowanych w Festiwal rosła. Podobnie 
lawinowo rosła liczba odwiedzających: 
z 12 tys. w pierwszym roku do 80 tys. 
w 2006 r. – Baliśmy się, czy nasza oferta 
trafi do adresatów, czy ludzie się nią za-
interesują i zechcą do nas przyjść. Nawet 
w najśmielszych oczekiwaniach nie przy-
puszczałam, że jednorazowa impreza 
spotka się z tak dobrym odzewem spo-
łeczeństwa i przerodzi się w gigantyczną 
i, jak się okazało, społecznie pożyteczną 
imprezę – cieszy się pomysłodawczyni. 
– Już pierwszy festiwal wykazał, że był 
to strzał w dziesiątkę. Pokazaliśmy spo-
łeczeństwu, jak fascynujące może być 
obcowanie z nauką. Prysł mit o jej her-
metyczności. Przełamaliśmy stereotypy 
i zmieniliśmy wyobrażenie o badaczach 
i ich wizerunku. Najlepszym tego przy-
kładem są konkursy plastyczne, które 
organizowaliśmy. Wyobrażając sobie na-
ukowca, za pierwszym razem dzieci ma-
lowały wyłącznie mężczyzn w podeszłym 
wieku, w białym kitlu, z grubymi okulara-
mi na nosie i z rozwichrzonymi włosami. 
Następnym razem, po tym, gdy dzieci 
na własne oczy zobaczyły pracownie 
naukowe i laboratoria oraz spotkały się 
z naukowcami, na obrazkach pojawili się 
ludzi młodsi, a także kobiety. To przeła-
manie stereotypu jest niewątpliwie wiel-
kim sukcesem Festiwalu – dodaje prof. 
Kubicz, która po pięciu latach kierowa-
nia DFN w 2003 r. przekazała pałeczkę  
prof. Kazimierze Annie Wilk. 

Rozmach, wielkie nazwiska, prestiżowe 
przedsięwzięcia

Prof. Kazimiera A. Wilk kierowała Festi-
walem przez kolejne pięć lat, tj. do 2007 r. 
Zapytana o pierwsze skojarzenia z Fe-
stiwalem, z charakterystyczną dla siebie 
werwą i charyzmą, opowiada o tym, co 
szczególnie zapadło jej w pamięć. – Media 
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kochały DFN. Zawsze był duży oddźwięk 
w telewizji, radiu i prasie, dzięki czemu 
Festiwal był widoczny. „Gazeta Wybor-
cza” drukowała specjalny festiwalowy do-
datek pod redakcją fantastycznej Wandy 
Dybalskiej i jej współpracowniczki Anety 
Augustyn. To właśnie śp. Wandę wspo-
minam szczególnie ciepło. Ona żyła tym 
Festiwalem, a on wiele jej zawdzięcza. 
Dużo pracy w promocję Festiwalu włoży-
ła Maria Dorywała, która zrobiła szereg 
programów promocyjno-informacyjnych 
o DFN w lokalnej telewizji, i co ważne, były 
to programy nadawane w dobrych porach 
oglądalności – mówi prof. Wilk. 

Drugą rzeczą, na którą zwraca uwa-
gę, są wielkie znakomitości i zagraniczni 
goście, którzy swoją obecnością uświet-
niali każdy z Festiwali. – Na inaugura-
cję VI Festiwalu przyjechał książę Yorku 
Andrzej, podczas VIII edycji gościliśmy 
znakomitego brytyjskiego astronoma 
prof. Johna Campbella Browna, a jubileu-
szowy X DFN zaszczycił swoją obecnością 
amerykański noblista w dziedzinie chemii 
prof. Robert Curl. Zawsze byłam i nadal 
jestem pod wrażeniem naszych wspania-
łych wrocławskich wykładowców, których 
na Festiwalu nigdy nie brakowało. Od lat 
jestem wielką fanką profesorów: Janusza 
Deglera, Adama Jezierskiego i Jana Miod-
ka z Uniwersytetu oraz Olgierda Czernera, 
Pawła Kafarskiego i Jadwigi Sołoducho 
z Politechniki, ale mamy we Wrocławiu 
wielu genialnych popularyzatorów nauki, 
aż trudno ich wszystkich wymienić. 

Festiwal to nie tylko wykłady i po-
kazy, ale też wystawy i przedsięwzięcia 
artystyczne oraz dyskusje panelowe na 
różne, niejednokrotnie trudne tematy, 
w których uczestniczyli m.in. rektorzy 
wrocławskich uczelni oraz władze mia-
sta i regionu. – Zawsze mogłam liczyć na 
życzliwe wsparcie rektorów, którzy doce-
niali DFN i z chęcią w nim brali udział, 
za co jestem im wdzięczna. Ogromne 
podziękowania należą się prof. Annie 
Twardowskiej za doskonałe projekty ar-
tystyczne o tematyce naukowej, które 
przygotowywane były specjalnie dla Fe-
stiwalu. To ona ściągała do Wrocławia 
znakomitych aktorów i pisała wszystkie 
teksty. Nie można też zapomnieć o nie-
zwykle prestiżowych wystawach jak np. 
„DNA 50 Watson & Crick and Beyond…” 
czy „Fusion Expo – Energia Gwiazd” 
– wylicza prof. Wilk. 

imprezy festiwalowe odbywały się 
nie tylko w laboratoriach, pracowniach 
i salach wykładowych, ale też na świe-

żym powietrzu. – Chciałam, by Festiwal 
wyszedł na zewnątrz uczelni i tak po-
wstał Poligon Naukowy, który – tłumnie 
odwiedzany przez młodzież i całe rodziny 
– przerósł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – opowiada prof. Wilk, której zasługą 
jest wyprowadzenie Festiwalu poza mury 
uczelni i rozpropagowanie imprez plene-
rowych. Dzięki takiej decyzji Festiwal 
mógł jeszcze lepiej spełniać swoją rolę 
i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. 
Temu samemu służą edycje regionalne 
w kilku miastach województwa, które zo-
stały zapoczątkowane jeszcze za czasów, 
gdy koordynatorem była prof. Kubicz. 
– Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza 
dla każdego – dla dzieci, dla młodzieży, 
dla dorosłych. Dla każdego, bez względu 
na wiek i wykształcenie. To jest jego cecha 
charakterystyczna. Taki był i taki powi-
nien pozostać – kwituje prof. Wilk. 

Tłumy, jedność, równowaga

– Tłumy. Wielkie tłumy ludzi, głównie 
młodych, ale nie tylko. Tłumy prze-
mieszczające się po ulicach Wrocławia 
w jednym z tygodni września. Tłumy po-
szukujące placówek naukowych i imprez 
festiwalowych. Tłumy spragnione wiedzy. 
To moje pierwsze skojarzenie, gdy myślę 
o DFN – mówi prof. Adam Jezierski, któ-
ry koordynatorem środowiskowym był 
tylko przez rok, gdyż zrzekł się funkcji 
w chwili wyboru na prorektora Uniwersy-
tetu Wrocławskiego w 2008 r. – Festiwal 
ma rolę jednoczącą. Jednoczy wszystkie 
uczelnie i je promuje. Nie może domino-
wać jedna z nich, a wszystkie muszą być 
przez koordynatora traktowane w sposób 
zrównoważony, dlatego podjąłem decyzję 
o rezygnacji z tej funkcji, gdy zostałem 
prorektorem Uniwersytetu. Siłą Festiwalu 
jest to, że występujemy jako środowisko 
wrocławskie. Nie ma tu miejsca na party-
kularyzmy – dodaje. 

– Zawsze byłem pod wrażeniem za-
angażowania uczestników, tych dziesią-
tek, nawet setek tysięcy ludzi biorących 
udział w Festiwalu. Oni mają wobec nas, 
naukowców, oczekiwania, które my musi-
my zaspokoić, oferując im coś ciekawego 
na najwyższym poziomie organizacyjnym 
i merytorycznym. Takie jest właśnie po-
słannictwo nauki. Albo jest ona rzetelna, 
albo nie ma jej wcale – mówi prof. Jezier-
ski, dodając: – Młodzież głosuje nogami. 
Jeśli jakaś impreza jest znana i wiadomo, 
czego się spodziewać, albo oferujemy coś 
nowego, co trafia w ich oczekiwania, to 

młodzi przyjdą. Jeśli oferta będzie słaba, 
to nie przyjdą. Nie możemy tych ludzi za-
wieść. Musimy spełniać ich oczekiwania, 
dlatego Festiwal powinien być jednym 
z priorytetów naszych uczelni, naszego 
miasta i regionu. 

Mimo, że prof. Jezierski kierował Fe-
stiwalem tylko przez rok, to nadal czuje 
się z nim związany emocjonalnie. Od lat 
co roku prowadzi np. wycieczkę po Dziel-
nicy Wzajemnego Szacunku. Zwraca też 
uwagę na fakt, że Festiwal przywiązuje 
do siebie nie tylko uczestników, ale także 
jego twórców. – To jest zadziwiające i bar-
dzo charakterystyczne dla naszego Festi-
walu, jak osoby tworzące DFN, są z nim 
emocjonalnie związane. Ja też zawsze 
byłem i już na zawsze będę z Festiwalem 
związany. Pamiętam takie propozycje, 
żeby robić Festiwal co dwa lub trzy lata. 
Odrzucaliśmy je nie tyle ze względów for-
malnych, co ze względów uczuciowych. 
Zadawaliśmy sobie pytanie: „Jak to jest 
możliwe, żeby we wrześniu we Wrocławiu 
nie było Festiwalu?! To jest przecież nie-
możliwe! To musi być i już!”. I jest. Mimo 
wielu trudności i przeszkód, głównie na-
tury finansowej, Festiwal trwa nadal i oby 
trwał jak najdłużej – kończy prof. Jezierski. 

Ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie

Przez ostatnie osiem lat Festiwalem kie-
rował prof. Kazimierz Orzechowski, który 
związany jest z nim od samego począt-
ku. To właśnie Festiwalowi zawdzięcza 
on poznanie rzeszy niezwykłych ludzi. 
– DFN przyciąga oczywiście młodzież 
wielkimi nazwiskami i popularnymi im-
prezami. Ja cenię jednak szczególnie 
to, że Festiwal wyzwolił w wielu uczo-
nych nadzwyczajne pokłady chęci i pasji 
dzielenia się wiedzą. Jest przecież wielu 
takich uczonych, których młodzież nie 
rozpoznaje na ulicach czy w tramwaju, 
nie kojarzy ich nazwisk, ale jest zainte-
resowana tym, co robią, i przychodzi, by 

Prof. Kazimiera A. Wilk  
i prof. Aleksandra Kubicz

fot. Jerzy Katarzyński
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ich zobaczyć, posłuchać i dowiedzieć się, 
czym się zajmują. Ci ludzie z ogromną 
pasją i zaangażowaniem opowiadają 
o tym, co robią na co dzień. Odsłaniają 
wszystkie tajniki wiedzy i robią to w fa-
scynujący sposób. Jestem wdzięczny Fe-
stiwalowi, że mogłem takich niezwykłych 
ludzi poznać – mówi ze wzruszeniem 
prof. Orzechowski. Mile i z wdzięcznoś-
cią wspomina też spotkania i współ-
pracę z rzeszą organizatorów. – To są 
wspaniali, bezinteresowni ludzie, którzy 
nie wahają się poświęcić swojego czasu, 
pieniędzy, a nawet kariery zawodowej, 
aby działać dla dobra innych. Bez ich po-
mocy żaden koordynator w pojedynkę by 
sobie nie poradził. Cały czas jestem pod 
ogromnym wrażeniem niezwykłej osobo-
wości tych ludzi i cieszę się, że mogę ich 
mieć za swoich przyjaciół – dodaje.  

Mówiąc o ludziach, którzy Festiwal or-
ganizują, prof. Orzechowski nie zapomina 
też o tych, do których jest on adresowany. 

– Młodzi ludzie są dla nas szansą i wyzwa-
niem. Trzeba umieć do nich mówić, by ich 
zainteresować, a najtrudniej jest mówić 
do dzieci. To właśnie ci najmłodsi są naj-
bardziej szczerzy w swoich reakcjach i jak 
im się coś nie podoba, to dają to jasno do 
zrozumienia. To jest właśnie to wyzwanie, 
które trzeba podjąć. To jest też duża od-
powiedzialność. Mamy przecież kontakt 
z młodymi ludźmi, z młodzieżą, która stoi 
na początku swojej drogi zawodowej. Mo-
żemy pokazać im uroki naszej pracy ba-
dawczej, możemy zaszczepić w nich nasze 
pasje. To jest szansa, którą daje Festiwal, 
i którą musimy wykorzystać. 

Lata wytężonej pracy przy kierowaniu 
Festiwalem zostawiły po sobie też inne 
wspomnienie. – Brak czasu i pieniędzy, 
żeby móc zrealizować wszystkie plany 
i zamierzenia. To jest bolączka Festi-
walu. Mamy wiele do zaoferowania, ale 
wszystkiego nie da się w czasie tych kilku 
festiwalowych dni zaprezentować. Przy-
gotowanie samego Festiwalu też zabiera 
wiele czasu, bo to jest rok bardzo inten-
sywnej pracy dla wszystkich tworzących 
go osób. Zadaniem głównego koordyna-
tora jest przede wszystkim szukanie pie-
niędzy, bo mimo że ludzie zaangażowani 
w Festiwal pracują bez wynagrodzenia, to 
pieniądze są potrzebne choćby na mate-
riały, a niektóre imprezy są bardzo kosz-
towne. Dolnośląski Festiwal Nauki jest 
jednak marką samą w sobie. Jest ruchem 
społecznym, oddolnym. Wyzwala w lu-
dziach wiele dobrych uczuć i czyni samo 
dobro. Z tego względu jestem przekona-

Dyktando Wrocławskie

Dyktando może się wydawać tekstem anachronicznym, ale bez gżegżółki i odczytane 
przez prof. Jana Miodka stało się atrakcyjnym wydarzeniem XX Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki. Organizatorzy konkursu z satysfakcją spoglądali na najmłodszych 
uczestników, którzy w wielkim skupieniu przez czterdzieści minut zapisywali historię 
młodej wrocławianki i jej przygotowań do udziału w dyktandzie.  

dr. hab. Monika Zaśko-Zielińska, dr hab. Anna Majewska-Tworek, dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna 
Wydział Filologiczny, instytut Filologii Polskiej

22 września po raz pierwszy w historii 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbył 
się konkurs ortograficzny – Dyktan-

ny i mocno wierzę w to, że mimo różnych 
trudności Festiwal będzie trwał nadal 
– podsumowuje prof. Orzechowski.

Nowe wyzwania

Bycie koordynatorem środowiskowym to 
nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim 
ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. 
Trzeba sprostać oczekiwaniom tych, 
dla których organizowany jest Festiwal, 
i tych, którzy go organizują. Należy sta-
wić czoła wielu wyzwaniom i piętrzącym 
się trudnościom. Ogromna popularność 
Festiwalu wśród uczestników, a także 
wola środowiska do organizowania kolej-
nych edycji wrocławskich i regionalnych, 
są najlepszym dowodem na to, że czwo-
ro dotychczasowych koordynatorów swo-
je zadanie wypełniło należycie. Jak sami 
jednak podkreślają, sukces Festiwalu 
tkwi w ludziach dobrej woli. Przywołuje 
to na myśl słowa organizatora i pierw-
szego powojennego rektora Uniwersyte-
tu i Politechniki we Wrocławiu, prof. Sta-
nisława Kulczyńskiego, który powiedział 
niegdyś, że jest silny siłą swoich współ-
pracowników, a jego sukces jest sumą ich 
sukcesów. Tak jest także z Festiwalem. 
Siłą koordynatorów zawsze była i jest 
siła ich współpracowników. Oby tej siły, 
dobrej woli i chęci dzielenia się wiedzą 
nigdy w środowisku akademickim Wroc-
ławia nie zabrakło. Tego na kolejne lata 
życzmy Dolnośląskiemu Festiwalowi 
Nauki z okazji jubileuszowej, dwudzie-
stej edycji. 

do Wrocławskie. W instytucie Filologii 
Polskiej organizatorzy przygotowali sto 
miejsc dla uczestników, którzy przyby-

li licznie z wrocławskich szkół, a także 
przyjechali m.in. z Trzebnicy, Żórawi-
ny, Kluczborka. Z tekstem dyktanda 

Prof. Adam Jezierski  
i prof. Kazimierz Orzechowski
fot. Jerzy Katarzyński
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nia wprawiła w zakłopotanie niejednego 
uczestnika Dyktanda. Nie zabrakło po-
nadto słów, które można było zapisać 
na dwa sposoby: huraoptymizm lub hur-
raoptymizm oraz dżersej i jersey. Warto 
dodać, że jury konkursu oceniało również 
poprawność interpunkcyjną, uznając ją 
za ważny składnik kultury wypowiedzi. 
Na szczęście wielu uczestników konkur-
su w odpowiednich miejscach stawiało 
przecinki, kropki, wykrzykniki i inne zna-
ki interpunkcyjne.

Wicemistrzem Dyktanda Wrocław-
skiego został uczeń szkoły podstawo-
wej, co szczególnie ucieszyło komisję 
sprawdzającą teksty. Mamy nadzieję, że 
obecność całej jego klasy podczas wrę-
czania atrakcyjnej nagrody na uroczy-
stym zakończeniu XX Dolnośląskiego 

Festiwalu Nauki była kolejną motywa-
cją dla uczniów wrocławskich szkół, by 
przez cały rok z entuzjazmem i zacie-
kawieniem zgłębiać tajniki polskiej or-
tografii. Liczymy bowiem  na ponowne 
spotkanie w sali T. Mikulskiego już za 
rok.

Laureatami pierwszego Dyktanda 
Wrocławskiego zostali:
•	arkadiusz Kleniewski (i miejsce za 

bezbłędny tekst),
•	łukasz Hadryś (ii miejsce – uczeń siód-

mej klasy Szkoły Podstawowej nr 10 we 
Wrocławiu),

•	aleksandra zdunek i Beata stróżyczak-
-Kos (równorzędne iii miejsce).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy za rok na drugie Dyktando 
Wrocławskie.

O hurraoptymizmie młodej wrocławianki
Hiacynta – pół Polka po ojcu i pół Francuzka po matce ni stąd, ni zowąd, ni z tego, ni z owego postanowiła naprędce zostać supermistrzynią orto-
grafii wszech czasów, a już na pewno najlepszą Dolnoślązaczką. Na łapu-capu założyła legginsy w biało-czarne pasy, chabrową minispódniczkę 
z dżerseju oraz skórzane czółenka i czmychnęła do swojego rzężącego i charkocącego bmw. W okamgnieniu przemierzyła wzdłuż i wszerz nie 
najmniejsze przecież miasto, mijając kościół św. Marcina, rondo Reagana i most Grunwaldzki. W końcu na chybił trafił wybrała księgarnię, w której 
bez jakiegokolwiek wahania kupiła arcyobszerny słownik. Ponieważ zbliżały się mikołajki, zajrzała jeszcze do jubilera przy kościele św. Trójcy, by 
zamówić pierścionek z niby-brylantem. Okazało się, że pracuje tam jej znajomy pół-Hindus, skądinąd nieprzeciętny nudziarz i hipster. Po powrocie 
rach-ciach zaparzyła sobie wyjątkowy napój. Nie wiedzieć czemu był to aż ponaddwuipółlitrowy dzbanek herbaty z żeń-szenia, hibiskusa, brusznicy, 
szałwii oraz miłorzębu. Po południu zaczęła wkuwać słówka: zbezczeszczenie, tweetować, selfie, zakupoholiczka i zhejtować. Najpierw chichrała 
się i chichotała, przeżuwając niedopieczone muffiny, ale już po chwili ta chimeryczna kobieta, zżymając się na trudy, wpadła w nie lada histerię. 
Przecież z polaka miała tylko czwórkę, a z ortografii jest raczej średnio zaawansowana. Wkrótce zmorzył ją sen, więc przymrużyła szarobure oczy, 
pochrapując spopod koca. Można by rzec, że było to do przewidzenia. Przecież ta hulajdusza nienawidzi, wprost nie cierpi się uczyć, a nicnierobie-
nie to jej ekstradewiza. Dlaczegóż by miała zhańbić się wysiłkiem? Najchętniej to by popływała w aquaparku albo obejrzała youtube’owy filmik. 
A teraz ani mru-mru i cicho sza! Niechże jeszcze choć chwilę podrzemie, bo z pewnością niedługo obudzi ją krzyk jakiegoś ptaka: kszyka, strzyżyka 
lub nurzyka. Niestety, długo nie mogła zasnąć, tłukła się jak marek po piekle, a w myślach widziała tekst dyktanda: ależ to były himalaje absurdu.

zmierzyli się zarówno uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, jak i osoby, które okres 
edukacji mają już dawno za sobą. 
W ławkach dużej sali wykładowej obok 
dzieci, które pierwszy raz brały udział 
w takim wydarzeniu, zasiedli wytrawni 
uczestnicy ortograficznych konkursów.

Aby zostać laureatem Dyktanda, 
trzeba było poradzić sobie z napisaniem 
trudnego tekstu, który obfitował w róż-
nego rodzaju pułapki językowe. Wśród 
nich znalazły się akcenty wrocławskie 
(kościół św. Marcina, rondo Reagana 
czy most Grunwaldzki) oraz najnowsze 
słownictwo związane przede wszystkim 
z rozwojem nowych technologii, odnoto-
wane w ostatnim wydaniu Słownika or-
tograficznego (hejtować, selfie). Nie było 
więc gżegżółki czy rżyska, ale pojawiły 
się wyrazy, którymi na co dzień posłu-
gują się współcześni Polacy. Uznaliśmy 
więc, że warto, by potrafili je nie tylko 
wymawiać, ale także poprawnie zapisać. 
Ortografii uczymy się bowiem przez całe 
życie, obserwując przemiany we współ-
czesnym świecie i nawet kontestowanie 
obowiązujących zasad w żartobliwych 
tekstach internetowych czy reklamo-
wych wymaga znajomości reguł, które 
chcemy złamać. 

Tekst dyktanda był też okazją do 
sprawdzenia znajomości zasad dotyczą-
cych łącznej i rozdzielnej pisowni takich 
wyrazów, jak np. średnio zaawansowa-
ny, niby-brylant lub supermistrzyni. Jak 
na wielu konkursach ortograficznych 
pojawiły się wyrażenia typu na łapu-
-capu, rach-ciach, na chybił trafił, ni 
stąd, ni zowąd, ni z tego, ni z owego. 
Choć często używane są one w codzien-
nej, potocznej komunikacji, to ich pisow-

Dyktando odbyło się w instytucie Filologii Polskiej w sali im. Tadeusza Mikulskiego 
fot. Jerzy Katarzyński
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Nowe studia podyplomowe na WPAE
Dawid Piekarski, Dział BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Dnia 18 listopada na Wydziale Prawa, Administracji 
i Ekonomii UWr odbyła się uroczysta inauguracja 
pierwszej edycji podyplomowych studiów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (SPBHP). 

Studia zostały utworzone przez WPAE 
we współpracy z partnerami otoczenia 
społeczno-gospodarczego: Centrum 
Ratownictwa Sp. z o.o. (CR), Urzędem 
Dozoru Technicznego we Wrocławiu 
(UDT) i Wojewódzką Stacją Sanitarno- 
-Epidemiologiczną we Wrocławiu (PiS). 
Powszechnie znane są zadania, kom-
petencje i pozycja ustrojowa w syste-
mie administracji publicznej UDT oraz 
PiS. CR jest instytucją, której celem 
jest opracowanie oraz wdrożenie na te-
rytorium Polski najnowocześniejszych 
osiągnieć z zakresu ratownictwa oraz 
medycyny ratunkowej. CR w swojej ofer-
cie zawiera pełną gamę szkoleń skie-
rowanych dla podmiotów (instytucji) 
prywatnych i publicznych, dla których 
bezpieczeństwo ich personelu oraz osób 
postronnych stanowi jeden z priorytetów 
działania. Zespół CR skupia w swoim 
gronie lekarzy, ratowników medycznych 
oraz specjalistów z zakresu ratownictwa 
i medycyny ratunkowej.

W uroczystym otwarciu studiów po-
dyplomowych udział wzięli m.in. prof. 
Karol Kiczka – dziekan WPAE, inż. Rafał 
Osiński – dyrektor Oddziału Urzędu Do-
zoru Technicznego we Wrocławiu, Ma-
riusz Urbaniak – dowódca Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu 
– Państwowa Straż Pożarna, Wojciech 
Urban – prezes zarządu Ratownictwa 
Medycznego Sp. z o. o. oraz uczestnicy 
nowych studiów podyplomowych i pra-

cownicy Sekcji Obsługi Studiów Dok-
toranckich i innych Form Kształcenia 
WPAE.

Pomysł na uruchomienie studiów 
podyplomowych w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zrodził się w kaden-
cji 2012–2016 w Dziale Nauczania UWr 
z inspiracji kierownika działu BHP oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej. Powołanie 
studiów poprzedzone było długotrwa-
łymi działalnymi koncepcyjno-organiza-
cyjnymi, w tym licznymi roboczymi spot-
kaniami z partnerami, m.in. 5 września 
2017 r. z Rafałem Osińskim, dyrekto-
rem UDT, natomiast 26 września 2017 r.  
z dr. n. med. Jackiem Klakocarem, dol-
nośląskim państwowym wojewódzkim 
inspektorem sanitarnym. Tworzenie stu-
diów było realizowane w ścisłej współ-
pracy i przy wydatnym wsparciu Sekcji 
Obsługi Studiów Doktoranckich i innych 
Form Kształcenia WPAE, a zwłaszcza 
bezpośrednim zaangażowaniu kierownik 
sekcji, Ewy Czapiewskiej.

Celem nowo powstałych studiów jest 
przekazanie słuchaczom aktualnej wie-
dzy, umiejętności i kompetencji pozwa-
lających na właściwe realizowanie zadań 
służby BHP, szczególnie w zakresie zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawa-
nia i ograniczania szkodliwego wpływu 
na zdrowie i życie pracowników zagrożeń 
występujących w środowisku pracy. Stu-
dia umożliwią praktyczną i efektywną 

realizację wyzwań z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, z którymi spotykają 
się współcześnie przedsiębiorcy i róż-
nej natury zakłady pracy w społecznej 
gospodarce rynkowej. Studia obejmują 
kształcenie w zakresie nauk prawnych 
i pozaprawnych dotyczących zagad-
nień BHP. W dziedzinie nauk prawnych 
koncentrują się na prawie pracy,  w tym 
głównie na prawie ochrony pracy oraz 
na dyscyplinach prawnych określających 
skutki naruszeń w sferze BHP. W zakresie 
nauk pozaprawnych obejmują natomiast 
kształcenie w dziedzinie nauk technicz-
nych, ergonomii, metodologii pracy służ-
by BHP oraz pedagogiki.

Otrzymane świadectwo ukończe-
nia studiów podyplomowych upoważni 
absolwentów, zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 
2004 r. w sprawie służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.  nr 
109, poz. 704 z późn. zm.) o ubieganie 
się o pełnienie funkcji inspektorów, 
starszych inspektorów oraz specjalistów 
i starszych specjalistów do spraw BHP 
w przedsiębiorstwach i innych jednost-
kach. Absolwenci zdobędą także wiedzę 
i umiejętności do prowadzenia szkolenia 
pracowników w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ukończą certy-
fikowany kurs pierwszej pomocy przed-
medycznej. 

Zajęcia ze słuchaczami nowo powsta-
łych studiów podyplomowych prowadzić 
będą pracownicy Urzędu Dozoru Tech-
nicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we 
Wrocławiu, Państwowej inspekcji Pracy 
we Wrocławiu, Państwowej Straży Po-
żarnej we Wrocławiu, ratownicy medycz-
ni oraz nauczyciele akademiccy i pracow-
nicy UWr, w tym sędziowie, radcy prawni, 
adwokaci i praktycy BHP. 

Uroczysta inauguracja nowych studiów 
podyplomowych na WPAE
fot. materiały organizatorów
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Żacy w dawnym Wrocławiu 
Jarosław Suleja, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Nowa wystawa prezentowana w Muzeum UWr w Sali pod Filarem Student żebrak, 
ale pan!… Żacy w dawnym Wrocławiu poświęcona jest wielobarwnej studenckiej 
społeczności na przełomie XiX i XX wieku. Można zobaczyć, jakie stroje nosili 
dawniej żacy, z czego pili ulubione piwo i jakie mieli zwyczaje. Wystawa będzie 
czynna do końca kwietnia 2018 r.

Studenci zawsze byli widocznym ele-
mentem miejskiego pejzażu wszędzie 
tam, gdzie istniały uniwersytety. Nie 
inaczej było i we Wrocławiu. Ze wzglę-
du na liczbę studentów znajdował się 
on w XiX wieku na jednym z czołowych 
miejsc na ziemiach niemieckich. Biorąc 
pod uwagę specyfikę czasów, należy za-
znaczyć, że grupa ta była wtedy bez po-
równania znacznie mniej liczna niż ma to 
miejsce współcześnie.

Studia na powołanym w 1811 r. pań-
stwowym Uniwersytecie, powstałym 
z połączenia Akademii Leopoldyńskiej 
i frankfurckiej Viadriny, rozpoczęło  

219 studentów. W roku akademickim 
1854/55 było ich już 754, a w 1901/02 – 
1750. Znaczny przyrost liczby uczęszcza-
jących na zajęcia nastąpił w latach 1917–
1921, do stanu 5105 osób. Po umocnieniu 
się u władzy nazistów, topniały studen-
ckie szeregi: jesienią 1932 r. było ich 5261, 
a w 1936 r. już tylko 3285.

Na tle ogółu ludności miasta studenci 
stanowili niewielki odsetek. W roku aka-
demickim 1870/71 był on na poziomie 
0,43% (podczas gdy wrocławian, wedle 
oficjalnych statystyk było w 1871 r. 208 
tys.), 1900/01 – 0,38%, wreszcie 1914/15 
– 0,50% (na 544 tys. mieszkańców).

W 1811 r. pojawiły się we Wrocławiu 
pierwsze organizacje studenckie w po-
staci ziomkostw (Landsmannschaften), 
znane na innych uczelniach niemieckich 
od XVii wieku. Były to dobrowolne związ-
ki koleżeńskie, gromadzące przybyłych 
na studia mieszkańców jednej prowincji 
lub kraju, np. Prus („Borussia”) lub Łużyc 
(„Lusatia”). ich członkowie demonstro-
wali zwykle swoją jedność przy pomocy 
barw herbowych regionu pochodzenia. 
Zrzeszenia te, choć z biegiem czasu 
ewoluowały i zmieniały swój charakter, 
w dużej mierze „organizowały” życie ża-
kowskiej braci.

Warto wiedzieć, że…
...na początku XX wieku wrocławscy wykładowcy wciąż jeszcze mieli szczególne prawo weta – każdy z nich mógł zaprotestować przeciw udziałowi 
kobiet w prowadzonych przez siebie zajęciach.
...do roku akademickiego 1919/1920 wrocławskich studentów, którzy bagatelizowali zasady akademickiej dyscypliny, karano pobytem w karcerze 
zlokalizowanym w murach starego zamku, mieszczącego się w okolicy dzisiejszego parkingu uniwersyteckiego obok głównego gmachu.
...wrocławskie restauracje tak chętnie gościły u siebie studentów, że proponowały im rabaty, abonamenty, a nawet „własne” stoły, na których żacy 
mogli zamieszczać barwy poszczególnych bractw (tzw. korporacji) i uwieczniać swoje nazwiska (za pomocą noża, rzecz jasna).
...szermierz przed gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego jest świadectwem szermierczych tradycji uczelni, które były szczególnie bliskie 
rywalizującym ze sobą korporacjom studenckim. Żacy lubili rozwiązywać sprawy honorowe za pomocą broni białej, co często wiązało się z inną 
tradycją, czyli noszeniem na głowie – zamiast czapek – bandaży.

Urszula Rozpara, kurator wystawy, oraz prof. 
Jan Harasimowicz, dyrektor Muzeum UWr

fot. Dominika Hull

Na wystawie prezentowanych jest wiele oryginalnych pamiątek 
fot. Dominika Hull
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O współpracy z PGNiG
dr Piotr Wojtulek, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, instytut Nauk Geologicznych

instytut Nauk Geologicznych UWr dołączył do 
programu edukacyjnego GeoTalent, stworzonego 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. 
To kolejna inicjatywa instytutu przeznaczona dla 
studentów. 

Dotychczas partnerami programu były 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszaw-
ski. Program GeoTalent to inicjatywa 
obejmująca konferencje naukowe, war-
sztaty prowadzone przez pracowników 
przemysłu gazowego, konkursy na naj-
lepsze prace licencjackie, inżynierskie, 
magisterskie i doktorskie o tematyce ga-
zowej oraz możliwość odbywania przez 
studentów praktyk w kopalniach i labo-
ratoriach PGNiG. 

Dzięki udziałowi w programie stu-
denci UWr, Tomasz Wilk z inżynierii geo-
logicznej oraz Paweł Tańczuk z geologii, 
uczestniczyli w ii Konferencji GeoTalent 
w Warszawie. Konferencja odbyła się  
22 listopada i wzięło w niej udział 20 
finalistów konkursu prac dyplomowych 
z zakresu geologii ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Zaprezentowali oni swoje 

złóż gazu i ropy wymaganych w pracach 
geologicznych (opowiadał o tym Michał 
Kępiński z PGNiG). Dr hab. Antoni Mu-
szer z Zakładu Gospodarki Surowca-
mi Mineralnymi UWr wygłosił odczyt 
o zasobach surowców energetycznych 
w Polsce. Warsztaty polegały na interak-
cji między prowadzącymi a uczestnika-
mi, a dla najaktywniejszych studentów 
PGNiG ufundował upominki (powerban-
ki, latarki, kubki). Organizatorami byli dr 
Piotr Wojtulek z Zakładu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi oraz Sekcja Geolo-
gii Złóż Studenckiego Koła Naukowego 
Geologów UWr. Patronat nad imprezą 
objął dziekan Wydziału Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowiska, prof. Hen-
ryk Marszałek.

To nie koniec cyklu spotkań studen-
tów z przedstawicielami przemysłu naf-
towego w tym roku. Dnia 18 grudnia pra-
cownicy Zakładu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi oraz studenci z Sekcji Geolo-
gii Złóż SKNG zorganizowali wykład Inte-
grated Reservoir Fluid Evaluation – from 
PVT to Geochemical Production Alloca-
tion. Wygłosił go dr Artur Stankiewicz, 
absolwent wrocławskiej geologii, który 
pracuje aktualnie jako senior advisor 
w koncernie Schlumberger Ltd. w Hou-
ston (USA). 

prace w postaci referatów oraz posterów, 
a 3. miejsce zdobył dr Andrzej Głuszyński 
za wystąpienie pt. Budowa geologiczna 
strefy brzeżnej Karpat i zapadliska przed-
karpackiego w rejonie Tarnowa-Pilzna. 
Referat ten bazował na pracy doktorskiej 
wykonanej w instytucie pod opieką prof. 
Pawła Aleksandrowskiego. Opiekunem 
wyjazdu reprezentacji instytutu na kon-
ferencję był dr Wojciech Śliwiński.

Drugą inicjatywą zorganizowaną we 
współpracy z PGNiG była sesja warszta-
towa Geotalent Day, skierowana do stu-
dentów, która odbyła się 24 listopada. 
Przedstawiciele PGNiG opowiedzieli w jej 
trakcie o polityce zatrudnienia w Spółce 
oraz o idealnym profilu kandydata do 
pracy w polskim gazownictwie i prze-
myśle naftowym (Karolina Buszkiewicz, 
PGNiG). Ponadto studenci mogli skon-
frontować swoją wiedzę z umiejętnoś-
ciami oceny geologicznej i ekonomicznej 

W Galerii Sławnych Wrocławian w Starym Ratuszu  
14 listopada odsłonięto marmurowe popiersie Tadeusza 
Różewicza. W uroczystości wzięła udział wdowa po 
poecie, Wiesława Różewicz. 

Różewicz w Galerii Wielkich Wrocławian
Małgorzata Jurkiewicz

7 listopada 1991 r. Tadeusz Różewicz 
(1921–2014) otrzymał promocję na dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Wrocław-
skiego za wybitny wkład do rozwoju kul-
tury polskiej. Wniosek o uhonorowanie 
najwyższą godnością akademicką poety, 
dramatopisarza i prozaika od wielu lat 
związanego z Wrocławiem, w 1989 r. 

złożyła Rada Wydziału Filologicznego. 
Twórczość Różewicza to przede wszyst-
kim poezja i utwory sceniczne, tłuma-
czone na kilkadziesiąt języków.

Wystawę klasycznych popiersi wyko-
nanych z marmurów śląskich przez zna-
nych wrocławskich rzeźbiarzy otwarto 
w 1997 r. Wśród prezentowanych ok. 30 

postaci znajdują się dawni obywatele 
miasta, uczeni, politycy, sportowcy oraz 
artyści. Wiele z upamiętnionych osób 
związanych było z UWr.

Popiersie Tadeusza Różewicza
fot. Tomasz Gąsior  

(Muzeum Miejskie Wrocławia)
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Dobrze bawili się także współtworzący Kawiarnię Ziemiańską studenci
fot. materiały organizatorów

Kawiarnia Ziemiańska nie tylko uczyła, ale też bawiła
fot. materiały organizatorów

Pomysłodawczynią projektu i siłą napę-
dową była dr hab. Joanna Nowosielska-
-Sobel, prof. UWr. – Idea, aby zrobić coś 
nietypowego, co zaktywizuje młodych 
studentów w dość niekonwencjonalny 
sposób, zrodziła się w kwietniu 2017 r. 
Miało to być coś, co połączy dobrą zaba-
wę z dużą wiedzą historyczną. Chcieliśmy 
też, by odbiorcy wydarzenia byli jedno-
cześnie jego współtwórcami. I tak właśnie 
powstała Kawiarnia Ziemiańska – wyjaś-
nia dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, 
prof. UWr. W projekt zaangażowało się 
ponad 120 osób: studentów, pracowni-
ków akademickich, nauczycieli, a także 
uczniów wrocławskich liceów.

Dlaczego akurat Ziemiańska? – Jest 
to nawiązanie do kultowej warszawskiej 
Cukierni Ziemiańskiej, powstałej w 1918 r. 
i będącej miejscem spotkań literatów 
Skamandra i „Wiadomości Literackich”, 
tu potraktowanej jako kwintesencja II RP. 
W ten sposób otworzyliśmy 100-lecie ob-
chodów odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – tłumaczy Nowosielska-Sobel. 

W kawiarni zaprezentowaliśmy ta-
niec, muzykę, kabaret, kino, kulinaria, ra-
dio, politykę, ale również kod kulturowy 
ukryty w ubiorze. Każdy z uczestników 
był przebrany w strój z epoki, co nada-
ło stworzonemu w ten sposób miejscu, 
wyjątkowy klimat. 

Celem projektu była popularyzacja 
wiedzy na temat życia politycznego, spo-
łecznego, ekonomicznego i kulturalnego 
ii RP wśród studentów instytutu Histo-
rycznego UWr, studentów innych kierun-
ków oraz uczniów liceów ogólnokształ-
cących. Staraliśmy się to zrealizować 
w nowatorskiej formie, aktywizując przy 
tym wspomniane szkoły na niwie współ-
pracy z instytutem Historycznym, akty-
wizując środowisko studenckie, tworząc 
nowe płaszczyzny współpracy różnych 

organizacji studenckich podejmujących 
w swoich działaniach problematykę kul-
tury materialnej i niematerialnej w uję-
ciu rekonstrukcji historycznej. Kawiarnia 
była także okazją do promocji instytu-
tu Historycznego, Wydziału Nauk Hi-

storycznych i Pedagogicznych, Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz liceów 
ogólnokształcących zaangażowanych 
w projekt, czyli LO iX, LO X oraz LO Xii 
we Wrocławiu. Wydana została jedno-
dniówka „A co w Ziemiańskiej piszczy…”. 

Kawiarnia Ziemiańska

Niech ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia!, czyli projekt edukacyjno-historyczno-
promocyjny Kawiarnia Ziemiańska. Co to za projekt? Skąd pomysł? Kto go 
zrealizował? Jaki był jego cel? To tylko nieliczne z pytań, jakie zadawały sobie osoby, 
które słyszały o projekcie zrealizowanym 13 listopada w instytucie Historycznym 
UWr przez SKN Historii XX w. im. prof. W. Wrzesińskiego przy współpracy 
z Zespołem Tańca Dawnego UWr oraz wrocławskimi liceami: iX, X i Xii. 

Agnieszka Wrzesińska, studentka historii
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Honorowymi gośćmi Kawiarni Zie-
miańskiej byli m.in. rektor UWr, prof. 
Adam Jezierski oraz prorektorzy prof. 
Jan Burdukiewicz i dr hab. Rafał Woj-
ciechowski, prof. UWr. Projekt został 
objęty patronatem Kolei Dolnośląskich, 
pełnomocnika marszałka województwa 

dolnośląskiego ds. młodzieży – Krystia-
na Ulbina, Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii, wrocławskiego od-
działu iPN, Centrum Historii Zajezdnia, 
wydawnictwa Gajt, a także patronatami 
medialnym „Gościa Wrocławskiego”, Ra-
dia Wrocław oraz Radia Luz.

Wiemy, że efekt Ziemiańskiej będzie 
działał. W kolejnych naszych projektach 
na pewno będziemy się odnosić do tego 
przedsięwzięcia, bo zapoczątkowało ono 
coś nowego. A co? To czas i nasza wyob-
raźnia pokażą niebawem! 

Beksiński nieznany w Bibliotece

Po stolicy, Trójmieście, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i wielu innych polskich 
miastach, przyszedł czas na Wrocław. Od 10 listopada do 10 grudnia w Bibliotece 
Uniwersyteckiej można było podziwiać zbiór ponad stu prac Zdzisława Beksińskiego. 
Wystawa objęła fotografie, fotomontaże oraz grafiki komputerowe mistrza. 
Wydarzeniu towarzyszyły m.in. wykłady multimedialne, prezentacje filmów 
dokumentalnych o artyście oraz pokazy VR (wirtualnej rzeczywistości).

Małgorzata Jurkiewicz

– Większość osób kojarzy twórczość Bek-
sińskiego głównie z obrazami pierwsze-
go okresu fantastycznego oraz późnego 
warszawskiego. Warto jednak pamiętać, 
że twórca zaczynał od fotografii, a po 
1997 r. działał również w obszarze foto-
montażu i grafiki komputerowej. I właś-
nie tę „nieznaną” cząstkę Beksińskiego 
chcemy pokazać podczas wystawy. Ta ga-
leria prac rzuca nowe światło na postać 
artysty i jest doskonałym spoiwem całego 
dorobku artystycznego twórcy – mówiła 
Ewa Barycka z Fundacji „Beksiński”.

Wystawa była niepowtarzalną szan-
są obejrzenia fotografii (1955–1960), 
fotomontaży i grafik komputerowych 
(1996–2004) Beksińskiego. Nowoczes-
ny charakter wystawy oddawał projekt 
wykorzystujący technologię Virtual Re-
ality (wirtualnej rzeczywistości), który 
pozwalał „wniknąć” w świat stworzony 
w oparciu o niezwykłą wyobraźnię ar-
tysty. Filmy dokumentalne przybliżyły 
sylwetkę Beksińskiego jako człowieka 
i artysty. Dopełnieniem wystawy stały 
się wykłady opisujące w skondensowa-
ny sposób życie i całą drogę twórczą tego 
znakomitego artysty.

Poza Wrocławiem wystawa gościła 
m.in. w Krakowie (UJ), Tarnowie, Kiel-
cach (UJK), Rzeszowie (URz), Toruniu 
(UMK) oraz Warszawie (UW). Wszędzie 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-

niem. Jak podają organizatorzy, utworzy-
ła się nawet grupa osób, która podąża za 
Beksińskim nieznanym wszędzie, gdzie 
wystawa miała się pojawić.

Organizatorami wystawy była Funda-
cja „Beksiński” oraz Biblioteka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

Zdzisław Beksiński (1929–2005) – urodzony w Sanoku wybitny artysta współczesny, foto-
grafik, rzeźbiarz, malarz, grafik. Po ukończeniu architektury na Politechnice Krakowskiej 
w 1955 r. powrócił do rodzinnego miasta. W latach 50. zajął się fotografią, następnie rysun-
kiem, malarstwem, rzeźbą, grafiką, a od połowy lat 70. – wyłącznie malarstwem. W 1977 r. 
przeprowadził się z rodziną do Warszawy, gdzie kontynuował twórczość malarską, a w latach  
90. odkrył grafikę komputerową. W wieku 76 lat został brutalnie zamordowany w swoim 
warszawskim mieszkaniu. Bogaty dorobek artystyczny na mocy zapisu testamentowego 
trafił do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie artysta od lat przekazywał swoje najlep-
sze prace.

Wystawę odwiedziło ponad 7 tys. osób
fot. Jerzy Katarzyński
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Akademicki Znicz Pamięci 2017
Kamilla Jasińska

W tygodniu poprzedzającym Dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
członkowie Uniwersyteckiego komitetu 
ds. opieki nad grobami osób zasłużonych 
dla UWr oraz wolontariusze – w sumie 
blisko 80 osób – mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych uprzątnęli gro-
by i zapalili znicze na grobach ponad 
300 osób związanych z Uniwersytetem 
– rektorów, profesorów i tych, którzy 
w minionych latach przyczynili się do 
powstania i rozwoju uczelni. Pamiętano 
także o słynnych absolwentach, pionie-
rach Wrocławia i uczelni oraz tych, którzy 
z UWr związani byli tylko w pierwszych 
powojennych latach, tj. w okresie wspól-
noty wrocławskich uczelni. Z pewnością 
nie udało się jeszcze dotrzeć wszędzie 
tam, gdzie członkowie komitetu chcie-
li. Kilkunastu grobów, mimo posiadania 
stosunkowo dokładnych lokalizacji, nie 
udało się odnaleźć, problem był także 
z dotarciem do grobów na cmentarzach 
parafialnych, które nie dysponują orienta-
cyjnym planem ani wyszukiwarką. Człon-
kowie komitetu mają ponadto świa-
domość, że nie o wszystkich zmarłych 
uczonych wiedzą. Nawet jeśli gdzieś nie 
pali się znicz lub nie stoją świeże kwia-
ty, to wszyscy objęci są pamięcią. Przed 
świętami Bożego Narodzenia ponownie 
zostaną odwiedzone groby rektorów, 
uprzątnięte będą także miejsca spoczyn-
ku ponad 30 uczonych pochowanych na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 
w tym dwóch rektorów UWr – prof. Stani-
sława Kulczyńskiego oraz prof. Kazimie-
rza Witalisa Szarskiego.

Akcja w dniach 26–31 października 
prowadzona była w innej formule niż 
w latach poprzednich. Każdy chętny,  po 
zgłoszeniu się do koordynatora akcji 
i otrzymaniu zniczy wraz ze specjalnymi 
naklejkami, mapą oraz informacją na te-
mat zmarłego, mógł pójść na dowolnie 
wybrany cmentarz w dowolnym terminie 
w czasie trwania akcji. Przy aprobacie i za 
zgodą rektora UWr, prof. Adama Jezier-
skiego, do udziału w akcji szczególnie 
zaproszeni byli wykładowcy i studenci 
mający zajęcia w dniach, w których pro-
wadzona była akcja. Była to niebywała 
okazja, by na cmentarzu przeprowadzić 
żywą lekcję historii, przy okazji zapalając 
znicze tym, z dorobku których na co dzień 
się korzysta. 

Akcja objęta była patronatem Ko-
legium Rektorów Uczelni Wrocławia 
i Opola. Odbywała się także przy pełnym 
poparciu Senatu Uniwersytetu Wrocław-
skiego, a znicze oraz kwiaty zostały ku-
pione ze środków przekazanych na ten 
cel przez rektora UWr. Prowadzona po raz 
kolejny na tak dużą skalę akcja zwróciła 
uwagę mediów i jej przebieg relacjono-
wały m.in. lokalne stacje radiowe i tele-
wizyjne.

Tradycyjnie już od 2015 r. akcji towarzy-
szyła zbiórka na rzecz prowadzonej przez 
komitet działalności, przede wszystkim 
na koszty prolongaty kwater i prace reno-
wacyjne. W tym roku na konto komitetu 
wpłynęło blisko 4000 zł, dzięki czemu 
komitet ma do dyspozycji ok. 6000 zł. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 

wspierając nas finansowo, pokazali, że 
leży im na sercu troska o stan miejsca 
spoczynku twórców i pracowników uczel-
ni. Serdeczne podziękowania składamy 
Michaelowi Kottowi, wnukowi prof. Stein-
hausa, który wsparł komitet kwotą, która 
pomogła w sfinansowaniu prolongat kilku 
grobów.

W 2018 r. komitet planuje m.in. posta-
wić pomnik nagrobny jednemu z profeso-
rów, pionierów UWr, który zmarł bezpo-
tomnie w 1975 r. Chcemy także odnowić 
liternictwo na kilku nagrobkach, by wielcy 
uczeni nie spoczywali dłużej w grobach, 
na których czas odcisnął swoje piętno, 
zacierając inskrypcje. Będziemy także 
dążyć do tego, by ufundować tablicę in-
skrypcyjną pionierce, jedynej kobiecie 
w pierwszym składzie Grupy Naukowo-
Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, która od 
1952 r. spoczywa bezimiennie w rodzin-
nym grobowcu na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

Kwota, która jest do dyspozycji ko-
mitetu, jest zbyt mała, by pokryć koszty 
wszystkich planowanych na najbliższy 
czas działań. Dziękując więc za udzielone 
wparcie, apelujemy o dalszą pomoc. Po-
każmy wspólnie, co znaczy PAMiĘTAĆ. Je-
śli na co dzień korzystamy z dorobku inte-
lektualnego oraz myśli i osiągnięć naszych 
nieżyjących poprzedników, to jesteśmy 
im winni nie tylko szacunek i uznanie, ale 
przede wszystkim pamięć. Jednym z prze-
jawów tej pamięci jest troska o miejsce 
spoczynku. Nie możemy dopuścić do sy-
tuacji, w której „grób zarośnie, pamięć się 
zatrze” (Kornel Ujejski). Wspólnie spraw-
my, by miejsca te wyglądały godnie. Aka-
demicki Znicz Pamięci – choć jest akcją 
prowadzoną na szeroką skalę raz do roku 
– powinien płonąć nieustannie.

rachunek do wpłat:
Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego 

(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian) 

ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław 

69 1050 1575 1000 0024 1444 0053 
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”

Uniwersyteckie zaduszki (lista zmar-
łych) oraz więcej o działalności komi-
tetu na stronie:
 www.uni.wroc.pl/inmemoriam

Pod koniec października po raz kolejny uprzątnięto groby zmarłych pracowników 
UWr oraz zapalono na nich znicze w ramach ogólnouczelnianej akcji Akademicki 
Znicz Pamięci.
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Rowerem przez Bałkany

Jako dwójka świeżo upieczonych absolwentów geologii wyruszyliśmy w podróż przez 
Bałkany do Grecji i z powrotem. Rowerami. Na dwa miesiące, przez najgorętszą 
część Europy. Mieliśmy z grubsza zaplanowaną trasę, mającą podczas dwóch 
miesięcy sięgnąć około 5000 km. Data powrotu została arbitralnie ustalona na dzień 
egzaminu na studia doktoranckie. Zadanie wykonalne, acz trudne, obejmujące nie 
tylko poznanie piętnastu państw występujących po drodze, ale i wisienkę na torcie – 
kilkudniowy odpoczynek na plażach Grecji.

Katarzyna Kądziołka, Katarzyna Zboińska, doktorantki w instytucie Nauk Geologicznych
Mateusz Szadkowski, absolwent geologii

Uzbrojeni w namioty, niewielki za-
pas oszczędności i sprzęt upakowany 
w sakwach, przed świtem 1 lipca wy-
ruszyliśmy z Wrocławia na południe. 
Pierwszy tydzień wyprawy to właści-
wie rozgrzewka – cywilizowane Czechy 
i nieskończenie płaskie brzegi Dunaju. 
Po nizinnych widokach Węgier, miłą od-
mianą były stopniowo rosnące wzgórza 
Bośni i Hercegowiny. Po przekroczeniu 
granicy, wyraźnie poczuliśmy, że jeste-
śmy w nieco innej Europie niż dotąd. 
Powoli zaczęły się pojawiać minarety 
ogłaszające zmianę kręgu religijnego 
oraz ślady niedawnej wojny domowej  
– ostrzeżenia przed minami, opuszczone 
domy i wioski, dziury po kulach w ścia-
nach budynków. Trudno było pozbyć się 
swoistego poczucia niepokoju, gdy na 
przerwę na burka (bałkańskie ciastko 

z mięsem) i kozi jogurt zatrzymaliśmy 
się w jakiejś opuszczonej wiosce, pod 
jaskrawoczerwoną tabliczką z napisem 
„Mine”, a z drugiego brzegu rzeki sły-
chać było śpiew muezina. Stolica pań-
stwa również silnie ucierpiała podczas 
walk. Jedną z pamiątek po wydarzeniach 
lat 90. są „sarajewskie róże” – miejsca, 
w których w wyniku bombardowania 
zginęli ludzie. Po wojnie dziury po upad-
ku bomb zalano czerwoną żywicą, któ-
re dziś powoli znikają pod warstwami 
świeżego asfaltu, podobnie jak wspo-
mnienia po tamtych tragicznych wyda-
rzeniach powoli zacierają się w pamięci 
ludzi. Zaskoczeniem okazało się stare 
miasto Sarajewa, które w okamgnieniu 
przenosi na obszary Bliskiego Wschodu. 
Bazary rodem z Turcji lub iranu, kobiety 
ubrane w burki i zlokalizowany central-

nie meczet – wszystko skropione aro-
matem intensywnej, parzonej, słodkiej 
kawy po turecku (za ok. 1,50 zł). Mimo 
śladów wojennych Bośnia i Hercegowina 
zachwyca niezniszczonym przez turysty-
kę, świeżym pięknem. Głęboko wycięta 
w wapiennych skałach Dolina Neretwy, 
wzdłuż której wiedzie droga do Mosta-
ru, to miejsce niczym z Narnii. Mostar 
jest nieformalną stolicą Hercegowiny 
i słynie z mostu znajdującego się na 
Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO, 
który od dawna stanowił symbol „po-
jednania Wschodu z Zachodem” przez 
harmonijne współistnienie społeczności 
islamskiej i katolickiej. Mimo że od woj-
ny minęło już wiele lat, wciąż nie jest to 
w pełni odkryte przez turystów miejsce. 

Kolejnym egzotycznym, choć nie-
co mniej pozytywnym odkryciem, była 
Albania. Jest to kraj biedny, w którym 
odnosi się wrażenie, że większość po-
pulacji zajmuje się (poza odpoczywa-
niem) sprzedażą owoców i warzyw na 
przydrożnych stoiskach oraz naprawą 
opon, często psujących sie na tutejszych 
drogach. Najgorętsze godziny dnia spę-
dzić można z miejscowymi w kafejkach, 
popijając pyszną i mocną kawę, obo-
wiązkowo podawaną ze szklanką wody 
z lodem. Częstym widokiem są grupki 
grających w domino mężczyzn gdzieś 
przy sąsiednim stoliku. W przyzwycza-
jeniu do porządku panującego w naszej 
części Europy ze zdziwieniem obserwu-
je się tutejsze zasady ruchu drogowego  
– niczym dziwnym nie jest sytuacja, 
gdzie dwa jadące z naprzeciwka samo-
chody zatrzymują sie na środku, by kie-
rowcy mogli zamienić ze sobą kilka słów. 
Ale, mimo panującego chaosu, ruch od-
bywa się całkiem płynnie, o ile nie przy-

Po wjechaniu na najwyższą przełęcz Karpat
fot. Paweł Derkowski
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Drogi Rumunii wciąż wyglądają tak, jak pół wieku temu…
fot. Paweł Derkowski

Kolacja na pustkowiach Bułgarii
fot. Paweł Derkowski

okazał się inny i wyjątkowy, wspaniałym 
jedzeniem i niewyobrażalnymi widokami, 
to czas magiczny. Dalekie wyprawy rowe-
rowe to duży wysiłek fizyczny, szczegól-
nie, kiedy jednego dnia trzeba przejechać 
ponad sto kilometrów po Karpatach, 
ale jest to też czas, którego nie da się 
zapomnieć. Co ważne – jest to również 
tani i bezpieczny sposób podróżowania. 
Nawet w najmniej przyjaznych rejonach 
świata człowiek na rowerze wzbudza bar-
dziej zaciekawienie czy litość niż chęć ob-
rabowania. Przy zachowaniu kilku zasad 
zdrowego rozsądku, każdy jest w stanie 
zaplanować niezwykłą i niepowtarzal-
ną wyprawę, która zaowocuje nie tylko 
wspomnieniami na całe życie, ale także 
poprawą kondycji fizycznej i poszerze-
niem horyzontów. Szczerze polecamy 
turystykę rowerową!

wiązuje się za bardzo do zasady ruchu 
prawostronnego. Żeby było jasne, to jest 
normalny kraj, z mnóstwem samocho-
dów i autostradami. Ale na tych auto-
stradach, na pasie awaryjnym rozłożeni 
są sprzedawcy pieczonej kukurydzy czy 
arbuzów. W Albanii też niestety w oczy 
silnie rzucają się śmieci – nieraz piękna, 
nowa śmieciarka po zebraniu odpadków 
jedzie za wioskę i wrzuca wszystko do 
rowu czy rzeki. 

Nie wszystkie napotkane kraje za-
padły nam równie mocno w pamięć. Nie-
raz zdarzało nam się przekraczać grani-
ce między państwami kilka razy w ciągu 
dnia. W ten sposób na przykład Serbia 
czy Czarnogóra mignęły gdzieś na skraju 
pola widzenia, a z Macedonii zapamię-
taliśmy tylko przyjemny chłód głębo-
kiej doliny, gdy przybywszy po zmroku, 
rozłożyliśmy namiot pod huczącym 
wodospadem. W Grecji objadaliśmy się 
lodami, a noce spędzaliśmy na opusz-
czonych po zachodzie słońca plażach 
albo w starych gajach oliwnych. Pewne-
go wieczoru w Albanii przy ruinach staro-
żytnego miasta długo rozmawialiśmy ze 
strażnikiem, który nie mówił w żadnym 
języku poza albańskim. A może to było 
w Bułgarii albo Grecji?

Sporo czasu spędziliśmy w Rumunii. 
Ciekawy kraj, nieco mniejszy od Polski, 
ale dużo mocniej zróżnicowany, co wraz 
z niskimi cenami czyni go wspaniałym 
kierunkiem turystycznym. 10 lat stru-
mienia pieniędzy z Unii Europejskiej nie 
zdołało do końca zatrzeć półdzikiego 
charakteru tego kraju. Na pokrytych 
nowiutkim asfaltem drogach, oprócz 
mnóstwa samochodów na brytyjskich 
tablicach, wciąż królują wozy ciągnięte 
przez konie. Wodę poza miastami na-
dal czerpie się ze studni z kołowrotem. 
A żadna woda nie jest równie pyszna, 
jak ta zaczerpnięta samodzielnie z ta-
kiej studni, po przejechaniu rowerem stu 
upalnych kilometrów. Jechaliśmy na pół-
noc, coraz bardziej zbliżając się do Kar-
pat. Z przydrożnych, niebieskich krzyży 
obserwowały nas twarze namalowanych 
wieloma kolorami Chrystusów. Potężny 
łańcuch Karpat to tereny prawie bez-
ludne, jeśli nie liczyć tysięcy niedźwie-
dzi. Szczęśliwie udało nam się nie tylko 
uniknąć bliskiego spotkania z nimi, ale 
także wspiąć się na wysokość ponad 
2100 metrów na karpackie przełęcze 
i dostać się na drugą stronę, do Sied-
miogrodu. Tam układ wiosek i wygląd 
domów przypomina Alzację lub Niemcy. 

Z kolei w centralnej części państwa re-
jony zamieszkane są prawie wyłącznie 
przez ludność węgierską. W kierunku 
granicy z Ukrainą znajduje się jeszcze 
Bukowina z charakterystycznym, drew-
nianym budownictwem i pojedynczymi 
wioskami zamieszkanymi przez rdzennie 
polską ludność, wciąż pamiętającą język 
ojczysty. A potem ukraińskie pociągi ze 
śmiesznie niskimi cenami, Lwów gdzie 
turystów z Polski są tysiące i zamknę-
liśmy koło, wracając do Polski. W mię-
dzyczasie nastała jesień, woda w rze-
kach zrobiła się zbyt chłodna do kąpieli, 
a chwilami widoczne zza deszczowych 
chmur słońce stało się bardziej radością 
niż codzienną torturą. 

Dwa miesiące spędzone w podróży, 
z namiotem rozbijanym pod gwiazdami, 
piętnastoma krajami, z których każdy 
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Parametryzacja 2017
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-
-rozwojowej jednostek naukowych, podając w połowie października do publicznej wiadomości jej wyniki. Ocenę przeprowadzono 
na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe 
w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Kategorię A otrzymało sześć z dziesięciu wy-
działów UWr: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i informatyki, Wydział 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Do kategorii B zaliczono trzy wydziały: 
Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Wydział Nauk Społecznych. Wydział Filologiczny 
otrzymał kategorię C. Część wydziałów złożyła odwołanie od decyzji KEJN.

O społecznej odpowiedzialności nauki w Warszawie
 16 listopada w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska 
akademickiego i biznesu. Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki oraz wręczono nagrody laureatom Xii edycji konkursu 
Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR, w tym nagrody Ministra 
Rozwoju i Finansów. Ponieważ temat społecznej odpowiedzialności nauki jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach konferencji zaplanowano dyskusję na temat oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, 
oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego –  a także podpisanie przez przedstawicieli środowiska naukowego Deklaracji 
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dokument podpisała prorektor ds. nauki, 
prof. iwona Bartoszewicz.

UWr w czołówce polskich uczelni
Uniwersytet Wrocławski ponownie znalazł się w światowym zestawieniu przygotowanym przez U.S. News & World Report. W te-
gorocznej edycji rankingu Best Global Universities, podobnie jak w roku ubiegłym, UWr zajął piąte miejsce wśród uwzględnionych 
w zestawieniu polskich uczelni (w kategorii „cały świat” miejsce 756.). Lepiej wypadły – w kolejności od pierwszej do czwartej 
pozycji – Uniwersytet Warszawski (359. na świecie), Uniwersytet Jagielloński (388.), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
(604.) i Politechnika Warszawska (615.). Na dalszych miejscach znalazły się m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(6. w kraju i 807. na świecie), Politechnika Wrocławska (7. i 876.) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (8. i 943.). Więcej 
informacji o rankingu i jego zasadach można znaleźć na stronie internetowej U.S. News & World Report: usnews.com.

Pomoc dla prof. Anny Mańko-Matysiak
Prof. Mańko-Matysiak z instytutu Filologii Germańskiej UWr, która choruje na zespół Guillaina-Barrego, będący następstwem 
choroby onkologicznej, pilnie potrzebuje rehabilitacji. Rodzina i przyjaciele poprzez Fundację „POKONAJ SAMEGO SiEBiE” (KRS 
0000704854, REGON 36878163000000, NiP 8943119204) zbierają środki na jej rehabilitację. Wpłaty można kierować na konta PKO 
Bank Polski SA: PL 03 1020 5226 0000 6602 0590 1113 lub Euro 55 1020 5226 0000 6602 0590 1147. Za każdą pomoc serdecznie 
dziękujemy!

Giełda Kół Naukowych 2017
24 listopada w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr odbyła się tradycyjna i zorganizowana przez studen-
tów UWr Giełda Kół Naukowych, która była częścią Dni Kół Naukowych. – Chcieliśmy dotrzeć nie tylko do studentów, ale przede 
wszystkim do uczniów szkół średnich i pokazać im, jak fantastycznie studiuje się i działa na Uniwersytecie Wrocławskim – mówił 
Darek Marciniak, sekretarz Rady Kół Naukowych UWr, która była organizatorem wydarzenia. W trakcie trwania Giełdy studenci 
i uczniowie mieli okazję poznać działalność uniwersyteckich kół naukowych. Dla licealistów organizatorzy przygotowali również 
serię wykładów. Na studentów – przyszłych członków kół naukowych – czekały wykłady specjalne, m.in. dotyczące pisania wnio-
sków o dofinansowanie wyjazdów i projektów. Podczas Giełdy wystąpił Zespół Tańca Dawnego, a nagrodę za najciekawsze stoisko 
odebrało Koło Naukowe Judaistów Sznirele Perele.

Co wspólnego ma krewetka z czajnikiem?
Odpowiedzi na to i inne pytania można było uzyskać podczas cyklu otwartych wykładów w instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr. 
Wykłady z fizyki skierowane do uczniów szkół średnich Dolnego Śląska ruszyły 21 października. Pierwszy z nich – Ciemna materia, 
ciemna energia – wygłosił dr Paweł Preś. Tematy kolejnych, odpowiednio 18 listopada i 9 grudnia, brzmiały: Neutrina, czyli małe 
jest piękne (prowadzenie prof. Jan Sobczyk) oraz Fizyka w świecie zwierząt i roślin. Jak wysokie mogą być drzewa i co wspólnego ma 
krewetka z czajnikiem? (prowadzenie mgr Artur Rokosa). 

Krótko
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Absolwent UWr desygnowany na prezesa  
Rady Ministrów
Na prezesa Rady Ministrów został desygnowany 8 grudnia pochodzący z Wrocławia
Mateusz Morawiecki (ur. 1968) – menedżer, bankowiec i polityk, absolwent studiów
historycznych na UWr rozpoczętych w 1987 r. Prace magisterską dot. genezy i pierw-
szych lat Solidarności Walczącej, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Wrzesiń-
skiego, obronił w 1992 r. Jako student brał udział w strajkach okupacyjnych latach 
1988–1989. Morawiecki w latach 2007–2015 był prezesem zarządu Banku Zachodniego 
WBK, od 2015 r. wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem rozwoju, a od 2016 r. mi-
nistrem finansów oraz przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Najpopularniejsze kierunki
MNiSW opublikowało pod koniec listopada raport dotyczący rekrutacji na studia w 2017 r. Wynika z niego, że studia na polskich 
uczelniach rozpoczęło w tym roku blisko 430 tys. studentów. Największą popularnością wciąż cieszą się kierunki informatyczne 
oraz te związane z zarządzaniem i psychologią. W pierwszej piątce zestawienia najpopularniejszych kierunków (dot. studiów sta-
cjonarnych i stopnia i jednolitych studiów magisterskich) znalazły się: informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia, prawo. 
Do najbardziej obleganych kierunków należała prowadzona na UWr chemia i toksykologia sądową – 18,9 osób na 1 miejsce (dla 
porównania: inżynieria i analiza danych – 54 osoby na 1 miejsce; kierunki lekarskie – 16,7). 

Bulwar Fizyków z dofinansowaniem w ramach WBO
W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich oraz 59 projektów 
rejonowych. Jeden ze zwycięskich projektów rejonowych został przygotowany przez uniwersyteckich fizyków z Wydziału Fizyki 
i Astronomii. Obejmuje on budowę na terenie bulwaru Józefa Zwierzyckiego soczewek akustycznych, będących początkiem większej 
całości, czyli parku pełnego zabawek fizycznych dla osób w różnym wieku. Soczewki akustyczne skupiają fale dźwiękowe oraz 
umożliwiają ich transmisję. Pozwala to na zabawę w przekazywanie dźwięków na odległość. Osoba mówiąca w jednej soczew-
ce będzie słyszana przy drugiej soczewce. Dzięki temu można prowadzić rozmowy na odległość analogowo i bez zewnętrznych 
źródeł energii. Soczewki nie wymagają konserwacji i obsługi człowieka. Są zatem stosunkowo tanie, a dzięki nim można poznać 
spory fragment fizyki klasycznej i dobrze się bawić. Pomysłodawcy planują stworzenie lub zamówienie profesjonalnego projektu 
architektonicznego dla soczewek i ich umiejscowienia. Chcą również zachować charakter miejsca i wkomponować soczewki w prze-
strzeń bulwaru. Projekt Bulwaru fizyków w WBO w 2016 r., praktycznie bez żadnej promocji uzyskał ponad 2000 głosów, jednak 
przegrał z dużymi projektami ogólnomiejskimi, dlatego w tym roku zgłoszony został jako projekt lokalny dla Nadodrza i uzyskał 
590 głosów. Próg budżetowy wynosi 250 tys. zł. 

Studentka UWr została Miss Polski 2017
18-letnia Kamila Świerc, studentka komunikacji wizerunkowej na 
UWr, została nową Miss Polski 2017. Kamila pochodzi z Opola i jest 
prezenterką tamtejszego oddziału TVP3 i to właśnie z mediami 
wiąże swoją przyszłość, dlatego po maturze zdecydowała się na 
studia na komunikacji wizerunkowej. – Swoją przyszłość wiążę 
nie tylko z rolą specjalisty ds. public relations, ale także z pracą 
w mediach. Uwielbiam seriale kryminalne i interesuje się fotomode-
lingiem, socjologią oraz projektami społecznymi. Rok temu miałam 
okazję stworzyć również własny projekt społeczny, który zakończył 
się sukcesem. Obecnie pracuję nad kolejnym – czytamy na oficjal-
nym portalu misspolski.pl. 

Książki nadesłane z Charkowa
W listopadzie dotarły do Wrocławia dwie książki wydane w języku rosyjskim 
przez wydawnictwo „Гуманитарный Центр” z Charkowa. Obydwie publika-
cje były wydane pierwotnie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Театр – пространство – тело – диалог. Исследования в современном 
театре/Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym 
teatrze. Авторы: Magdalena Gołaczyńska, ireneusz Guszpit / Под ред. 
Магдалены Голачинской, Иренеуша Гушпита/Перевод с польского изд-ва 
„Гуманитарный Центр”/Григорьева М.В., 312 стр., Тираж : 1500 шт. , Год 
издания: 2017, iSBN: 978-617-7528-03-5 oraz Искусство коллекционирования. 

fot. Jerzy Katarzyński

fot. Dorota Tyszka za www.misspolski.pl
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i to dosłownie. Filip Michalski, student informatyki stosowanej i systemów 
pomiarowych na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr, stworzył wizualizację Drogi 
Mlecznej, która umożliwia wirtualną podróż w kosmos. By ją rozpocząć, wystarczy 
urządzenie z dostępem do internetu.

Michał Raińczuk

Droga Mleczna na wyciągnięcie ręki

Projekt MilkyWay3D mógłby w ogóle 
nie ujrzeć światła dziennego, gdyby nie 
popularyzujący naukę konkurs FizBit, or-
ganizowany co roku na Wydziale Fizyki 
i Astronomii UWr. Filip Michalski zdecy-
dował się wziąć udział w jego tegorocz-
nej edycji.  

– Zadanie polegało na połączeniu 
fizyki i astronomii – mój wcześniejszy 
kontakt z tymi dziedzinami był powierz-
chowny – z programowaniem, które 
uwielbiam – mówi student ii roku. – Każ-
dy lubi obserwować niebo, czytać o lotach 
w kosmos – dodaje. – Postanowiłem za-
głębić się w tę tematykę i natrafiłem na 
spisy gwiazd. Uznałem, że ciekawym wy-
zwaniem byłoby przekształcenie danych 
i zaprezentowanie ich w bardziej zrozu-
miałej, przystępnej formie.   

Przygotowanie pierwszej wersji wizu-
alizacji zajęło Filipowi nieco ponad mie-
siąc. Codziennie pracował nad nim co 
najmniej siedem godzin. Równocześnie 
dużo czytał o astronomii, poszerzał swo-
ją wiedzę o Drodze Mlecznej, Układzie 
Słonecznym; poznawał też właściwości 
gwiazd, w tym ich kolorystykę. – Wszyst-
ko to było niezwykle interesujące, dlatego 
praca sprawiała mi znacznie więcej przy-
jemności, niż trudności – mówi.

Pod kątem naukowym projekt został 
oceniony przez członków komisji konkur-
su FizBit, w składzie której znaleźli się 
pracownicy instytutu Fizyki i Astronomii. 

Efekt? Finalna wersja stworzonej przez 
Filipa wizualizacji zdobyła pierwszą na-
grodę w tegorocznej odsłonie rywalizacji 
– a później ruszyła w świat. Zaprezento-
wano ją m.in. podczas 22. Międzynarodo-
wej Konferencji o Technologiach Web 3D 
w Brisbane w Australii. 

– Projekt MilkyWay3D kierowałem 
i kieruję przede wszystkim do pasjo-
natów, amatorów astronomii – mówi 
student. – Można z niego korzystać 
także w celach edukacyjnych, w szko-
łach podstawowych czy średnich. Nauka 
jest znacznie bardziej przyjemna, gdy jej 
doświadczamy i możemy zobaczyć to, 
o czym się uczymy. By rozpocząć eks-
plorację kosmosu, wystarczy komputer 

z dostępem do internetu (adres strony: 
milkyway3d.pl). Do wirtualnej rzeczy-
wistości można również przenieść się 
za pomocą smartfonu (wchodząc na 
wspomniany wcześniej adres i wybiera-
jąc ikonkę gogli w menu; potrzebne będą 
jednak okulary 3D).  

Aktualnie Filip Michalski pracuje nad 
usprawnieniami i nowymi możliwościami 
MilkyWay3D. Wszystkie operacje planuje 
przenieść na serwer, co umożliwi wyko-
nywanie większej liczby obliczeń, a tym 
samym znacznie zwiększy dokładność 
wizualizacji. Zachęcony sukcesem Mil-
kyWay3D, Filip zabrał się również za 
kolejny projekt. Tym razem buduje mapę 
satelitów orbitujących wokół Ziemi. 

Коллекционирование как форма культуральной активности/Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej 
/ Renata Tańczuk, aвтор: Рената Таньчук , Автор вступительной статьи: доктор психологических наук В.П.Третьяков (СПбГУ), 
Перевод с польского М.В.Григорьева ., 372 стр., Тираж : 1200 экз., Год издания: 2016, iSBN: 978-617-7022-64-9. Charkowskie 
wydawnictwo specjalizuje się w tłumaczeniu współczesnych publikacji naukowych, wśród partnerów znaleźć można Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage 
Publications, Peter Lang. Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w swoich zbiorach posiada wybrane charkowskie 
publikacje z ostatnich kilku lat. 

zebr. redakcja
Więcej informacji z życia UWr na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce UNiWERSYTET – AKTUALNOŚCi (uni.wroc.pl/puol)

Wizualizację MilkyWay3D można było zobaczyć m.in. na wystawie w Singapurze 
fot. ina Conradi Chavez
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Międzynarodowa sieć BEAR ma 25 
członków, na co dzień pracujących na 
11 uniwersytetach (m.in. McGill Uni-
versity w Kanadzie, University of Glas-
gow w Szkocji, Tufts University w USA, 
King’s College London w Anglii czy Tartu 
University w Estonii) w 6 krajach. Te-
matem jej badań jest rola i znaczenie 
regionalnych grup mniejszościowych 
na wschodnim pograniczu Unii Europej-
skiej, przede wszystkim w kontekście 
konkurencji geopolitycznej między UE 
a Federacją Rosyjską. Na wymianę ba-

Wrocławscy badacze 
w międzynarodowym zespole

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu 
Wrocławskiego weszło w skład sieci badawczej Jean Monnet Research Network 
Between the EU and Russia: Domains of Diversity and Contestation.

oprac. Michał Raińczuk

dawczą i dydaktyczną BEAR otrzymała 
od Komisji Europejskiej dofinansowanie 
w wysokości 300 tys. euro. inicjatorem 
udziału Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich im. Willy ’ego Brandta 
w projekcie oraz koordynatorem jego 
wrocławskiej części jest prof. ireneusz 
P. Karolewski.

Centrum Studiów Niemieckich i Eu-
ropejskich im. Willy’ego Brandta Uni-
wersytetu Wrocławskiego jest między-
wydziałową placówką Uniwersytetu 
Wrocławskiego, powstałą w 2002 r. jako 

wspólny projekt UWr i Niemieckiej Cen-
trali Wymiany Akademickiej (DAAD). 
Najważniejszym celem CSNE jest inicjo-
wanie, organizowanie oraz popularyzo-
wanie problematyki niemieckiej i relacji 
polsko-niemieckich, z naciskiem na pięć 
zakresów tematycznych: wizje Europy 
w XiX i XX wieku; nacjonalizm, religie 
i integracja europejska; kultura, lite-
ratura i pamięć w stosunkach polsko- 
-niemieckich; historia Niemiec i kontro-
wersji polsko-niemieckich oraz Polska 
i Niemcy w zjednoczonej Europie.

Projekt #100victims

Projekt #100victims to polsko- i anglojęzyczna 
publikacja w mediach społecznościowych sylwetek 
stu ofiar komunizmu, reprezentujących sto milionów 
ofiar tego systemu. Projekt jest realizowany przez 
dr. Łukasza Kamińskiego z instytutu Historycznego 
wspólnie ze studentami kierunku historia 
w przestrzeni publicznej. 

– Naszym celem jest pokazanie, że za 
szacowaną przez  historyków liczbą  
100 milionów ofiar komunizmu kryją się 
losy konkretnych ludzi. Ludzi, którzy mie-
li swoje twarze i nazwiska, których życie 
zostało nagle brutalnie przerwane – wy-
jaśnia dr Kamiński. Przez sto dni, po-
cząwszy od 7 listopada, na profilach akcji 
w mediach społecznościowych pojawiają 
się sylwetki ofiar. Są wśród nich zarów-

Kamilla Jasińska

no osoby powszechnie znane, rozpo-
znawalne jedynie w swoich państwach, 
jak i takie, o których prawie wszyscy 
zapomnieli. Są to przedstawiciele róż-
nych stanów społecznych oraz osoby 
w różnym wieku – od dzieci po starców.  
– Wszystkie te osoby reprezentują dzie-
siątki państw w różnym stopniu dotknię-
tych przez komunizm. Ich śmierć przypa-
dała na różne okresy, łącznie z ostatnimi 

laty – wyjaśnia dr Kamiński i dodaje: 
– Praca nad  projektem #100Victims 
w brutalny sposób uświadomiła nam 
bolesną prawdę – większość ofiar ko-
munizmu pozostaje anonimowa. Anoni-
mowość ofiar była celem obu systemów 
totalitarnych. Komunistom chodziło 
nie tylko o zgładzenie swoich wrogów, 
lecz także o wymazanie pamięci o nich. 
Stąd chociażby większość ich ofiar po-
grzebana jest w do dziś nieznanych miej-
scach. Nie możemy przywrócić życia za-
mordowanym, możemy jednak wskrzesić 
pamięć o nich. Sto dni trwania kampanii 
#100Victims powinno uświadomić tę po-
trzebę wielu ludziom na całym świecie.

Profile projektu:
twitter.com/100Victims  
www.facebook.com/100Victims/ 
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skim (przy granicy z Albanią), droga ze 
Skopja prowadzi doliną rzeki Radiki, 
która chwilami przybiera postać głębo-
kiego wąwozu. Celem naszej wyprawy 
był klasztor Jovana Bigorskiego, który 
powstał najprawdopodobniej w i poł. 
Xi wieku na miejscu, gdzie znaleziono 
cudowną ikonę Jana Chrzciciela. Klasz-
tor znany jest z tej cudownej ikony oraz 
jednego z najpiękniejszych w Macedo-
nii rzeźbionego w drewnie ikonostasu 
(i poł. XiX w.). W Rastuszy zwiedziliśmy 
XV-wieczny drewniany meczet, a także 
spotkaliśmy się ze wójtem Mawrowa 
i Rostuszy –  Medatem Krutovskim, któ-
ry przedstawił sytuację demograficzną 
i społeczną gminy.

Wyjazd do Macedonii należy uznać 
za bardzo udany zarówno ze względu 
na jego wymiar naukowy, jak i zawarte 
przed laty, wciąż pielęgnowane i stale 
pogłębiane osobiste, przyjacielskie re-
lacje z przedstawicielami tamtejszego 
środowiska naukowego.

Kontaktów z macedońskim środowiskiem 
naukowym ciąg dalszy 

W połowie listopada delegacja językoznawców z instytutu Filologii Słowiańskiej 
UWr gościła w kilku ośrodkach naukowych w Skopju – Macedońskiej Akademii Nauk 
i Sztuk (MANU), instytucie Języka Macedońskiego oraz na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego.

dr iwona Łuczków
Wydział Filologiczny, instytut Filologii Słowiańskiej

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia 
instytutu Języka Macedońskiego „Krste 
Misirkova” w dniach 15–16 listopada 
odbyła się w Skopju międzynarodowa 
konferencja naukowa Przeszłość świata 
językowego – dziś i jutro. Poza języko-
znawcami macedońskimi udział wzięli 
w niej językoznawcy z Bośni i Herce-
gowiny, Chorwacji, Niemiec, Polski, 
Rosji, Serbii i Słowenii. Uniwersytet 
Wrocławski reprezentowali i referaty 
wygłosili: emerytowany profesor UWr, 
członek zagraniczny MANU dr hab. Jan 
Sokołowski, dyrektor iFS – prof. Mi-
chał Sarnowski, zastępca dyrektora iFS  
ds. naukowych i finansowych – dr hab. 
Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, kierow-
nik Pracowni Macedonistyki – dr iwona 
Łuczków oraz doktorantka iFS – mgr 
Maria Stryszewska.

Podczas pobytu w Skopju odbyło się 
spotkanie z prezesem Macedońskiej 
Akademii Nauk i Sztuk, akademikiem 
Taki Fiti oraz z wiceprezesem MANU, 

prozaikiem, Luanem Starową. W spot-
kaniu uczestniczyli przedstawiciele Cen-
trum Badawczego Lingwistyki Arealnej  
– doktor honoris causa UWr prof. Zuzan-
na Topolińska oraz prof. Marjan Marko-
vikj, kierownik Centrum. Rozmowy doty-
czyły dotychczasowej współpracy między 
MANU i UWr oraz planów na przyszłość. 
Na spotkaniu z dziekanem Wydziału Filo-
logicznego Uniwersytetu św. Cyryla i Me-
todego w Skopju, prof. Anetą Dučevską, 
omówiono projekt współpracy związany 
z planowanym podpisaniem dwustronnej 
umowy między naszymi uczelniami.

Spotkania naukowe sprzyjają nie tyl-
ko nawiązaniu kontaktów z naukowcami 
zagranicznymi. Są też okazją do pozna-
nia innego kraju, jego historii, kultury 
czy obyczajów. Tym razem zostaliśmy 
zaproszeni na wycieczkę do zachodniej 
części Macedonii – Parku Narodowego 
Mawrowo położonego na terytorium 
gminy Mawrowo i Rostusza. Ponieważ 
Park znajduje się w terenie wysokogór-

Spotkanie z prezesem Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk
fot. materiały organizatorów
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stępowała w tej części Europy w czasie 
plejstocenu. Obecnie badane stanowisko 
jest oddalone od zwartego zasięgu o set-
ki kilometrów. – Badania nad różanecz-
nikiem dostarczają nam zatem nowych 
argumentów świadczących o tym, że Kar-
konosze stanowią ważne polodowcowe 
refugium gatunków górskich na mapie 
kontynentu. Wyniki te mają znaczenie 
w kontekście wiedzy o przyrodzie Karko-
noszy, ale także w szerszej perspektywie 
biogeografii gór Europy oraz wiedzy o hi-
storycznych powiązaniach bioty izolowa-
nych, wysokogórskich siedlisk – podkre-
śla dr hab. Michał Ronikier.

Równolegle do badań genetycznych 
przeprowadzono także badania ekolo-
giczne. ich celem było określenie liczeb-
ności populacji roślin i jej kondycji oraz 
warunków siedliskowych, w których 
występuje. Badania były prowadzone 
na zlecenie Karkonoskiego Parku Naro-
dowego. Sfinansował je Fundusz Leśny 
Lasów Państwowych.

Botaniczne odkrycie w Karkonoszach
Michał Raińczuk

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej 
Akademii Nauk postanowili sprawdzić, czy stanowisko różanecznika alpejskiego, 
krzewu występującego w Polsce wyłącznie na jednym stanowisku, wysoko 
w Karkonoszach, ma charakter naturalny. A jeśli tak, to jak wyglądają powiązania 
z główną częścią zasięgu tego gatunku w górach środkowej i południowo-zachodniej 
Europy. 

Różanecznik
fot. Marek Malicki

Różanecznik alpejski to krzew osiągają-
cy zazwyczaj nie więcej niż 80 cm wyso-
kości. Charakteryzuje się zimotrwałymi 
liśćmi oraz efektownymi, różowymi 
kwiatami, które kwitną w czerwcu. Ro-
ślina ta naturalnie występuje wysoko 
w górach, w piętrze subalpejskim i alpej-
skim (powyżej górnej granicy lasu), two-
rząc często zwarte zarośla. Jej naturalny 
obszar występowania to góry środkowej 
i południowo-zachodniej Europy – Alpy, 
Pireneje, Apeniny.

– Nigdy nie podawano, że roślina ta 
może być gatunkiem rodzimym w Polsce, 
chociaż niektórzy autorzy cytowali źródła 
z 1600 r., dotyczące flory Śląska, interpre-
tując zawarty w nich opis jako odnoszący 
się właśnie do różanecznika alpejskiego 
– mówi dr Marek Malicki z Zakładu Bo-
taniki instytutu Biologii Środowiskowej 
UWr. Stanowisko to było znane niektó-
rym botanikom od lat – nigdy jednak 
nie zostało opisane w literaturze. Za-
dania tego podjęło się dopiero trzech 
naukowców: wspomniany już dr Marek 
Malicki oraz dr hab. Michał Ronikier  
i dr Tomasz Suchan z instytutu Botaniki 
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. 
Do zbadania genezy karkonoskiej popu-
lacji rośliny zainspirował ich charakter jej 
występowania – położenie w niedostęp-
nym terenie, oddalonym od miejscowo-
ści oraz dróg i szlaków. – Czy znalazła 
się tam w wyniku procesów naturalnych? 
Czy może jednak ktoś ją posadził? A jeśli 
została sztucznie wprowadzona, to skąd 
pochodzi? Aby odpowiedzieć na te pyta-
nia, wykonaliśmy badania genetyczne, 
pobierając w tym celu próbki roślin z Kar-
konoszy oraz innych populacji z całego 
obszaru występowania gatunku: Alp 
Wschodnich i Zachodnich oraz Pirenejów 
– mówi Marek Malicki. 

Naukowcy zbadali zróżnicowanie ge-
netyczne oraz strukturę genetyczną ró-
żanecznika alpejskiego w całym obszarze 
występowania – w tym w Karkonoszach. 
Przyjrzeli się również wewnętrznemu 
zróżnicowaniu genetycznemu populacji 
karkonoskiej. – Udało nam się wykazać 
wyraźną odrębność genetyczną populacji 
karkonoskiej. Co szczególnie interesują-
ce, najbliżej spokrewnione z nią populacje 
nie znajdują się w bliższych geograficznie 
Alpach Wschodnich, tylko w części za-
chodniej tych gór. Wewnętrzne zróżnico-
wanie genetyczne karkonoskiej populacji 
jest także bardzo wysokie, co tylko po-
twierdza tezę o naturalnym pochodzeniu 
rośliny – mówi dr Tomasz Suchan. 

Wszystko wskazuje zatem na to, że 
karkonoska populacja różanecznika al-
pejskiego jest rodzima, a gatunek ten 
należy uznać za relikt polodowcowy. 
Oznacza to, że kilkadziesiąt występu-
jących tam obecnie krzewów jest pozo-
stałością większej populacji, która wy-
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– Są tacy, którzy mają o to pretensje, ale 
wolałem od razu uprzedzić, że nie mamy 
do czynienia z UFO, żeby uciąć wszelkie 
zbędne komentarze – śmieje się dr Miro-
sław Furmanek z instytutu Archeologii 
UWr. Mowa o kręgu w zbożu o średnicy 
80–90 metrów, który udało się odkryć 
w tym roku pod Oławą dzięki zdjęciom 
lotniczym autorstwa Piotra Wronieckie-
go. – Robiąc fotografie, obserwujemy tzw. 
wyróżniki, w tym wyróżniki wegetacyjne, 
czyli roślinne, oraz wyróżniki glebowe 
– tłumaczy Mirosław Furmanek. – Za-
sada jest prosta: jeśli człowiek wykopał 
coś w ziemi, na przykład fosę czy jamę, 
albo pod powierzchnią ziemi znajdują się 
fragmenty kamiennych budowli, jak fun-
damenty, to te miejsca wyróżniają się na 
tle reszty otoczenia. Rosnące tam zboża 

dojrzewają w innym tempie, mają inną 
wysokość, kolor itp.

To właśnie wspomniane wyróżni-
ki ułożyły się w – jak się okazało – nie 
tak znowu tajemniczy krąg pod Oławą. 
Wrocławscy archeolodzy od razu rozpo-
znali w nim rodzaj obiektu występujące-
go przeważnie na terenie Czech, Moraw, 
Słowacji, Węgier i Niemiec. – Ten bardzo 
charakterystyczny układ – podwójne 
rowy połączone klamrami, cztery wejścia, 
palisady – jest typowy dla wyjątkowo 
krótkiego okresu i konkretnych społecz-
ności, stąd nasza pewność. Założenie to 
powstało około 7 tys. lat temu – mówi 
Mirosław Furmanek. 

Nie wiadomo jeszcze, jaką funkcję 
pełnił oławski rondel, bo taką nazwą 
określa się podobne, odkryte dotych-
czas konstrukcje. Pomysłów jednak nie 
brakuje. – Archeologia korzysta z nauk 
przyrodniczych, ale sama jest nauką hu-
manistyczną, dlatego koncepcje wciąż się 
zmieniają. Można powiedzieć, że jest ich 
tyle, ilu archeologów – mówi Mirosław 
Furmanek. – Poza tym w archeologii, 
jak w naukach społecznych, zmienia się 
również podejście do rozumienia prze-
szłości – dodaje. – Kiedyś bardzo często 
próbowano przekładać nasz sposób po-
strzegania świata na dawne społecz-
ności. Jeżeli odkryto coś, co kojarzyło 
się z fosą, znalezisko od razu kojarzono 
z funkcjami obronnymi. Dlaczego? Bo 
fosy broniły dostępu do grodów, zamków, 
miast – wszystkiego, co miało wewnątrz 
zamieszkane zabudowania. Tyle że 
w przypadku założeń spod Oławy zabu-
dowań brak. Nie ma też żadnych śladów, 
które mogłyby sugerować, że w środku 
ktoś mieszkał. Przestrzeń w środku, za 
rowami i palisadami, jest pusta.

Do czego zatem mógł służyć obiekt, 
którego szczątki wciąż znajdują się pod 
ziemią? Jedna z hipotez zakłada, że peł-
nił on funkcje społeczno-symboliczne 

i odbywały się w nim różnego rodzaju 
obrzędy religijne, ze składaniem ofiar 
włącznie. inni badacze sugerują, że mógł 
być czymś w rodzaju obserwatorium czy 
„kalendarza” – ponieważ położenie 
wejść pokrywało się z wydarzeniami 
astronomicznymi, związanymi z kon-
kretnymi świętami czy cyklem działań 
rolniczych. Jeszcze jedno potencjalne za-
stosowanie to stadion, na którym odby-
wały się rozgrywki sportowe, integrujące 
społeczność i rozładowujące ewentualne 
napięcia.

Być może więcej informacji uda się 
uzyskać po przeprowadzeniu kolejnych 
badań, z wykorzystaniem radaru czy 
magnetometru, które pozwolą uzyskać 
dodatkowy, dokładniejszy obraz tego, 
co znajduje się pod ziemią. Wykopalisk 
na tę chwilę archeolodzy nie planują – 
z konkretnego powodu. – Tego rodzaju 
badania wiążą się z niszczeniem stano-
wisk, a w archeologii od wielu lat popu-
larność zdobywa inna tendencja: żeby 
dowiedzieć się jak najwięcej za pomocą 
badań nieinwazyjnych – mówi Mirosław 
Furmanek. – Nowoczesna definicja ar-
cheologii zakłada, że nasz obowiązek 
to nie tylko poznawanie przeszłości po-
przez prowadzenie wykopalisk. Jesteśmy 
również odpowiedzialni za ochronę sta-
nowisk.

Odkrycie pod Oławą jest elementem 
zakrojonego na szeroką skalę projektu, 
finansowanego przez Narodowe Cen-
trum Nauki, realizowanego w instytucie 
Archeologii UWr od kilku lat. Dotyczy on 
zmiany kulturowej na Śląsku w neolicie 
i wczesnej epoce brązu, czyli w kluczo-
wym okresie w dziejach ludzkości – kie-
dy łowcy i zbieracze zaczęli stawać się 
rolnikami. Zakres przedsięwzięcia jest 
ogromny. W jego ramach archeolodzy re-
gularnie robią zdjęcia lotnicze, organizują 
badania wykopaliskowe i prowadzą za-
awansowane analizy, m.in. genetyczne. – 
Wychodzimy z założenia, że w dzisiejszej 
archeologii bardzo istotne są prospekcja, 
czyli etap poszukiwania, oraz nacisk na 
metody nieinwazyjne – mówi Mirosław 
Furmanek. – Dzięki temu podejściu uda-
ło nam się odkryć ogromną liczbę nowych 
typów stanowisk oraz uzyskać nowe in-
formacje na temat stanowisk już nam 
znanych.

UFO? Nic z tych rzeczy!

Ufolodzy nie będą zachwyceni, ale pasjonaci historii 
– jak najbardziej. Archeolodzy z Uniwersytetu 
Wrocławskiego wyjaśnili, skąd wzięły się tajemnicze 
kręgi w zbożu pod Oławą.

Michał Raińczuk

Oławski rondel z lotu ptaka
fot. Piotr Wroniecki
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Za oknami uniwersyteckiego gmachu głównego przedzimowa szaruga i przelotne 
opady. W tym czasie inna placówka naszej uczelni zmaga się w ciemnościach 
z zamiecią śnieżną, a jej okna szczelnie zakrywają okiennice. Na ścianę szczytową 
napiera wiatr, cała konstrukcja drży przy mocniejszych podmuchach, a zimne 
powietrze gwiżdże w szczelinach drewnianej konstrukcji. 

Doniesienia z Baranówki, czyli aktywność 
naukowa na Ziemi Wedela Jarlsberga
dr Marek Kasprzak
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Mowa oczywiście o Baranówce, czyli Sta-
cji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
im. Stanisława Baranowskiego na Spits-
bergenie. inną, potocznie używaną na-
zwą tego obiektu jest Werenhus. Nazwa 
ta przydaje się szczególnie na miejscu 
i zapobiega pomyłkom podczas wywoły-
wania mieszkańców stacji przez radio – 
w oddalonej o 15 km na południe Polskiej 
Stacji Polarnej w Hornsundzie funkcjonu-
je budynek o podobnie brzmiącej nazwie, 
określany jako Banachówka. Werenhus to 
też ładna nazwa, bo jest spolszczeniem 
od norweskich słów Væren (gwiazdozbiór 
Barana) i hus (dom). 

Baranówka wzniesiona została 
w 1971 r. z inicjatywy dr Stanisława Ba-
ranowskiego i przy aprobacie prof. Alfre-
da Jahna. imię badacza nadano stacji na 
wieść o jego tragicznej śmierci w 1978 r. 
Zbudowano ją 500 m od brzegu morza 
Grenlandzkiego, na litej skale wyła-
niającej się spod wału moreny bocznej 

lodowca Werenskiolda, tuż przy nie-
wielkim wodospadzie na potoku Brat-
tegg. Na grzbiecie moreny już wcześniej 
prowadzono pomiary meteorologiczne, 
a drewniany budynek zastąpił obozy 
namiotowe wykorzystywane przez gru-
py glacjologów i klimatologów prowa-
dzących prace na pobliskim lodowcu, 
zapoczątkowane w trakcie iii Międzyna-
rodowego Roku Geofizycznego w latach 
1957–1960. Od początku lat 70. XX wieku 
stacja służy wrocławskim uczonym i ich 
naukowym partnerom.

W stacji nikt nie zimuje, nie do takich 
celów została ona bowiem stworzona. 
Służy za bazę wyprawom letnim i o na-
szej aktywności badawczej podczas dnia 
polarnego będzie dalsza część tekstu. 
Zanim przedstawię czytelnikom aktual-
ną sytuację stacji oraz kierunki prowa-
dzonych badań, rozpocznę od opisania 
trudności związanych z funkcjonowa-
niem bazy.

Podana wcześniej informacja, że sta-
cję założono 500 m od brzegu morskiego 
nie oznacza, że można się do niej dostać 
łodzią, ubranym zresztą w pomarańczo-
wy kombinezon ratowniczy i wypatrujący 
podwodnych szkierów. Pobliska zatoka 
Nottingham uległa znacznemu wypły-
ceniu, gdy Kvisla, największa z rzek od-
wadniających lodowiec Werenskiolda, 
zmieniła swój bieg i cały odpływ wód lo-
dowcowych został skierowany do zatoki 
w pobliżu Baranówki. Rumowisko rzeczne 
w krótkim czasie utworzyło rozległą del-
tę i transport ładunków do stacji drogą 
morską został utrudniony. Co zatem ro-
bić? Helikopter? Nosić ładunki na plecach 
z innej zatoki (Hytte), 45 minut pieszo. 
Naturalnie wiosną, przed tajaniem pokry-
wy śnieżnej, pod stację można dostać się 
skuterem śnieżnym. Drugą drobną uciąż-
liwością są wizyty gości w białym futrze 
rozmiarów XXXL i większych. Zaglądają 
przez okno, liżą szyby, chętnie wywracają 

Prace montażowe na przełęczy Jahna
fot. Marek Kasprzak
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beczki ze śmieciami, zdarzało się, że nie 
chciały opuścić sąsiedztwa Baranówki 
przez kilka dni. Niestety, niedźwiedzie 
polarne to stała atrakcja arktycznych 
wypraw, zmuszająca do niesłabnącej 
czujności. Nieuwaga bądź zaniedbania 
ze strony ludzi niemal co roku prowadzą 
na Spitsbergenie do groźnych zdarzeń. 

Pobyt w Baranówce wiąże się także 
z zapewnieniem odpowiedniej ilości paliw 
– benzyny do agregatu prądotwórczego, 
butli z gazem do kuchenki i drewna bądź 
brykietów drzewnych do piecyka. Palenie 
w piecyku jest przyjemne, o ile posiada 
się odpowiednie zapasy opału. Bez piecy-
ka trudno zresztą wyobrazić sobie miesz-
kanie w tym miejscu. Codzienne susze-
nie obuwia i ubrań, ogrzanie wnętrza, 
gdy na zewnątrz panują normalne, letnie 
temperatury… z reguły 3–7°C, poprawa 
humoru po pobudce w wychłodzonym 
wnętrzu. i jeszcze żywność. Także prze-
noszona kursowo z Zatoki Hytte, zawsze 
dobierana pod kątem ciężaru opakowań 
i terminu przydatności do spożycia. Data 
ważności jedzenia traci jednak z czasem 
na znaczeniu, a nieopróżniana spiżarnia 
pozwala na znaleziska z pogranicza od-
kryć kulinarnych i archeologicznych.

W ostatnich latach każdy letni pobyt 
przynosi zmiany stanu budynku naszej 
stacji oraz w jej otoczeniu. Jest to zasłu-
ga starań o środki finansowe obecnego 
kierownika stacji dr Mateusza Strzele-
ckiego (przy życzliwości rektora Jezier-
skiego) i pracy fizycznej Piotra Modzela, 
opiekuna technicznego obiektu, zdolne-
go przeprowadzić nawet najtrudniejsze 
naprawy i modernizacje, szczególnie 
z zacięciem elektronicznym (tzw. „złota 
rączka”). W latach 2014–2016 z otocze-
nia stacji zniknęły setki kilogramów, 
a może i tony, metalowych śmieci i zło-
mu, będących świadectwem instalacji 
i eksperymentów polowych poprzednich 
dziesięcioleci. Dziękujemy za pomoc wie-
lu osobom! Wnętrze budynku przearan-
żowano: powiększono kuchnię kosztem 
narzędziowni, wykonano nowe meble 
i przeprojektowano ich układ w dwóch 
laboratoriach (tzw. „zielonym pokoiku” 
i „lodówce”), przerobiono łazienkę, wy-
posażając ją w gazowy bojler, wstawiono 
nowe okna i okiennice, usunięto grożącą 
zwarciami, starą instalację elektrycz-
ną, wprowadzając oświetlenie LED (na 
montaż czeka mała siłownia wiatrowa). 
Rozpoczęto także trudną wymianę de-

sek podłogowych, bowiem stojący na 
betonowych bloczkach budynek jest 
od spodu silnie zawilgocony i niektóre 
framugi drzwi nie miały już podparcia. 
W minionym roku przełożono jeden 
z murów oporowych, zabezpieczających 
Baranówkę przez osuwaniem materiału 
skalnego z moreny. Bez kontynuacji tych 
prac bezpieczeństwo obiektu będzie 
niestety zagrożone. Trudny klimat po-
woduje konieczność kolejnych interwen-
cji, w tym pilnego uszczelnienia i ocie-
plenia ścian szczytowych. Chcielibyśmy 

wypracować mechanizm stałego finan-
sowania stacji, aby dało się przedłużyć 
istnienie Baranówki i prowadzenie w tym 
miejscu badań polarnych. Nie będzie to 
jednak możliwe bez przychylności władz 
uczelni.

Stacja nie służy tylko spełnianiu pa-
sji budowlanych i remontowych, ale jest 
przede wszystkim bazą dla pomiarów 
i eksperymentów badawczych, prowa-
dzonych we współpracy z naukowcami 
z kraju i zagranicy. Jak mało która stacja, 
ma ona niemal idealne położenie (w dni, 
kiedy nie trzeba nosić zaopatrzenia). 
Znajduje się na zamknięciu dwóch skraj-
nie odmiennych zlewni: doliny zajętej 
przez lodowiec i doliny wolnej od lodu. 
W oparciu o stację można prowadzić ob-
serwacje glacjologiczne na lodowcu We-
renskiolda, m.in. monitorować jego rece-
sję (czoło lodowca Werenskiolda cofa się 
przeciętnie 30 m rocznie), zmiany rzeźby 
na jego przedpolu i w obrębie moren, ba-
dać sukcesję roślinną na odsłanianych 
spod lodu powierzchniach i realizować 
setki innych pomysłów na badania.

Latem 2017 r. ,  podczas pobytu 
w Baranówce w terminie od 19 czerwca do  
24 sierpnia, rozpoczęliśmy kolejny projekt 
badawczy. Dotyczy on funkcjonowania 
warstwy czynnej wieloletniej zmarzli-
ny (permafrostu), czyli rozmarzającej 
w okresie letnim górnej części gruntu. 
istotą problemu jest określenie uwarun-
kowań i dynamiki procesów rozmarzania 
warstwy czynnej w arktycznej dolinie 
górskiej, gdyż znakomita większość ob-
serwacji tego typu w Arktyce ogranicza 
się jedynie do obszarów teras morskich. 
Odczuwalne w Arktyce ocieplenie klimatu 
powoduje istotne konsekwencje wzmo-
żonego tajania permafrostu: emisję do 
atmosfery gazów cieplarnianych uwięzio-
nych dotąd w lodzie gruntowym, zmiany 
hydrograficzne czy zagrożenie dla osiedli 
ludzkich i infrastruktury na terenach zur-
banizowanych. 

Wysokorozdzielcze pomiary elektrooporowe służące rozpoznaniu warstwy czynnej 
wieloletniej zmarzliny
fot. Marek Kasprzak

Odwierty o głębokości 1,5 m do zamon-
towania struny z termistorami do pomia-
rów termiki górnej warstwy gruntu
fot. Petr Tábořík

Lis polarny, czyli zwierzę z gatunku 
„nie zostawiaj nic na tundrze”
fot. Marek Kasprzak
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Prace badawcze, finansowane przez 
Narodowe Centrum Nauki w ramach 
grantu Sonata 10, obejmowały oprzyrzą-
dowanie zlewni potoku Brattegg w sieć 
termistorów do pomiarów termiki gruntu 
w różnych położeniach wysokościowych, 
na stokach o rożnej ekspozycji i różnej 
strukturze materiału zwietrzelinowego. 
Obserwowane zmiany termiczne grun-
tu uzupełniono o pomiary składników 
pogody i pomiary przepływów wody po-
toku Brattegg, nierozarwalnie sprzężo-
ne z tajaniem permafrostu. integralną 
częścią projektu są powtarzane pomiary 
elektrooporowe i elektromagnetyczne, 
które umożliwiają w sposób bezinwazyj-
ny poznanie cech budowy geologicznej 
płytkiego podłoża i jego stan termiczny. 
Pomiary geofizyczne uzupełniamy pra-
cami fotogrametrycznymi. Przy pomocy 
odpowiednio wykonywanych fotografii 
naziemnych bądź lotniczych (z wielowir-
nikowca) i ich przetwarzania metodą stru-
cture from motion wykorzystującą zjawi-
sko stereoskopii, możliwe jest budowanie 
numerycznych modeli terenu o bardzo 
dużej, wręcz milimetrowej dokładności. 
W ten sposób, przez porównanie modeli 
odwzorowujących powierzchnię w róż-
nych okresach, można badać powolne ru-
chy gruntu (skutki soliflukcji) czy też inne 
zmiany zachodzące na powierzchni tere-
nu. W prace terenowe zaangażowani byli: 
Petr Tábořík (institute of Rock Structure 
and Mechanics, Praga, Czeska Akademia 
Nauk), Tadeusz Głowacki (Politechnika 
Wrocławska) oraz dwaj studenci geo-
grafii, Kacper Marciniec i Michał Łopuch. 
Organizację pomiarów hydrologicznych 
wspierał także Henryk Marszałek (UWr).

Wyniki naszych prac sukcesywnie 
publikujemy w dobrych czasopismach. 
Wspomnę w tym miejscu tylko o dwóch 
najważniejszych tekstach, jakie ukazały 
się w ostatnich miesiącach, i które pod-
sumowują pewne etapy naszych polar-
nych zainteresowań. W sierpniu, w tem-
atycznym tomie „Geomorphology” (35 
pkt. MNiSW, iF 2,958), opublikowaliśmy 
artykuł pt. On the potential for a bottom 
active layer below coastal permafrost: the 
impact of seawater on permafrost degra-
dation imaged by electrical resistivity to-
mography (Hornsund, SW Spitsbergen). 
W artykule wysunęliśmy śmiałą tezę 
o istnieniu drugiej, dolnej warstwy czyn-
nej permafrostu, pojawiającej się w stre-
fie wybrzeża morskiego zachodniego 
Spitsbergenu. Jej działanie warunkowane 
jest obecnością słonej i ogrzewającej się 

w lecie wody morskiej. Choć przesłanki 
do istnienia zjawiska rozmarzania perm-
afrostu od spodu pojawiały się wcześniej, 
to jednak dopiero zastosowanie urządzeń 
geofizycznych (tomografii elektrooporo-
wej) pozwoliło na jego zobrazowanie. 
Dziś posiadamy także bezpośrednie do-
wody na to zjawisko w postaci pomiarów 
termicznych prowadzonych w 5-metro-
wych odwiertach.

Odwierty te wykonano w ramach inne-
go, realizowanego z rozmachem – w Ark-
tyce i Antarktyce –  projektu Mateusza 
Strzeleckiego POROCO – Mechanizmy 
kontrolujące ewolucję i geomorfologię 
wybrzeży skalistych w klimatach polar-
nych (2013/11/B/ST10/00283). Projekt ten 
jest o tyle ważny, że w ostatnich latach 
nasiliły się czynniki abrazyjne (niszczące) 
wybrzeża w strefach polarnych, co wynika 
z ograniczenia frekwencji i grubości lodu 
morskiego, który w normalnych warun-
kach zimowych chronił nadmorskie klify 
przed działaniem falowania i pływów. 
Climate change! Pokłosiem projektu jest 
m.in. artykuł Cryo-conditioned rocky coast 
systems: A case study from Wilczekodden, 
Svalbard opublikowany w czasopiśmie 
„Science of The Total Environment”  
(40 pkt. MNiSW, iF 4,9). W tekście ana-
lizie poddany został przykład skalistego 
Przylądka Wilczka w Hornsundzie.

W kolejnych sezonach badawczych 
będziemy kontynuować nasze polarne 
badania. Mateusz już wkrótce ponawia 
wyjazd do Polskiej Stacji Antarktycznej 
im. Henryka Arctowskiego, ja kolejny raz 
odwiedzę Baranówkę. Sympatyków naszej 
stacji zapraszam do lektury wspomnień 
polarników, jakie ukazały się z okazji rocz-
nicy Werenhusa pod redakcją K. Migały,  
J. Pereymy i J. Piaseckiego: Magiczne 
miejsce Baranówka. Zbiór wspomnień 
w 40-lecie Stacji Polarnej im. Stanisława 
Baranowskiego. Książka w postaci cyfro-
wej dostępna jest na stronach instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego w za-
kładce publikacje / pozostałe publikacje 
IGRR. Polecam także odwiedzenie strony 
internetowej Baranówki polar.geom.uni.
wroc.pl/, jej profilu na Facebooku, gdzie 
można zobaczyć stacyjnego niedźwiedzia 
Felicjana, oraz hasła stacji na Wikipedii. 
Można też liczyć na kolejne doniesienia 
z krainy śniegu i lodu na łamach „Prze-
glądu Uniwersyteckiego”. 

Nasza aktualna aktywność na Spits-
bergenie, a tym samym prezentowany 
tekst i fotografie, możliwe są dzięki fi-
nansowaniu badań przez NCN i realizacji 
projektu Przestrzenne i czasowe uwa-
runkowania dynamiki warstwy czynnej 
zmarzliny w Arktyce, na obszarze doliny 
górskiej.

Baranówka w scenerii końcówki czerwca
fot. Marek Kasprzak

Studnia lodowcowa na lodowcu Werenskiolda
fot. Marek Kasprzak
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Schronisko na Szrenicy, na dachu podest z przyrządami pomiarowymi, lata 60. XX w. 
fot. ze zbiorów Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr  

warunkami klimatyczno-niwalnymi 
kształtowania się zasobów wodnych, 
rozszerzonych później o problematykę 
osadów mgielnych i depozycji zanieczysz-
czeń atmosferycznych (Liebersbach 1980, 
Błaś i in. 1999, Dore i in. 1999, Migała i in. 
2002, Błaś i in. 2008 i 2012). Szczególnie 
dużo uwagi poświęcono znaczeniu mgły 
jako atmosferycznego medium prze-
chwytywania, przemian chemicznych 
i depozycji zanieczyszczeń atmosferycz-
nych do podłoża, i w konsekwencji roli 
depozycji zanieczyszczeń poprzez mgłę 
w destrukcji górskich ekosystemów leś-
nych (Godek i in. 2015). Ważnym wąt-
kiem klimatologii górskiej uprawianym 
w Zakładzie Klimatologii i Ochrony At-
mosfery jest również ocena udziału lo-
kalnych czynników cyrkulacyjnych na tle 
makroskalowej cyrkulacji atmosferycznej 
w kształtowaniu warunków klimatycz-
nych w Sudetach oraz kompleksowa cha-
rakterystyka klimatu Sudetów i ich części 
(Migała 2005, Sobik i in. 2013). 

W ciągu całej historii pomiarów na 
Szrenicy miało miejsce wiele interesu-
jących wydarzeń, niekiedy wręcz drama-
tycznych, a każdy obserwator przeżył 
i dopisał swoją historię tego miejsca. 
Przypomnimy tutaj tylko kilka istotnych 
momentów z dziejów naszej górskiej 
stacji. 

Przez pierwsze kilkanaście lat sie-
dzibą obserwatora był niewielki pokój 
w schronisku, a część przyrządów była 
zainstalowana na specjalnym podeście 
umieszczonym na dachu schroniska, 
czyli w najwyższym punkcie szczy-
tu. Miejsce to umożliwiało znakomite 
warunki do obserwacji zachmurzenia 
i zjawisk atmosferycznych, a także po-
miarów usłonecznienia, promieniowa-
nia słonecznego oraz wiatru. W 1972 r. 
w schronisku wybuchł pożar, po którym 

60 lat Obserwatorium Meteorologicznego 
UWr na Szrenicy

W 2017 r. mija 60 lat od uruchomienia Obserwatorium Meteorologicznego UWr na 
Szrenicy (1362 m n.p.m.) w Karkonoszach. Powstało ono równolegle ze stacją na 
Spitsbergenie w ramach 3. Międzynarodowego Roku Geofizycznego. 

prof. Krzysztof Migała, Piotr Ropuszyński, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

inicjatorem powstania obserwatorium 
był prof. Aleksander Kosiba (1901–1981) 
– znany, nie tylko w naszym kraju, kli-
matolog, glacjolog i badacz polarny. 
O założeniu stacji pisał tak: Ważnym 
etapem w realizacji badań aktynome-
trycznych i niwalnych (śnieżnych) w kraju 
było założenie filii górskiej na Szrenicy. 
Myśl założenia tej filii górskiej powzią-
łem na początku moich badań niwalnych 
w Karkonoszach, rozpoczętych w 1947 r. 
i prowadzonych w ciągu każdej zimy, eki-
powo, w odstępach 2–3 tygodniowych. 
Powyższe badania miały na celu zebranie 
wstępnych materiałów pomiarowych do 
studiów nad warunkami klimatologiczno- 
-niwalnymi kształtowania się zasobów 
wodnych. Zagadnienie to ma podsta-
wowe znaczenie gospodarcze na Śląsku, 
gdzie stosunki niwalne podlegają silnym 
wahaniom krótkookresowym w cią-
gu zimy i z roku na rok oraz wahaniom 
długookresowym. Wahania te pociągają 
za sobą daleko idące zmiany w bilansie 

zasobów wilgoci i bilansie radiacyjno-
termicznym na Śląsku (Kosiba, 1966). 

Wybór Szrenicy podyktowany został 
m.in. dostępnością komunikacyjną, gdyż 
na sam szczyt prowadzi droga, dostęp-
na latem dla samochodów (upoważnio-
nych), zimą zaś można wjechać ratra-
kiem czy skuterem śnieżnym. istotnym 
argumentem powstania tam stacji była 
także obecność schroniska, w którym 
przez wiele lat mieściła się siedziba uni-
wersyteckich klimatologów. 

Warto przypomnieć pierwszych ob-
serwatorów szrenickich, spośród których 
kilkoro zostało po latach profesorami na 
polskich uczelniach. Byli to: Maria Dubi-
cka, Tadeusz Górski, Andrzej Kruczała, 
Lech ilnicki, Bonifacy Łykowski, Jerzy  
L. Olszewski, Wacław Plenzler, Stefan 
Reichhart, Maciej Sadowski, Anna Wójci-
kowa, Gabriel Wójcik oraz Łucja Wullert. 

Obserwatorium Meteorologiczne na 
Szrenicy stało się przede wszystkim 
miejscem badań kompleksowych nad 
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zostało ono na wiele lat zamknięte. 
Obserwatorzy zamieszkali w kamien-
nym niewielkim bunkrze o powierzchni 
ok. 6 m2, znajdującym się na samym 
szczycie Szrenicy.  W kolejnych latach 
pomieszczenie obserwatorium powięk-
szono o dwie drewniane przybudówki, 
gdzie miano przeczekać okres remontu 
schroniska. Niestety, remont trwał 21 lat.

Warto wspomnieć, iż podczas pobytu 
uniwersyteckich klimatologów w bunkrze 
jedynym luksusem był prąd, który dawał 
światło, pozwalał przygotować ciepły 
posiłek i dawał ciepło z prowizorycznego 
kominka elektrycznego. Umiejscowie-
nie bunkra na samym szczycie Szrenicy 
narażało go jednak na niezwykle silne 
i częste podmuchy wiatru, które przy 
licznych nieszczelnościach dało się od-
czuć także wewnątrz. Przez szczeliny 
do środka dostawał się również śnieg, 
a po silnej zamieci, aby wydostać się 
na zewnątrz należało odkopać zaspę 
blokującą otwór drzwiowy. Woda do-
starczana była z pośredniej stacji kolei 
linowej, 30 litrów wjeżdżało na Szrenicę 
wyciągiem krzesełkowym, skąd na włas-
nych plecach trzeba było ją dostarczyć 
do obserwatorium. Jedyne połączenie 
ze światem, tj. z górną stacją kolei lino-
wej, stanowił wojskowy telefon polowy  
AP-48, z sygnałem połączenia za pomo-
cą korbki. Szczytowe położenie bunkra to 
również narażenie na uderzenie pioruna 
i pomimo wysokiego piorunochronu nie-
raz dochodziło do uszkodzenia instalacji 
czy wręcz zapalenia telefonu na korbkę. 
Żywność narażona była na pokusy drob-
nych gryzoni (łasica, kuna), które wyko-
rzystując naszą nieobecność (np. podczas 
obserwacji w ogródku), potrafiły spała-
szować całą przygotowaną kolację.

Te wszystkie niedogodności były jed-
nak niczym wobec pasji, z jaką mierzy 
się każdy obserwator meteorologiczny, 
a krajobraz, widoki i zmienna, ale czasem 
fantastyczna wyżowa pogoda, były sku-
teczną nagrodą za naszą pracę.

W 1992 r. schronisko na Szrenicy ku-
piła rodzina Kłopotowskich z Warszawy. 
Po wykonaniu niezbędnych prac remon-
towych i uruchomieniu schroniska dla tu-
rystów, znalazło się w nim także dla nas 
wygodne lokum z łazienką, kuchnią oraz 
pomieszczeniem magazynowym – od  
12 listopada 1993 r. nasza siedziba mieś-
ciła się znowu na parterze schroniska. 
W tym czasie nastąpił również przełom 
w wyposażeniu pomiarowym. Równo-
legle z obserwacjami standardowymi 

(manualnymi) wprowadzone zostały 
pomiary automatyczne (elektroniczne), 
a dane wprowadzane były na bieżąco na 
miejscu do komputerowej bazy danych. 

Nasza wieloletnia, często – zwłasz-
cza zimą – ciężka praca ma przełożenie 
na wymierne efekty, w postaci wyko-
rzystania wyników pomiarów m.in. do 
jednej pracy habilitacyjnej, sześciu prac 
doktorskich, 95 prac magisterskich oraz 
kilkudziesięciu publikacji w kilkunastu 
czasopismach naukowych, krajowych 
i zagranicznych. Wyniki były prezento-
wane na licznych sympozjach i konfe-
rencjach naukowych w kraju i na całym 
świecie.

Historia obserwatorium niestety nie 
kończy się happy endem. Ostatecznie 
w 2002 r. polityka zmiotła je z obecno-
ści na naszej uczelni. Dnia 18 września 
2002 r. wykonana została ostatnia ob-
serwacja, a nasza obecność na Szrenicy 
dobiegła końca. Szkoda, bo po wstąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej mogliśmy 
stać się ważnym punktem na mapie 
badań transgranicznych zanieczyszczeń 
powietrza, zmian w przychodzie bilansu 
wodnego, globalnych zmian w ekosyste-
mach górskich i innej ważnej problema-
tyki. Teraz z wielkim trudem organiza-
cyjnym odtwarza to miejsce Karkonoski 
Park Narodowy. Dobre i to... 

Wieża pomiarowa, lata 60. XX w.
fot. ze zbiorów Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr 

Od lewej: schronisko na Szrenicy, wieża triangulacyjna oraz wieża pomiarowa, lata 60. XX w. 
fot. ze zbiorów Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr
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Po ii wojnie światowej twórcą nowoczes-
nej gemmologii był w Polsce prof. Kazi-
mierz Maślankiewicz, autor pierwszej 
powojennej pozycji naukowej na ten te-
mat pt. Kamienie szlachetne (1967). Ma-
ślankiewicz był długoletnim profesorem 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierow-
nikiem Katedry Mineralogii i Petrografii 
oraz prorektorem UWr za czasów rektora 
Alfreda Jahna. Położył olbrzymie zasługi 
w odbudowie uczelni i jej organizacji w la-
tach 1945–1970. W katedrze Mineralogii 
i Petrografii uczniowie profesora, m.in. 

Andrzej Grodzicki i Michał Sachanbiński, 
kontynuowali jego dzieło, pisząc licz-
ne artykuły i wydając książki na tematy 
gemmologiczne, a także szkoląc zainte-
resowaną młodzież na licznych kursach 
organizowanych przez Zakład Doskona-
lenia Zawodowego we Wrocławiu.

Obecnie gemmologia dynamicznie 
rozwija się na świecie i w Polsce, dlatego 
w celach organizacyjnych powołane zo-
stało Polskie Towarzystwo Gemmologicz-
ne (PTGem) skupiające m.in. wybitnych 
jubilerów i złotników, którzy co jakiś czas 
spotykają się i obradują, a przy okazji wy-
słuchują referatów naukowych na tema-
ty kamieni szlachetnych wygłaszanych 
przez specjalistów z Polski i z zagranicy.

XV Zjazd PTGem odbył się w Sma-
rdzewicach koło Tomaszowa Mazo-
wieckiego w dniach 16–18 czerwca br. 
W części naukowej zaprezentowano 
kilka referatów, w których poruszono 
tematy m.in. bardzo cennych i rzadkich 
diamentów. Na zakończenie zjazdu au-
tor niniejszego tekstu wygłosił odczyt 
na temat historii obrazu Jasnogórskiego 
w Częstochowie i o niektórych zgroma-
dzonych na Jasnej Górze klejnotach. 

Madonna Jasnogórska a gemmologia

W 2017 r. mija 300 lat od ukoronowa-
nia obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej przez papieża Klemensa Xi, które 

było pierwszym takim wydarzeniem na 
świecie poza Rzymem. Miało to miejsce  
8 września 1717 r. 26 sierpnia br. odbyły 
się w Częstochowie podniosłe uroczy-
stości z tym związane, którym nadano 
rangę państwową. Zgromadziły one ok. 
100 tysięcy ludzi z kraju i z zagranicy.

Obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej jest jednym z najbardziej znanych 
i czczonych obrazów na świecie. Naj-
starszą i najbardziej wiarygodną infor-
mację o historii obrazu zawdzięczamy 
Janowi Długoszowi. Jego dzieje są bar-
dzo ciekawe, ale warto zatrzymać się 
na niektórych klejnotach zgromadzo-
nych na sukienkach Madonny. Sukienek 
jest dziewięć, ale na szczególną uwagę 
w kontekście gemmologii zasługują dwie 
– diamentowa oraz rubinowa, na których 
naszytych jest w sumie 819 klejnotów. 
Znajdują się w nich m.in. relikty tzw. 
koron władysławowskich ufundowa-
nych przez króla Władysława iV Wazę 
w 1635 r. jako wotum za uzdrowienie go 
z ciężkiej choroby. W owych precjozach 
widać też rubiny pochodzące z mitry 
ofiarowanej wcześniej królowi przez pa-
pieża Urbana Viii (portret papieża zdobi 
Aul Leopoldyńską UWr).

Historia licznych koron i znajdujących 
się w nich klejnotów to osobny temat. 
Ograniczę się do faktu, że korony papie-
ża Klemensa Xi z 1717 r. oraz perłowa su-
kienka z kosztownościami została skra-
dziona w nocy z 22 na 23 października 
1909 r., co wywołało oburzenie na całym 
świecie, lecz sprawców nie ujawniono. 

28 lipca 2017 r. obraz Madonny Jasno-
górskiej otrzymał dwie nowe korony wy-
konane na wzór klementyńskich z 1717 r. 
Fundatorem i darczyńcą była diecezja Tor-
tone we Włoszech, bezpośrednim wyko-
nawcą tego arcydzieła ze złota i drogich 
kamieni był złotnik Mikele Afitdato, a ko-
rony pobłogosławił papież Franciszek. 

Jasnogórskie klejnoty

Oprócz setek wspaniałych precjozów wi-
docznych w skarbca jasnogórskich, warto 
zwrócić uwagę na gałązki złotych róż, 
które znajdują się obok obrazu. Złota 

Gemmologia  
a jasnogórskie i wrocławskie skarby
prof. Andrzej Grodzicki, emerytowany pracownik instytutu Nauk Geologicznych UWr,  
współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego

Gemmologia to obszerny dział nauki pozostający 
w ścisłym związku z mineralogią, krystalografią, 
petrografią i geochemią oraz z naukami ścisłymi, 
a także z archeologią oraz z historią sztuk. Odrębną 
i samodzielną dyscypliną naukową gemmologia stała 
się w końcu XiX wieku, jednak wiedza o kamieniach 
szlachetnych pozostawała przez całe wieki na 
usługach złotnictwa i jubilerstwa. Jest to więc nauka 
o kamieniach szlachetnych i ozdobnych, a jej nazwa 
wywodzi się od łac. gemma – kamień szlachetny oraz 
łac. logos – nauka.

Cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 
w sukni brylantowej  (tzw. diamentowej)
fot. za Jasnogórskie Centrum informacji 
www.jci.jasnagora.pl
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Róża to najwyższe wyróżnienie papieskie 
przyznawane sanktuariom maryjnym i lu-
dziom świeckim. Złoty kolor w chrześci-
jańskiej ikonografii to kolor zwycięstwa 
i chwały, symbol boskiej doskonałości 
i wieczności. Czerwień róży to symbol 
krwi Chrystusa, kolce to symbol grzechów 
i cierpienia, a 5 płatków róży to symbol 
pięciu ran Jezusa. Od 1095 r. do tej pory to 
bardzo wysokie odznaczenie przyznano 
tylko 253 razy, zaś najwięcej złotych róż 
otrzymały Włochy, Francja i Hiszpania. 
Polska dostała 17 złotych róż. 

Danina w postaci złotej róży miała 
wagę dwóch uncji rzymskich (ok. 60 g). 
Początkowo były to lekkie, pojedyncze 
róże, których płatki barwiono na czer-
wono. Później zrezygnowano z barwienia 
i zastąpiono je umieszczeniem we wnę-
trzu kwiatu rubinu. Dodawano też gałąz-
ki z pączkami, listki i kolce. Z róż, które 
trafiły do Polski, Jasna Góra dostała dwie, 
resztę otrzymały osoby świeckie. Były to 
same koronowane głowy od Ludwika 
Węgierskiego po Marię Amalię, córkę Au-
gusta iii Sasa. Spośród personalnych od-
znaczeń do dziś zachowała się w Polsce 
tylko jedna róża przyznana królowej Marii 
Ludwice Gonzadze, żonie Władysława iV 
i Jana Kazimierza Wazy. Znajduje się ona 
na Wawelu. Złota róża umieszczona na 
Jasnej Górze przy obrazie, to dar papieża 
Jana Pawła ii z dnia 4 czerwca 1979 r.

Niektóre precjoza znajdujące się na 
Jasnej Górze mogą konkurować z arcy-
dziełem średniowiecznego złotnictwa, 
czyli Złotym Ołtarzem widocznym 
w bazylice św. Marka w Wenecji. Mierzą-
ca 3,48 m szerokości i 1,40 m wysokości 
nastawa ołtarzowa składa się z 80 ema-
liowanych tabliczek i figurek oraz 1300 
pereł, 300 szmaragdów, 300 szafirów, 
400 granatów i 15 rubinów. Zgroma-
dzone na Jasnej Górze klejnoty można 
też porównać ze skarbem św. Januarego 
w Neapolu, który uchodzi za największą 
i najcenniejszą na świecie kolekcję liczącą  
21 620 eksponatów. To jedyna na świe-
cie jeszcze nigdy nie naruszona kolekcja, 
w skład której wchodzą tysiące kamieni 
szlachetnych. Skarb ten istnieje od 1527 r. 
i gromadzi wota wiernych, w tym np. mi-
trę ze złota wysadzaną 3890 klejnotami, 
wśród których jest 3328 diamentów.

Na ogromne skarby jasnogórskie 
składał się przez całe wieki naród polski 
i bogate miasta, w tym także Wrocław. 
Może o tym świadczyć dar przekazany do 
skarbca klasztoru oo. paulinów na Jasnej 
Górze w postaci ołtarzyka relikwiarzowe-

go biskupa Johanna Thurzona (1506–1520) 
wykonany w 1511 r. Pochodził on ze skarb-
ca archikatedry wrocławskiej, który jest 
jednym z najbogatszych zasobów dawne-
go złotnictwa sakralnego w naszej części 
Europy. Przekonałem się o tym osobiście, 
chodząc po pięknej wystawie Skarbiec, 
złotnictwo archikatedry wrocławskiej 
prezentowanej w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu w 2017 r. Wśród ekspona-
tów były prezentowane arcydzieła, które 
wzbudzały ogromny zachwyt. Oczy gem-
mologa nie mogły oderwać się od bry-
lantów, rubinów, szafirów i szmaragdów, 
którymi zdobione są monstrancje, relik-
wiarze, ołtarzyki czy kielichy mszalne. 
Wśród tych kamieni pojawił się skromnie 
od czasu do czasu nasz chryzopraz, oso-
biście dobrze mi znany ze Szklar. Skarbce 
narodowe na Wawelu, na Jasnej Górze 
i gdzie indziej pełne są pamiątek rzemio-
sła artystycznego mówiących o naszej 
tożsamości narodowej, o naszej tradycji 
i o naszym umiłowaniu piękna.

Wrocław – kolebka gemmologii 

Wrocław jest nie tylko kolebką powojen-
nej gemmologii polskiej, którą zapocząt-
kował tak zasłużony dla Uniwersytetu 
Wrocławskiego, prof. Kazimierz Maślan-
kiewicz. My jego uczniowie nie zapo-
mnieliśmy o naukach naszego Mistrza 
i kontynuujemy Jego dzieło. Jest nim 
m.in. powołanie we Wrocławiu Szkoły 
Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Za-
rządzania, co jest szczególną zasługą jej 
obecnego rektora prof. Michała Sachan-
bińskiego. W tej unikalnej w skali krajo-
wej szkole, wykładam już 12 lat. Szkoła 
kształci młodzież na poziomie licencja-
ckim na kierunku ochrona dóbr kultury 
(konserwacja i restauracja dzieł sztu-
ki) oraz jubilerstwo i rzeczoznawstwo 
kamieni szlachetnych. W działalność 
dydaktycznej i usługowej posługujemy 
się bardzo nowoczesnymi zdobyczami 
nauki, np. urządzeniem laserowym, czy 
sprzętem do identyfikacji kamieni szla-
chetnych. Powołane zespoły kierowane 
są przez wybitnych specjalistów, a tak-
że światowej sławy mistrzów rzemiosła 
artystycznego. W maju 2013 r. minister 
kultury i dziedzictwa narodowego nadał 
honorowe tytuły Mistrza Rzemiosł Arty-
stycznych sześciu osobom z Wrocławia 
związanym z tą uczelnią.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycz-
nych i Zarządzania we Wrocławiu jest da-
lekim potomkiem podobnego typu szkół 

z ubiegłych wieków działających w na-
szym mieście, które zdobyły tu zasłużo-
ną międzynarodową sławę i odpowiednią 
renomę. Początki zawodowego szkolni-
ctwa artystycznego we Wrocławiu należy 
wiązać z powstałą w 1790 r. Królewską 
Szkołą Rzemiosła Artystycznego. Począt-
kowo miała ona charakter wieczorowej 
szkoły dokształcającej głównie młodych 
rzemieślników i projektantów zatrudnio-
nych we wrocławskich manufakturach. 
W 1875 r. nazwano ją Królewską Szkołą 
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. To 
dzięki niej Wrocław stał się niezależnym 
centrum modernizmu. W 1912 r. Szkoła 
Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych 
stała się Akademią. Wykładali tu znako-
mici artyści np. Hans Poelzig czy Theodor 
von Gosen nauczający w klasie rzeźby de-
koracyjnej, który nadzorował warsztaty 
cyzelerstwa, trybowania i emalierstwa. 
Tu działali Erich i Hans Adolfowie, któ-
rzy obok Alberta Greinera byli głównymi 
przedstawicielami wrocławskiego moder-
nizmu i działali w sferze sztuki sakralnej.

W chwili obecnej wrocławska gemmo-
logia ma silne zaplecze w Muzeum Mi-
neralogicznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego z jego bogatymi zbiorami m.in. 
kamieni szlachetnych. Swego czasu było 
to jedno z największych tego typu muze-
ów w Niemczech. Pracowali tu światowej 
sławy mineralodzy m.in. E. F. Glocker, 
odkrywca dziewięciu nowych minerałów; 
M. L. Frankenheim, który jako pierwszy 
wprowadził pojęcie sieci przestrzennych 
i przekształceń punktowych; F. M. Wek-
sky uchodzący za najwszechstronniej-
szego mineraloga ówczesnych Niemiec;  
C. Hintze, który stworzył sławną wroc-
ławską szkołę mineralogiczną; L. Milek 
i wielu innych. Wrocław był także gospo-
darzem jednego z pierwszych zjazdów 
naukowych Polskiego Towarzystwa Gem-
mologicznego i zawsze uczestniczymy 
w jego działalności i pracach Zarządu.

Pastorał biskupa Georga Koppa, Wilhem 
Rauscher, Fulda, 1906 r.

fot. Arkadiusz Podstawka (Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu) za stroną  

www.mnwr.art.pl 
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Pod względem geograficznym Szko-
cja znajduje się w północnej części 
Wysp Brytyjskich, obejmując fragment 
Wielkiej Brytanii oraz Hebrydy, Orka-
dy i Szetlandy. Geologia tego regionu 
jest zaskakująco wręcz złożona, a pod 
względem historii nauk geologicznych 
można śmiało stwierdzić, że ten frag-
ment świata pełnił niezmiernie waż-
ną rolę w czasach, kiedy „ojcowie no-
woczesnej geologii” kładli podwaliny 
pod współczesną naukę. Członkowie 
Studenckiego Koła Naukowego Geo-
logów postanowili odwiedzić Szkocję 
i samodzielnie przekonać się, jakie kryje 
geologiczne niezwykłości. Udało im się 
zwiedzić najważniejsze miejsca, kluczo-
we dla poznania geologii tego regionu 
i zrozumienia, dlaczego to właśnie takie 
odsłonięcia jak Siccar Point, Salisbury 
Crags, Knockan Crag i inne zyskały taką 
sławę i zapisały się na kartach wszyst-
kich podręczników związanych z nauka-
mi o Ziemi.

Siccar Point – niezgodność Huttona

Siccar Point – ten niewielki, skalisty cypel 
na południowo-wschodnim wybrzeżu 
Szkocji jest mekką geologów z całego 

świata. Obserwacje występującej w tym 
miejscu tzw. niezgodności kątowej (kon-
taktu między poziomymi warstwami 
zlepieńca i czerwonego piaskowca, za-
legającymi na starszych o ponad 60 mln 
lat piaskowcach i mułowcach, wychy-
lonych niemalże do pionu) pozwoliły  
XViii-wiecznemu geologowi Jamesowi 
Huttonowi na udowodnienie jego teorii 
na temat powstawania skał i historii Zie-
mi. Sformułował on zasadę aktualizmu 
geologicznego, opierającą się na stwier-
dzeniu, że te same procesy, które ob-
serwujemy obecnie, kształtowały naszą 
planetę również w odległej przeszłości 
geologicznej.

Edynburg – Salisbury Crags

Hutton jest również twórcą teorii plutoni-
zmu, mówiącej o tym, że wszystkie skały 
na Ziemi mają swoje źródło w procesach 
wulkanicznych. Pomysł oparł m.in. na 
obserwacjach skał występujących w oko-
licy jego domu, w Edynburgu, u stóp 
urwiska zwanego Salisbury Crags. Hut-
ton odkrył, że w odsłaniające się tam 
warstwy skał osadowych (piaskowców) 
wtargnęła magma, zaburzając i defor-
mując je. W ten sposób udowodnił, że 

skały mogą powstawać bezpośrednio 
z płynnej magmy. Ściana kamieniołomu, 
na której Hutton zaobserwował wspo-
mniane relacje pomiędzy różnymi typa-
mi skał, została na jego cześć nazwana 
Hutton’s section i jest ważnym punktem 
turystycznym na mapie Edynburga.

Knockan Crag

Knockan Crag to ściana skalna w górach 
północno-zachodniej Szkocji. Odsłonięcie 
to sprawiało niemały problem XiX-wiecz-
nym geologom. Knockan Crag stanowi 
bowiem miejsce, gdzie skały o młod-
szym wieku leżą na skałach starszych, 
a zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy 
nie istniał mechanizm, który mógłby 
wyjaśniać obserwowane zjawisko. Na 
początku XX wieku dwaj geolodzy, Ben 
Peach i John Horne opublikowali pracę, 
w której wysunęli koncepcję nasunięcia 
na siebie warstw skalnych, stanowiącą 
wyjaśnienie tego problemu. Stwierdzili, 
że starsze skały zostały umieszczone 
ponad młodszymi w wyniku ruchów tek-
tonicznych. Obecnie ta długa, linearna 
struktura nazywana jest Moine Thrust.

Na zakończenie

Obóz terenowy SKN Geologów Szkocja 
2017 odbył się w dniach 4–11 maja 2017 
r. i wzięli w nim udział: Mateusz Szad-
kowski, Katarzyna Zboińska, Katarzyna 
Kądziołka, Paweł Derkowski, Paweł 
Sobczak, Michał Świątek, Daniel Bucz-
ko, Agnieszka Żerebecka i Maja Dziakie-
wicz. Studenci pokonali łącznie około 
1200 kilometrów, odwiedzili dwa geo-
parki, zdobyli najwyższy szczyt Szkocji 
i całych Wysp Brytyjskich – Ben Nevis 
oraz podziwiali jedne z najstarszych skał 
w Europie tzw. gnejsy lewisjańskie, liczą-
ce niemal 3 miliardy lat.

Śladami „ojców nowoczesnej geologii”

Szkocja najczęściej kojarzona jest z elementami, którymi standardowo kuszeni są 
turyści: słynne kilty w kratę, świetna whisky, potwór Nessie z Loch Ness czy rozrywka 
dla śmiałków – haggis, czyli potrawa z owczego żołądka wypełnionego podrobami. 
Tym jednak, co przyciągnęło członków Studenckiego Koła Naukowego Geologów, były 
– oczywiście – skały!

Katarzyna Zboińska, Mateusz Szadkowski, Katarzyna Kądziołka, doktoranci w instytucie Nauk Geologicznych

Studenci przy Hutton’s Section w Edynburgu
fot. Paweł Derkowski
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Stypendia, granty, badania

Opus i Preludium dla ponad 30 badaczy z UWr

Narodowe Centrum Nauki 15 listopada ogłosiło wyniki trzynastej edycji swoich flagowych konkursów – OPUS i PRELUDiUM. Do-
finansowanie na swoje badania otrzyma ponad 30 badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie z NCN trafi na UWr ponad 
15,5 mln zł. 

W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. W związku z tym spły-
nęło w nim aż 1831 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, których autorzy otrzymają łącznie pra-
wie 390 mln zł. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się 23 autorstwa badaczy z UWr. W sumie trafi do nich ponad 14,5 mln zł.
•	 dr magdalena Barbaruk  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych),  Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie 

Amereidy, 206 513 zł
•	 dr hab. Jolanta ejfler (Wydział Chemii), Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi sekwencjami: projektowanie, 

funkcjonalizacja i zastosowania, 1 141 101 zł
•	 dr Janusz gregoliński  (Wydział Chemii),  Wielordzeniowe kompleksy metali z wielkimi makrocyklami wywodzącymi się 

z 2,6-diformylopirydyny i trans-1,2-diaminocyklopentanu, 533 300 zł
•	 dr hab. tomasz Jurdziński  (Wydział Matematyki i informatyki),  Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie 

obciążonych sieci, 634 400 zł
•	 dr łukasz Kamiński  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Kościół katolicki wobec komunizmu – doświadczenie 

Polski i Czechosłowacji 1944/45–1989, 143 640 zł
•	 dr hab. maciej Kryza (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Poprawa wyników modelowania jakości powietrza 

przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality Ensemble – PLAQE), 452 780 zł
•	 dr hab. Beata namyślak (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych 

w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, 208 460 zł
•	 dr anna oleszkiewicz  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych),  Rola deficytów wzrokowych i słuchowych 

w kształtowaniu relacji społecznych człowieka, 370 000 zł
•	 dr Damian osajda (Wydział Matematyki i informatyki), Grupy o niedodatniej krzywiźnie kombinatorycznej, 440 520 zł
•	 dr hab. anna Pietranik  (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska),  Zakres wiekowy wulkanizmu permskiego 

w Europie: analiza zróżnicowanych chemicznie populacji cyrkonów za pomocą CA-ID-TIMS, 516 560 zł
•	 dr hab. andrzej Polus  (Wydział Nauk Społecznych),  Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. 

Analiza porównawcza, 361 134 zł
•	 dr marcin Preisner  (Wydział Matematyki i informatyki),  Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, 

różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi, 354 480 zł

Treat HGPS – nadzieja dla chorych na progerię
Kierujący Pracownią Białek Jądrowych na Wydziale Biotechnologii prof. ryszard rzepecki został jednym z beneficjentów programu 
E-Rare-3. Budżet projektu Treat HGPS to ok. 800 000 euro na 3 lata. Międzynarodowy program, który będzie realizowany wspólnie 
przez cztery ośrodki z Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Polski, dotyczy opracowania modelu przedklinicznego i metody terapii (w tym 
terapii genowej) progerii typu Hutchinsona-Gilforda. 

Progeria to rzadki i genetycznie uwarunkowany zespół charakteryzujący się przyspieszonym procesem starzenia. Jest on spo-
wodowany mutacją punktową w położonym na chromosomie 1 genie LMNA kodującym laminę A. Białko to stabilizuje błonę ota-
czającą jądro komórkowe, a jego mutacje powodują zaburzenia w strukturze i funkcjach jądra komórkowego. Prawdopodobieństwo 
zachorowania wynosi 1 do 20 mln. Pierwsze objawy progerii można dostrzec u dzieci powyżej 2 roku życia, a średnia długość życia 
osób cierpiących na HGPS wynosi 13 lat. – Naukowcy szczególnie interesują się progerią, gdyż badania nad tą chorobą mogą ujaw-
nić informacje dotyczące normalnego procesu starzenia – mówi prof. Rzepecki i wyjaśnia, że w ramach projektu naukowcy będą 
się starali znaleźć sposób na leczenie nie tylko tej rzadkiej choroby, ale przy okazji – zatrzymanie procesu starzenia się. – Produkt 
białkowy, który powstaje u osób chorych na progerię, powstaje także u osób zdrowych, ale w podeszłym wieku. Testy prowadzone 
na komórkach osób starszych wykazują, że im osoba starsza, tym w jej organizmie znajduje się więcej progeryny, a to właśnie 
progeryna daje efekt przedwczesnego starzenia się. Jeżeli znajdziemy sposób na pozbycie się jej u osób chorych, to jest nadzieja, że 
proces zwykłego starzenia się także będzie można w przyszłości powstrzymać – wyjaśnia Rzepecki. 

Koordynatorem międzynarodowego projektu jest prof. Vicente Andrés z Hiszpanii. Uniwersytet Wrocławski i zespół prof. Rze-
peckiego odpowiedzialny będzie m.in. za przebadanie terapii genowej. Terapia farmakologiczna testowana będzie w innych labo-
ratoriach. 

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na luty 2018 r. Osoby zainteresowane współpracą w ramach tego przedsięwzięcia 
mogą zgłaszać się do prof. Rzepeckiego [rzepecki@ibmb.uni.wroc.pl]. 
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•	 dr agnieszka Przybył (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. 
Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-
Strzelińskich, 734 388 zł

•	 prof. anna trzeciak  (Wydział Chemii),  Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii 
nanocząstek, katalizatorów uwodornienia i izomeryzacji, 989 800 zł

•	 dr hab. Krzysztof stefaniak  (Wydział Nauk Biologicznych),  Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) 
z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych, 796 197 zł

•	 dr marek szykuła (Wydział Matematyki i informatyki), Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, 
warianty i zastosowania, 520 400 zł

•	 dr hab. inż. małgorzata werner  (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska),  Czasowa i przestrzenna zmienność 
stężeń pyłku drzew, 446 728

•	 dr hab. andrzej wiśniewski  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych),  Zmierzch starego świata: późny paleolit 
środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry, 620 100 zł

•	 dr hab. Dorota wolska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. 
Od archeologii do projektu, 415 498 zł

•	 dr grzegorz wyłupek (Wydział Matematyki i informatyki), Testy adaptacyjne dla danych cenzurowanych, 168 000 zł
•	 prof. Jolanta zakrzewska-Czerwińska (Wydział Biotechnologii), Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik 

transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB, 1 906 000 zł
•	 prof. eugeniusz zych  (Wydział Chemii),  Termometria luminescencyjna  – nowe podejście do zwiększenia zakresu, czułości 

i dokładności pomiarów, 1 291 200 zł
•	 dr hab. magdalena żuk (Wydział Biotechnologii), Zbadanie udziału glikozydów cjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję 

Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną, 1 399 160 zł

PRELUDiUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia 
naukowego doktora. Tym razem początkujący uczeni złożyli w sumie 1180 wniosków, z których finansowanie w wysokości niemal 
40 mln zł otrzymają 324. Wśród laureatów znalazło się ośmioro badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy otrzymają w sumie 
ponad 1 mln zł.
•	 mgr gabriela Baranowska  (Wydział Biotechnologii), Interakcje białek Rrp 1 i Rrp2 z helikazą Srs 2 w odpowiedzi na stres 

replikacyjny i uszkodzenia DNA, 60 000 zł
•	 mgr radosław gliński  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Śląska architektura podcieniowa na tle europejskim 

(XIII–XVIII w.), 165 997 zł
•	 mgr Karolina Jara  (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Urbanistyka i architektura na Śląsku w okresie Trzeciej 

Rzeszy (1933–1945), 158 400 zł
•	 mgr aleksandra Kroczak (Wydział Biotechnologii), Analiza ewolucji genomów mitochondrialnych papug na przykładzie rodzaju 

Amazona (rząd: Psittaciformes), 172 449 zł
•	 mgr tomasz łebkowski (Wydział Biotechnologii), Biologiczna funkcja fosforyzacji inicjatorowego białka DnA ze Streptomyces 

coelicolor, 60 000 zł
•	 mgr agnieszka regiec (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Kapitał Zakładowy spółki z o.o. jako narzędzie ochrony jej 

wierzycieli w ujęciu prawno-porównawczym, 104 664 zł
•	 mgr Jakub suchodolski (Wydział Biotechnologii), Rola fruktozy w oporności wielolekowej Candidia albicans, 179 064 zł
•	 mgr Kinga winnicka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych 

z surowców kostnych w kulturach episznurowanych wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy 
fizykochemiczne, 178 340 zł

Dr hab. Robert Kołodziej z grantem NPRH 
Pod koniec listopada rozstrzygnięty został konkurs Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w i Rzeczypospolitej do 1795 r.  w ramach 
modułu FUNDAMENTY Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W konkursie udział wzięło 36 wniosków. Na podstawie 
rekomendacji Rady NPRH, minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych projektów na 
łączną kwotę ponad 13 mln zł. Jedynym laureatem z UWr został dr hab. robert Kołodziej z Wydziału Nauk Historycznych i Peda-
gogicznych, który na projekt Akta sejmikowe województwa łęczyckiego do 1695 r. Druk trzech tomów akt sejmikowych województwa 
bełskiego z lat 1572–1668, 1669–1717, 1718–1772 otrzymał blisko 665 tys. zł. 

zebr. redakcja
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Światowi eksperci od biofilmu we Wrocławiu

Dnia 9 października na Wydziale Biotechnologii UWr rozpoczęło się dwudniowe Wrocławskie Sympozjum Biofilmowe. Miało ono 
charakter międzynarodowy, a jego celem było połączenie naukowców z różnych dziedzin, zainteresowanych różnymi aspektami 
badań związanych z biofilmem.

Biofilm tworzy się, gdy zbiorowiska komórek bakteryjnych, dla własnej ochrony – przed stresem chemicznym, bądź fizycznym 
– otaczają się formą „śluzu”, składającego się z białek i polisacharydów. Niektóre z tych białek (amyloidy) są podobne do białek 
związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi (chorobą Alzheimera czy Parkinsona), tak więc doświadczenia z leczenia biofilów 
mogą mieć bezpośrednie przełożenie na leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Biofilm odpowiada również za 75 proc. ludzkich 
infekcji bakteryjnych i stanowi poważne wyzwanie dla przemysłu spożywczego.

Głównym tematem tegorocznego spotkania we Wrocławiu było amyloidowe pochodzenie i hamowanie rozwoju biofilmów. 
Konferencję rozpoczęła swoim wystąpieniem dziekan Wydziału Biotechnologii, dr hab. Dorota Nowak. W konferencji uczestniczyło 
ponad 60 uczonych, w tym wybitni eksperci w tej dziedzinie, m.in. prof. Fredrik Almqvist (University of Umea), prof. Teodor Gotszalk 
(Politechnika Wrocławska), prof. Marcin Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski), prof. Peter Schierack (Brandenburg University 
of Technology Cottbus-Senftenberg), prof. Maciej Ugorski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i prof. Małgorzata Kotulska 
(Politechnika Wrocławska).

Sympozjum zorganizowały Zakład Genomiki na Wydziale Biotechnologii UWr oraz Katedra Bioinżynierii PWr. Głównym inicja-
torem wydarzenia było Doktoranckie Koło Naukowe Bioinformatyki, pod przewodnictwem mgr. Michała Burdukiewicza. Sponso-
rami konferencji byli: Wydział Biotechnologii UWr, Katedra Bioinżynierii PWr, Wrocławskie Centrum Biotechnologiczne (KNOW), 
Wrocławskie Centrum Badań EiT+ oraz VWR international.

dr Przemysław Gagat 
Wydział Biotechnologii

Polonistyka we Lwowie

W dniach 2–5 listopada odbyła się na Uniwersytecie im. iwana 
Franki we Lwowie międzynarodowa konferencja naukowa zaty-
tułowana Polonistyka we Lwowie – 200 lat idei: sympozjum na-
ukowe DZIEJE PODRĘCZNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO i ii Biesiada 
Polonistyczna. Jubileusz 200-lecia jest związany z wydanym 
przez cesarza Austrii Franciszka i w listopadzie 1817 r. dekre-
tem, na mocy którego utworzono na Uniwersytecie Lwowskim 
Katedrę Historii Języka i Literatury Polskiej.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się z inicjatywy prof. Ałły 
Krawczuk, kierującej obecnie Katedrą Filologii Polskiej, oraz 
prof. Wasyla Kmet’a, dyrektora Biblioteki Naukowej Uniwer-
sytetu Lwowskiego, który użyczył na potrzeby konferencji 
pomieszczeń bibliotecznych, w tym historycznej sali czytelni 
głównej. Wrocławską polonistykę reprezentowały prof. Anna 
Dąbrowska, dr Anna Burzyńska-Kamieniecka i mgr Małgorzata 
Pasieka, które wygłosiły referaty na temat dawnych i współ-
czesnych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. W sympozjum udział wzięli również przedstawiciele uniwer-
sytetów w Toruniu i Katowicach, wykładowcy ukraińskich polonistyk, nauczyciele języka polskiego na Ukrainie oraz liczna grupa 
studentów. Do jubileuszu lwowskiej katedry nawiązywał w swoim wystąpieniu już pierwszy z referentów, prof. Wasyl Kmet’, który 
niezwykle barwnie przedstawił losy Akademii Jezuickiej, a zwłaszcza metody nauczania retoryki z punktu widzenia ówczesnych 
profesorów i ich uczniów. Sympozjum było ściśle powiązane z odbywającą się po raz drugi Biesiadą Polonistyczną, której pomy-
słodawcą był dr Jerzy Kowalewski, współpracownik polskiej Fundacji Wolność i Demokracja. Ważnym momentem spotkania była 
prezentacja pierwszego wydanego na Ukrainie podręcznika do nauczania metodyki języka polskiego i kultury polskiej dla studentów 
ukraińskich, autorstwa Ałły Krawczuk i Jerzego Kowalewskiego.

Chociaż nie było to pierwsze spotkanie polonistów wrocławskich i lwowskich, ponieważ współpraca między ośrodkami trwa 
już od lat, to tegoroczna konferencja dała okazję do wymiany doświadczeń między autorami różnych podręczników, co zapewne  
pozytywnie wpłynie na jakość powstających na Ukrainie materiałów dydaktycznych. 

dr Anna Burzyńska-Kamieniecka, Małgorzata Pasieka
Wydział Filologiczny, instytut Filologii Polskiej

Konferencje i sympozja

Uczestnicy międzynarodowej konferencji Polonistyka we Lwowie
fot. Jan Kamieniecki
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Naukowo o archiwach uczelnianych

W dniach 19–20 października na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się polsko-czeskie seminarium Archiwa uczelniane. Perspek-
tywa porównawcza zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski oraz Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) przy 
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Spotkanie uroczyście otworzył rektor Adam Jezierski, a zebranych, wśród 
których obecni byli znamienici goście m.in. prof. Rudolf Žáček i prof. irena Korbelářová z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, prof. 
Marek Bojarski, były rektor UWr oraz dr Janusz Gołaszewski, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu, powitali dr Ryszard 
Gładkiewicz, sekretarz naukowy KRUŚ oraz dr Teresa Suleja, dyrektor Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas obrad zostały wygłoszone referaty dotyczące aktualnej sytuacji archiwów uczelnianych w Polsce i Czechach. Pierwszy 
z nich przedstawiła mgr Beata Kajzer-Pasternak z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, która na podstawie licznych kontroli 
przeprowadzonych w archiwach uczelni wyższych na Dolnym Śląsku omówiła funkcje, stan zasobu i rolę archiwów uczelnianych. 
W podsumowaniu przyznała, iż w obecnej chwili archiwa te, pomimo wielu problemów związanych m.in. z brakiem lokali dostoso-
wanych do przechowywania dokumentacji, spełniają swoje zadania. W podobnym tonie opinię na temat czeskich archiwów uczelni 
wyższych wyraził w swym wystąpieniu PhDr. Karel Řeháček  z Państwowego Archiwum Regionalnego w Pilznie. O doświadczeniach 
i propozycjach organizatora archiwum uczelnianego na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówili jego pracownicy, 
prof. Antoni Barciak oraz mgr Anna Bieniek, którzy zaprezentowali historię powstania, etapy rozwoju i działalność archiwum na 
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W trakcie seminarium przedstawione zostały również archiwa innych uniwersytetów, m.in. 
Slezka univerzita v Opave oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Archiwum Politechniki Wrocławskiej, mgr 
Barbara Brandt-Golecka oraz mgr Tomasz Broczek przygotowali natomiast ciekawą prezentację o Archiwum Politechniki Wrocław-
skiej jako przykładzie nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych. Na ogromne znaczenie wystawienniczej działalności archi-
wum uczelnianego jako formy public relations zwróciła uwagę w swoim referacie, wygłoszonym przez Pawła Cypra, mgr inż. Anna 
Popłońska, kierownik Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Po wszystkich wystąpieniach odbyła się dyskusja na tematy związane z obecnym stanem archiwów uczelnianych oraz problema-
mi, z jakimi aktualnie mierzą się archiwiści. Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami zdobytymi w czasie wieloletniej pracy 
w archiwum, wymieniali swoje spostrzeżenia i uwagi na temat zadań archiwisty i postrzegania tego zawodu w opinii społecznej.

W drugim dniu obrad zostało zaprezentowane Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor dr Teresa Suleja mówiła o jego 
historii, zasobie i działalności w strukturze uczelni, a także o obecności w przestrzeni publicznej, zaś mgr Krzysztof Koreń, zajmu-
jący specjalista ds. akt niemieckich, skupił się natomiast na badaniach genealogicznych przeprowadzonych w archiwum w latach 
1990–2016. Oba referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

Kolejnym punktem programu seminarium było zwiedzanie Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego goście 
mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, gdzie przechowywane są materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna. Kierownik 
Oddziału Materiałów Archiwalnych, mgr Ewa Kłapcińska oraz mgr Joanna Piętkowska zaprezentowały unikatowe archiwalia, któ-
re przyciągnęły dużą uwagę zwiedzających. Były to m.in. dokumenty ze spuścizny po prof. Teisseyre (szkicownik prof. Henryka 
Teisseyre’a oraz przyznany mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), akta związane z nadaniem tytułu doktora honoris 
causa prezydentowi Czech Vaclavovi Havlovi oraz prof. Josefovi Macurkowi, a także albumy ze zdjęciami profesorów i osób blisko 
związanych z wrocławską Almae Matris.

Na zakończenie dwudniowego spotkania podjęto debatę mającą na celu sformułowanie postulatów dotyczących najistotniej-
szych problemów funkcjonowania archiwów uczelnianych. Postulaty te zostaną przekazane rektorom szkół wyższych tworzących 
KRUŚ (Kolegium Rektorów Uczelni Śląskich) podczas ich kolejnego posiedzenia.

   Anna Zajączkowska
 Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozmowy o czystym powietrzu

W debacie o jakości powietrza – zorganizowanej przez instytut Studiów Miejskich, Uniwersytet Wrocławski i Urząd Miejski Wrocła-
wia – wzięli udział eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego oraz przedsta-
wiciele samorządu lokalnego i straży miejskiej. Debata Porozmawiajmy o czystym powietrzu odbyła się 14 listopada w Oratorium 
Marianum. Uczestnicy spotkania poruszyli takie tematy jak źródła i przyczyny zanieczyszczenia powietrza, wpływ zachowań ludzi 
na jakość powietrza, badania, pomiary i modelowanie jakości powietrza, informacja o stanie powietrza, jakość powietrza a zdrowie 
człowieka, uciążliwości odorowe a zanieczyszczenie/jakość powietrza, świadomość mieszkańców, ogrzewanie mieszkań a jakość 
powietrza, planowanie przestrzenne a jakość powietrza. Zorganizowane zostały także pokazy plenerowe –  obok Szermierza po-
jawił się samochód elektryczny wraz z mobilną stacją pomiarową jakości powietrza oraz dymomierze i analizatory spalin, które 
zaprezentowali strażnicy miejscy. Do udziału w debacie organizatorzy zaprosili uczniów liceów, studentów, mieszkańców Wrocła-
wia oraz wszystkich zainteresowanych tematem dyskusji.

Michał Raińczuk
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Międzynarodowa konferencja w Kaliningradzie

W dniach 20–21 października w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. immanuela 
Kanta w Kaliningradzie odbyły się  dwie międzynarodowe konferencje naukowe, które 
zgromadziły ok. 130 uczonych, prawników i  praktyków z 17 regionów Rosji, Litwy, Pol-
ski, Białorusi, Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych. Wśród uczestników byli przed-
stawiciele 25 szkół wyższych, doktoranci, studenci oraz pracownicy organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. 

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Analiza sytuacyjna w nauce 
i praktyce poświęcona była 15-leciu utworzonej w kaliningradzkim uniwersytecie 
szkoły analizy kryminalnej. Prof. Tatiana Wołczeckaja, założycielka tejże szkoły, 
wielokrotnie gościła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr jako wykła-
dowca i uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szero-
kiej problematyce badań dokumentów Wrocławskie Sympozja Badań Pisma. Warto 
nadmienić, że prof. Wołczeckaja, dr Wiera Rusinowa i ówczesny dziekan Wydziału 
Prawa z Kaliningradu dr Oleg Zajaczkowski w listopadzie 2010 r. byli gośćmi Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, gdzie m.in. wygłoszono wykłady o badaniach 
w zakresie nauk penalnych w Rosji oraz o obowiązywaniu Europejskiej Konwencji Pra-
wa Człowieka w Rosji. To właśnie wtedy odbyło spotkanie z ówczesnym prorektorem 
UWr, prof. Adamem Jezierskim, któremu wręczono wstępny projekt umowy o partnerskim porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem 
w Kaliningradzie a Uniwersytetem Wrocławskim. Od 2011 r. w ramach już podpisanej umowy rozpoczęła się regularna współpraca, 
która w bieżącym roku akademickim zaprocentowała częstymi kontaktami naukowymi (konferencje, publikacje naukowe).

Tegoroczne październikowe międzynarodowe forum naukowe  w Kaliningradzie podzielono na dwie części. Pierwsza, o której już 
wspomniano wyżej, zgromadziła wybitne grono uczonych z różnych zakątków Federacji Rosyjskiej, m.in. z Moskwy (MGU), Peters-
burga, Barnaułu, irkucka, Nowosybirska, Krasnojarska, Tuły i iżewska. Prelegenci, głównie kryminalistycy, poruszali różne aspekty 
analizy kryminalnej oraz jej zastosowania w naukach prawnych. Prof. Richard Roe z Georgetown University oraz prof. Marcia Levy 
z Columbia University zaprezentowali interaktywny trening edukacyjny Studium przypadku w nauczaniu dyscyplin prawniczych. 

Dla przedstawicieli Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z UWr, dr. Rafała Cieśli i mgr. Tadeusza Juchniewicza, szczególnie 
ważna była druga część obrad odbywających się pod hasłem Przeciwdziałanie terroryzmowi i ekstremizmowi – analiza sytuacyjna 
(organizacja i przeprowadzanie dużej imprez masowej z uwzględnieniem warunków geopolitycznych regionu), podczas której wy-
stąpili oni z referatem Doświadczenia Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa sportowym imprezom masowym. W ramach swojego 
wystąpienia poruszyli m.in. kwestie prawnych i organizacyjnych uregulowań w tym zakresie, a także zagadnienia implementacji 
identyfikatorów biometrycznych w kontekście sportowych imprez masowych. Przedstawili także doświadczenia Polski na tym 
polu, odnosząc się m.in. do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. rozgrywanych również we Wrocławiu. Warto przypomnieć, 
że w 2018 r. to właśnie w Rosji zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a Kaliningrad będzie jednym z miast, 
gdzie zostaną rozegrane mecze w ramach MŚ. 

Dla uczestników konferencji, w ostatnim dniu pobytu, organizatorzy zorganizowali interesujący pokaz laboratoriów naukowych 
znajdujących się w nowo wybudowanym parku technologicznym FABRiKA.

dr Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz
 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r.

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia na UWr odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Dni które wstrząsnęły światem?  
Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg, konsekwencje, pamięć). Zaproszeni referenci z kilku krajów skoncentrowali się 
wokół trzech tematów przewodnich. Pierwszym były wydarzenia na terenie Rosji w okresie wojny domowej lat 1917–1922. W ra-
mach drugiego podjęta została problematyka konsekwencji przewrotu politycznego i społecznego, jaki dokonał się na obszarze 
byłego państwa carów. Zagadnienia te były rozważane zarówno w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym. Trzeci wą-
tek stanowiła analiza kształtowania i funkcjonowania pamięci o rewolucjach rosyjskich. Wśród referentów znaleźli się badacze 
z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Konferencja miała charakter otwarty, 
a organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne.

Organizatorami konferencji były: instytut Historyczny UWr, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta 
UWr, instytut Pamięci Narodowej oddz. Wrocław oraz Leibniz-institut für Geschichte und Kultur den östlichen Europa Leipzig/
Niemcy.

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, instytut Historyczny

Tadeusz Juchniewicz i Rafał Cieśla
fot. materiały organizatorów
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Literatura hispanoamerykańska i jej wartości

W dniach 13–15 listopada Zakład iberystyki instytutu Filologii Romańskiej UWr oraz kolumbijski Uniwersytet La Sabana zorganizo-
wali Xiii Międzynarodowe Kolokwium Literatura hispanoamerykańska i jej wartości. Pretekstem dla corocznych, odbywających się 
w różnych miejscach spotkań, jest dwusetna rocznica niepodległości Ameryki Łacińskiej, którą poszczególne kraje tego kontynentu 
obchodzą w bieżącej dekadzie.

Tegoroczną edycję Kolokwium, które odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim, poświęcono zagadnieniom związków Europy 
i Ameryki Łacińskiej. Kolokwium jest owocem współpracy polskich hispanistów z badaczami z Kolumbii, a uczestniczyli w nim 
goście z różnych krajów na obu kontynentach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Republiki Kolumbii w War-
szawie.

Małgorzata Jurkiewicz

Liceum bliżej Uniwersytetu

17 listopada w i Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kom-
pałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła 
się  konferencja naukowa Liceum bliżej Uniwersytetu zor-
ganizowana przez władze szkoły razem z Uniwersytetem 
Wrocławskim.

Ta zasłużona i bogata w tradycje szkoła, otwarta 
w 1845 r. jako Królewskie Katolickie Gimnazjum, współpra-
cuje z Uniwersytetem Wrocławskim oficjalnie od 17 stycz-
nia 2014 r. Na mocy umowy podpisanej przez ówczesnego 
rektora UWr, prof. Marka Bojarskiego, koordynatorem tej 
współpracy został dr Krzysztof Morta. Przez ten czas lice-
um udostępniało swoje pomieszczenia na potrzeby kon-
ferencyjne przygotowywane przez działający w Ostrowie 
Wielkopolskim uniwersytecki Ośrodek Badań nad Historią 
i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Młodzież 
szkoły wielokrotnie uczestniczyła w inicjatywach akademickich przygotowywanych przez pracowników naukowych instytutu Stu-
diów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych zarówno w Ostrowie, jak i na uczelni we Wrocławiu. Realizowane były i są 
wspólne programy edukacyjno-badawcze wprowadzające licealną młodzież w warsztat pracy naukowej.

Wymiernym i transparentnym efektem tej współpracy była konferencja Liceum bliżej Uniwersytetu, poświęcona oczekiwa-
niom i wymaganiom, jakie stoją przed szkołami wyższymi i średnimi w zmieniających się warunkach ekonomicznych. Przybyłych 
na konferencję prelegentów przywitał dyr. i LO, dr Marek Lewicki, który w ciepłych słowach szczególnie podziękował rektorowi 
Jezierskiemu za przyjęcie zaproszenia i jego obecność na konferencji. Starosta powiatu ostrowskiego, Paweł Rajski, witając przy-
byłych uczestników i gości, mówił o liceach ostrowskich w kontekście reformy oświaty. Wskazał także wyzwania, jakie stoją  przed 
szkolnictwem średnim na terenie powiatu w związku ze zmianami demograficznymi. Moderatorem sesji naukowej był dr Rafał 
Dymczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jako pierwszy odczyt wygłosił rektor Adam Jezierski, przedstawiając wizję Uniwersytetu XXi wieku, który mimo nowych oczeki-
wań powinien wypełniać swą tradycyjną i ważną rolę osadzoną zawartą w nazwie universitas. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
podkreślił znaczenie autonomiczności uczelni jako placówki samorządnej i wolnej w zakresie działalności naukowej oraz dydak-
tycznej. Całość wykładu zobrazował barokowymi, pełnymi alegorii scenami zdobiącymi gmach główny UWr.

O ciekawym eksperymencie stworzenia elitarnej klasy w szkole średniej pod opieką uniwersytetu i wymiernych efektach takiej 
współpracy mówił prof. Aleksander Mikołajczak, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego 
w Lesznie.  Z kolei prof. Kazimierz ilski, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przed-
stawił zmieniające się relacje między liceum a uniwersytetem. W kontekście historycznym opisał, poczynając od średniowiecza, 
reformy europejskich uniwersytetów, wskazując na różne pułapki i błędy, w tym na niebezpieczeństwa płynące z ograniczania 
autonomii uczelni. Dr Krzysztof Morta z instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr starał się na przy-
kładzie kontaktów między uczelnią wrocławską a Królewskim Gimnazjum w Ostrowie pokazać, w jaki sposób funkcjonował w XiX 
w. model gimnazjum klasycznego jako „zakładu naukowego”. Zwrócił też uwagę na rolę ogólnego wykształcenia, jakie otrzymywali 
absolwenci gimnazjum, które było mocną podstawą do dalszej ukierunkowanej i wyspecjalizowanej już nauki na uniwersytetach.

Ożywioną dyskusję zamknął poczęstunek kawowy przygotowany w zabytkowej auli liceum, gdzie szczególnie wzrok przyciągał 
wykonany w 1870 r. we Wrocławiu witraż Salvator Mundi.

Magdalena Jóźwiak
Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski

Uczestnicy konferencji Liceum bliżej Uniwersytetu 
– od lewej: dr K. Morta, prof. K. ilski, rektor UWr prof. A. Jezierski,  

dr M. Lewicki, prof. A. Mikołajczak, P. Rajski, dr R. Dymczyk
fot. Józef Pietrzak
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W Ostrowie Wielkopolskim o lokalnej społeczności żydowskiej 

W połowie listopada Uniwersytet Wrocławski mocno zaznaczył swoją obecność w Południowej Wielkopolsce. Przez dwa  dni, 16–17 
listopada, odbyły się aż trzy wydarzenia naukowo-edukacyjne promujące Uniwersytet Wrocławski w tej części kraju. Zorganizowa-
ne zostały dwie równolegle odbywające się konferencje o zasięgu ogólnopolskim, przygotowano też warsztaty z historii i kultury 
Żydów oraz języka hebrajskiego dla uczniów szkół średnich Południowej Wielkopolski. Całość uświetniła obecność rektora UWr, 
prof. Adama Jezierskiego.

Najważniejszym wydarzeniem była V ogólnopolska konferencja naukowa Lokalna społeczność żydowska. Obrady odbyły się 
w Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim, w siedzibie uniwersyteckiego Ośrodka Badań nad Historią 
i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. 

Prelegentów i zaproszonych gości powitali dr Krzysztof Morta, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Po-
łudniowej Wielkopolski UWr i kierownik naukowy konferencji oraz dr Agnieszka Wojciechowska, zastępca dyrektora ds. nauko-
wych instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Przybyłych do ostrowskiej synagogi przywitała 
również Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego oraz reprezentująca samorząd ostrowski członkini Rady 
Programowej Ośrodka. Uroczyste rozpoczęcie konferencji zaszczyciły ponadto swoją obecnością władze samorządowe Ostrowa 
Wielkopolskiego i powiatu. Po raz pierwszy obecna była także reprezentacja Odolanowa (Krystyna Wiertelak, zastępca burmistrza 
gminy i miasta Odolanów), który chce nawiązać współpracę z naszym Uniwersytetem. Obecni byli również dyrektorzy placówek 
muzealnych i kulturalnych oraz szkół zarówno z Ostrowa, jak i okolicznych miejscowości. Licznie przybyła także ostrowska 
młodzież licealna.

W tegorocznym, piątym już, spotkaniu naukowym obradowało kilkunastu uczonych, reprezentujących 9 ośrodków akade-
mickich z całej Polski. Wykład inauguracyjny pt. Muzyka w Antoninie. Książę Antoni Radziwiłł i Chopin na kartach powieści Leo 
Hirscha Eliza Radziwiłłówna. Młodzieńcza miłość cesarza Wilhelma I i Gustawa Bojanowskiego Tydzień w Antoninie. Przyczynek 
do dziejów sztuki i (niespełnionej) miłości wygłosił prof. Roman Dziergwa z instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszego dnia swoje referaty wygłosili także m.in. Jarosław Biernaczyk (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), prof. Krystyna Radziszewska (Uniwersytet Łódzki), Łukasz Krzyszczuk (Uniwersytet Wrocławski),  
prof. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Adam Sitarek (Uniwersytet Łódzki), Katarzyna Grzonka-Baszuk (Uni-
wersytet Opolski), dr Karol Górski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Maria Misztal (Uniwersytet Opolski) oraz dr Krzysztof 
Morta (Uniwersytet Wrocławski). Uczeni podjęli tematy związane z literaturą żydowską XiX i XX w., kulturą żydowską łódzkiego 
getta, średniowiecznymi rękopisami hebrajskimi przechowywanymi w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz pochodzący-
mi z wieków późniejszych ocalałymi fragmentami księgozbioru ostrowskiej gminy żydowskiej. Opisywali także gminy żydowskie 
funkcjonujące w Będzinie i Rybniku. 17 listopada pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali w Synagodze 
warsztaty z języka hebrajskiego biblijnego dla ponad 50 uczniów ostrowskich liceów ogólnokształcących. Warsztaty poprzedził 
wykład Łukasza Krzyszczuka, który wprowadził słuchaczy do żydowskich zwyczajów pogrzebowych oraz retoryki hebrajskiej 
inskrypcji nagrobnej. Następnie licealiści podzielili się na trzy grupy, gdzie uczyli się podstaw alfabetu hebrajskiego pod okiem 
dr Anny Rambiert oraz studentów instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: Anny Szczypkowskiej 
i Krzysztofa Kawy. Po trwających ponad 45 minut warsztatach uczniowie i wykładowcy udali się do lapidarium przy pl. 23 Stycz-
nia, gdzie wspólnie starali się odczytać inskrypcje na macewach. Warsztaty dla uczniów zaszczycił swoją obecnością rektor UWr, 
prof. Adam Jezierski. 

Zarówno o konferencji, jak i warsztatach pojawiły się informacje w lokalnej telewizji, które kolejny raz promują naszą uczelnię 
w Południowej Wielkopolsce. 

Łukasz Krzyszczuk
 Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Rękopisów

Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty śląskie, polskie, europejskie

W dniach 7–8 grudnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty śląskie, 
polskie, europejskie organizowana przez instytut Historyczny UWr oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu w związku z przy-
padającą w bieżącym roku 500. rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. W konferencji wzięli udział referenci reprezentujący ośrodki 
naukowe w Czechach, Niemczech i Norwegii oraz uniwersytety w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. 
Dwudniowym obradom towarzyszyła wystawa pt. Reformacja na Śląsku w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum 
Państwowy we Wrocławiu, która w sali wystawowej Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2) prezentowana będzie 
do 5 stycznia 2018 r.

Konferencję objęli patronatem m.in. ks. bp. Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego w Polsce oraz dr Wojciech Woźniak, naczelny dyrektor archiwów państwowych.

dr Lucyna Harc
 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, instytut Historyczny
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W skrócie, zrozumiale – czym są nośni-
ki leków, którymi się Pan od dłuższego 
czasu zajmuje?

– Faktycznie, ta kwestia niezwykle 
mnie interesuje. Dystrybucja substancji 
terapeutycznych w organizmie to duży 
problem w kontekście ich rozwoju. Leki 
dostępne na rynku to w większości leki 
odkryte kilkanaście czy kilkadziesiąt lat 
temu – tych nowych jest bardzo mało. 
Dlaczego? Bo z reguły nie sprawdza-
ją się na ostatnich etapach badań kli-
nicznych. Okazuje się, że – na przykład  
– ich wchłanialność jest zbyt słaba albo 
okres półtrwania zbyt krótki. Jedynym 
rozwiązaniem jest właśnie zamykanie 
leków w nośnikach. To często bardziej 
uzasadnione podejście niż tworzenie 
nieskończonej liczby nowych substancji 
leczniczych i testowanie każdej z nich. 
Jeśli wiemy, że lek rzeczywiście działa, 
ale musimy poprawić jego zachowanie 
się w organizmie – to idźmy tą drogą.

W pewnym momencie swojej kariery 
pracowałem w firmie farmaceutycznej. 
Tam zajmowałem się głównie tematem 
nośników substancji aktywnych, zatem 
można powiedzieć, że mam pewne do-
świadczenie w tej kwestii. Teraz próbuję 
wykorzystać tę wiedzę  na polu bardziej 
naukowym, ale z uwzględnieniem tych 
aspektów, o których często zapomina 
się w akademii.

Ma Pan na myśli bardziej komercyjne 
podejście?

– Nie tyle komercyjne, co technolo-
giczne. Aktualnie jeden z największych 
problemów polega na tym, że  powstaje 
dużo nowych substancji o potencjalnym 
działaniu leczniczym, ale nie mogą być 
użyte w terapii, np. ze względu na ich 
słabą rozpuszczalność w środowisku 
wodnym, albo ich produkcja na dużą 
skalę jest bardzo trudna. Zarówno ba-

dania kliniczne, jak i technologiczne, 
związane właśnie z wprowadzaniem 
leków do produkcji, prowadzone są poza 
uniwersytetem. A ja mogłem się z tym 
zetknąć w trakcie pracy w firmie farma-
ceutycznej.

Pana największe sukcesy w pracy nad 
nośnikami?

– Dwa lata temu opublikowaliśmy  
– jako zespół, bo praca naukowca to za-
wsze jest praca zespołowa, absolutnie 
nie ma tu mowy o pojedynczych osobach 
– nasze wyniki w renomowanym czaso-
piśmie „Journal of Controlled Release”, 
a nośniki leków genetycznych, o których 
wtedy pisaliśmy, zostały później opaten-
towane. Ale oczywiście nasze badania 
ograniczały się do badań skuteczności 
na modelach komórkowych i zwierzę-
cych. To jest dopiero początek drogi.

Jak daleka jest ta droga? Jak dużo czasu 
musi upłynąć, by lek z laboratorium tra-
fił do apteki?

– Bardzo różnie z tym bywa. Jeśli bie-
rzemy pod uwagę leki generyczne, to 
z reguły nie są one zbyt problematycz-
ne. Mamy sprecyzowany przepis, odtwa-
rzamy jego formułę, przeprowadzamy 
określone testy – i lek jest praktycznie 
gotowy. Schody zaczynają się, kiedy po-
jawia się coś nowego. Prace nad nowy-
mi lekami to przede wszystkim kwestia 
ogromnych nakładów finansowych, któ-
rych uczelnie nie są w stanie udźwignąć. 
Musielibyśmy więc szukać wsparcia, na 
przykład, u chętnej do współpracy firmy 
farmaceutycznej, co oczywiście nie jest 
łatwe.

Ale próby były podejmowane?
– Tak, na razie bez spektakularnych 

sukcesów. Nośniki leków, o których pisa-
liśmy dwa lata temu i które opatentowa-

liśmy, to jest rzecz bardzo innowacyjna. 
Potrzeba czasu, by się z nią oswoić.

Zwykły szary człowiek, jak ja, zadaje 
sobie od razu pytanie: dlaczego nikt 
nie chce zainwestować w lek, który te-
oretycznie wydaje się lepszy, bardziej 
skuteczny?

– Z moich obserwacji wynika, że jest 
to przede wszystkim kwestia finansów. 
Przeprowadzenie badań klinicznych jest 
niezwykle kosztowne. To jest ścieżka 
długodystansowa i dość ryzykowna. 
Jeśli firma w to wchodzi, musi liczyć 
się z tym, że cały proces, od prac la-
boratoryjnych do stworzenia produktu 
gotowego do sprzedaży, może potrwać 
kilkanaście lat.

Czyli zostajemy przy sprawdzonych 
sposobach, zamiast inwestować w coś 
nowego?

– Pytanie brzmi zazwyczaj: jak du-
żym buforem finansowym dysponu-
jemy? W Polsce istnieje kilka innowa-
cyjnych firm, ale większość produkuje 
tzw. generyki, bo to łatwiejsze i szybciej 
można osiągnąć zysk.

Kończąc temat nośników – w czym uła-
twiłyby one leczenie chorego?

– Substancja wprowadzana do or-
ganizmu, jeśli nie jest chroniona, bar-
dzo łatwo może ulec przemianom 
metabolicznym. Nasz system obronny 
eliminuje większość czynników, które 
są potencjalnie szkodliwe. Organizm nie 
jest w stanie rozróżnić, co w dalszej per-
spektywie będzie dla niego akurat dobre 
– oczywiście w pewnych granicach – a co 
nie. A przecież może być tak, że lek sam 
w sobie wywołuje, na przykład, odczy-
ny zapalne. Natomiast jeśli go „opa-
kujemy”, zamaskujemy – tak, żeby był 
niewidoczny dla pewnych elementów 
organizmu – będzie mógł na przykład 
dłużej krążyć w krwiobiegu. Możemy też 
to „opakowanie” zaopatrzyć w czynniki 
kierujące, coś w rodzaju metki adreso-
wej, określającej miejsce, do którego 
lek ma dotrzeć – i rzeczywiście tam do-
trze. Taki lek będzie miał zdecydowanie 
mniej skutków ubocznych, bo będzie 
działał w miejscu, w którym faktycznie 

Aleksander Czogalla:  
Chcemy, żeby lek działał jak snajper

– W Polsce istnieje kilka innowacyjnych firm, ale 
większość produkuje leki generyczne, bo to łatwiejsze 
i szybciej można osiągnąć zysk – mówi dr. hab. 
Aleksander Czogalla z Wydziału Biotechnologii UWr. 
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powinien działać. Nie będzie wpływał na 
zdrowe organy, tkanki.

Czyli nie artyleria lecznicza, tylko snajper 
z jasno określonym celem?

– To jedna ze strategii, ale jest ich 
więcej. To, czym my staramy się zajmo-
wać, rzeczywiście jest bliższe realiom 
pracy snajpera.

Drugim motywem przewodnim w Pań-
skiej karierze naukowej jest tzw. metoda 
origami DNA. Na czym ona polega? Czy 
łączy się z nośnikami?

– Zacznijmy od nazwy. Skojarzenie 
ze składaniem papieru wydaje mi się 
dosyć trafne, bo technika ta opiera się 
na tworzeniu z DNA, naturalnego poli-
meru będącego biologicznym nośnikiem 
informacji, cząsteczek o praktycznie 
dowolnym kształcie. Do tej cząsteczki 
możemy w sposób bardzo precyzyjny 
dołączyć elementy, które będą spełniały 
specyficzne funkcje.

Na przykład?
– Możemy sobie wyobrazić, że za po-

mocą origami DNA można stworzyć „pu-
dełeczko” – oczywiście w skali nanome-
trowej – i do tego „pudełeczka”, podobnie 
jak w przypadku nośników, dodać kieru-
jące elementy adresowe, które zapewnią 
jego akumulację lokalną po podaniu do 
organizmu. W tym pudełeczku możemy 
umieścić lek, który z kolei będzie uwal-
niany tylko w obecności jeszcze jednego 
elementu, bo nasze „pudełeczko” za-
opatrzymy w „zamek”, sterowany inną 
cząsteczką. W rezultacie zadokujemy lek 
w konkretnym miejscu – i otworzymy go 
w konkretnym czasie. To oczywiście wizja 
dosyć daleka od teraźniejszości, pieśń 
przyszłości, kwestia kilku, kilkunastu lat 
– bo technologia składania origami DNA 
jest wciąż bardzo droga.

W kontekście nośników, origami DNA 
oraz opatentowanych przez wasz zespół 
leków często pojawia się słowo „nowo-
twór”. To jest właśnie jeden z prioryte-
tów, jeśli chodzi o wykorzystanie tych 
metod?

– Można je wykorzystywać na do-
wolnej płaszczyźnie – i to jest właśnie 
zaleta naszego podejścia do projek-
towania tego typu nośników. Chodzi 
o zachowanie struktury modułowej. Te 
moduły można porównać do klocków 
Lego. Załóżmy, że mamy pewną pulę 
klocków, o różnych kształtach, kolorach, 

pełniących różne funkcje. Tworzymy 
z nich pewną strukturę. Kiedy dodamy 
do niej kółeczka, to wyjdzie nam mo-
del samochodu. Dobudujemy skrzydła 
– mamy model samolotu. i tak dalej. 
W naszej pracy jest tak samo. Dysponu-
jemy poszczególnymi elementami. Lek, 
substancja aktywna, determinuje całą 
resztę. W zależności od tego, co chcemy 
leczyć, substancja ta musi spełniać pew-
ne funkcje. Poza nią mamy jeszcze na 
przykład otoczkę lipidową albo otoczkę 
zbudowaną z DNA, która pozwala nam 
odpowiednio chronić lek lub zwiększać 
jego biodostępność. Oczywiście ta otocz-
ka musi pozwolić na to, żeby lek w pew-
nym określonym momencie lub miejscu 
jednak się uwolnił. Jeśli ta cząsteczka 
będzie jak czołg pancerny, to lek bę-
dzie krążył, ale pozostanie niedostępny  
– zero efektu. Trzeba ją zatem zbudować 
z odpowiednich „klocków”, dodać metki 
adresowe. W ramach tego systemu mo-
żemy dorzucać innego rodzaju „klocki”, 

niezależnie od tego, co wcześniej zbudo-
waliśmy. Tak w dużym skrócie prezentuje 
się cała idea.

Ma Pan na koncie pracę w firmie farma-
ceutycznej. Jakie są plusy i minusy pracy 
w sektorze prywatnym, a jakie w insty-
tucji publicznej?

– Cenię sobie fakt, że kilka lat spędzi-
łem w firmie farmaceutycznej, bo dzięki 
temu zyskałem inną perspektywę. Jakby 
nie było, jest to inne doświadczenie niż 
praca w ośrodku akademickim. W firmie 
byłem zatrudniony na stanowisku tech-
nologa. Zajmowałem się przenoszeniem 
laboratoryjnej skali mikro na skalę pro-
dukcyjną. Na uczelni rzadko ma się stycz-
ność z podobnymi problemami, a ja, dzię-
ki tym doświadczeniom, mogę brać pod 
uwagę pewne kwestie już na etapie labo-
ratoryjnym, żeby potem przeskalowanie 
było troszeczkę mniej bolesne. (śmiech)

Specyfika pracy w sektorach prywat-
nym i publicznym jest całkiem inna. 

aleksander Czogalla (ur. 1979), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Zakładzie 
Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii UWr. Przez kilka lat pracował naukowo w Niemczech. 
W 2015 r. został wyróżniony nagrodą wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk „iuvenes 
Wratislaviae” za pracę innowacyjne struktury origami DNA jako narzędzia do badań procesów 
zachodzących na powierzchni błon biologicznych. W 2016 r. znalazł się w gronie finalistów 
nagrody naukowej „Polityki” (tygodnik pisał o nim wówczas: Nowatorsko poszukuje przyczyn 
procesów prowadzących do powstania nowotworów na poziomie błon biologicznych. Poznanie 
tych procesów będzie służyć w przyszłości projektowaniu skutecznych terapii). Jest jednym z bo-
haterów „Pokolenia W”, akcji promującej Wrocław.

fot. Dom
inika H

ull
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Przykład? Pamiętam, że podczas dni 
kariery w Niemczech, w których kiedyś 
uczestniczyłem, jeden dzień był poświę-
cony karierze poza uczelnią. Usłyszałem 
wówczas, że poziom stresu jest wszę-
dzie taki sam – jedynie źródło stresu 
leży gdzie indziej. W firmie masz telefon 
co dwie minuty, wszystko jest do zro-
bienia na wczoraj. Natomiast na uczelni 
presja pochodzi z wewnątrz człowieka. 
W nauce ta presja jest, a przynajmniej 
powinna być, połączona z pasją – nie 
narzucam sobie, że coś muszę zrobić, 
ale raczej wynika to z mojej potrzeby. Je-
śli tej pasji, potrzeby, zabraknie, nie od-
niosę sukcesu w żaden sposób. Z kolei 
w firmie farmaceutycznej, nawet jak tej 
pasji wewnętrznej nie ma…

…to sukces musi być.
– Dokładnie. i to chyba jest ta naj-

większa różnica. Ma to też swoje uza-
sadnienie w samej organizacji pracy. Hie-
rarchiczność w firmie jest bardziej zwarta 
niż na uczelni. Presja wywierana z góry 
jest troszeczkę inna.

Doświadczenia zdobywał Pan w sek-
torze prywatnym, ale także za granicą, 
w Niemczech. Różnice w pracy naukowca 
w kraju i poza nim?

– Znowu – pieniądze. Cały czas się 
one, niestety, przewijają. Pomijając bar-
dzo przyziemne rzeczy, jak wysokość 
pensji, wciąż daleko nam do standardu 
zachodnioeuropejskiego, jeżeli chodzi 
o finansowanie nauki w ogólnym kon-
tekście. Ale w ostatnich latach nastą-
piła pod tym względem zdecydowana 
poprawa. Kiedy zaczynałem robić dok-
torat, nie miałem pieniędzy, żeby sek-
wencjonować swoje konstrukty DNA. 
To były podstawowe narzędzia pracy, 
a brakowało na nie środków. Teraz cie-
szy mnie, że programów dla młodych  
– dla studentów, doktorantów – jest 
coraz więcej. Człowiek, który aplikuje 
i dostaje pieniądze, jest w stanie uwie-
rzyć w sens swojej misji i rzeczywiście 
poświęcić się nauce. Natomiast, umów-
my się, samo stypendium doktoranckie 
to jest zapomoga – około 1500 zł mie-
sięcznie. Można przypuszczać, jaką de-
cyzję podejmie młody człowiek, mając 
w perspektywie wybór pomiędzy ścieżką 
naukową a pracą w banku, gdzie już na 
początku dostanie 5 tys. zł.

Rozmawiałem z kilkoma osobami, które 
mają właśnie takie dylematy.

– No właśnie. To jest pewnego rodza-
ju selekcja. Bo jeśli ktoś ma rzeczywiście 
bardzo dużą potrzebę bycia naukowcem, 
wszystko przełknie. (śmiech)

Tylko czy to powinno tak działać?
– Nie do końca. (śmiech) W Niem-

czech – co tu dużo mówić, Niemcy są 
w czołówce, jeżeli chodzi o europejskie 
kraje pod względem finansowania nauki, 
wysoko postawili poprzeczkę – zdobyć 
fundusze jest łatwiej.

Ale do kraju Pan jednak wrócił. Nie było 
możliwości, żeby zostać? Czy był to 
świadomy wybór?

– Możliwość była, jak najbardziej. 
Z żoną, która też jest naukowcem, 
jeszcze przed wyjazdem na staż podok-
torski, postanowiliśmy jednak, że nie 
jedziemy tam, żeby zostać. Aczkolwiek 
im dłużej byliśmy w Niemczech, tym 
wątpliwości były większe. (śmiech) Kie-
dy syn miał rozpocząć naukę w szkole, 
stwierdziliśmy, że nadszedł czas na po-
wrót. To była trudna decyzja. Ale, wie 
pan, my z żoną jesteśmy trochę senty-
mentalni. i chyba ten sentyment prze-
ważył.

Czy w naszym kraju popularyzacja nauki 
wygląda tak, jak wyglądać powinna?

– W Niemczech kładziono na to na-
cisk. Organizowano imprezy cykliczne, 
otwierano dla ludzi laboratoria. Ale u nas 
też już się to dzieje. Jako wydział bardzo 
mocno staramy się w tym uczestniczyć. 
Odwiedzają nas nawet uczniowie szkół 
podstawowych. Sam z przyjemnością 
uczestniczę w cyklicznych wykładach, 
organizowanych w ramach dwóch pro-
gramów. Zdarzało mi się jeździć z wy-
kładami do szkół średnich, gdzie opo-
wiadałem nie tylko o moich badaniach, 
ale także o tym, na czym generalnie 
polega zawód naukowca, jak wygląda 
w praktyce – czym się zajmujemy i czy 
rzeczywiście zamykamy się w czterech 
ścianach i przeprowadzamy szalone 
eksperymenty.

Warto to robić?
– Myślę, że to konieczne. Naszym 

obowiązkiem jest wychodzenie do ludzi. 
Przecież to, co robimy, ma służyć całe-
mu społeczeństwu. Bardzo lubię pracę 
ze studentami, cieszy mnie, jak są za-
angażowani. Cieszy mnie, kiedy przyjeż-
dżają do nas uczniowie szkół średnich 
lub gimnazjów i podczas wykładu zadają 

bardzo dużo pytań, chcą się dowiedzieć 
czegoś więcej. To buduje. Wydaje się, że 
uderzasz w strunę – i słyszysz oddźwięk. 
Ale generalnie to trudne zadanie. Jeste-
śmy obłożeni różnorakimi obowiązkami 
– nauką, dydaktyką – i jeszcze mamy 
być popularyzatorami. A przecież jed-
nocześnie musimy walczyć o granty, po-
dobnie jak pracownicy innych jednostek 
naukowych, na przykład nieakademi-
ckich, którzy na polach pozanaukowych 
udzielają się jednak dużo mniej. Musi-
my działać w trybie wielozadaniowym. 
Czasami mam wrażenie, że jesteśmy 
ludźmi od wszystkiego. Wsparcia jest 
nieco za mało, by być w pełni efektyw-
nym na wszystkich polach, o których 
mówimy. Standardy pod tym względem 
wyznaczają niemieckie instytuty im. 
Maxa Plancka. Podam przykład. Kiedy 
mój zatrudniony tam kolega przyjechał 
na staż podoktorski, musiał oczywiście 
wszystko od początku sobie organizo-
wać. Ale robił to, mając u boku odde-
legowaną przez jednostkę przyjmującą 
osobę, która na każdym etapie – łącznie 
z szukaniem mieszkania, doradzaniem, 
czy to mieszkanie jest warte swojej ceny 
– mu pomagała.

Kompleksowe podejście do sprawy.
– To jest odpowiednie nastawienie. 

Niemcy zdają sobie sprawę z faktu, że 
przyjeżdżają do nich ludzie z całego 
świata, są na początku totalnie zagubie-
ni, nie znają języka – po prostu trzeba im 
pomóc. Ale wiedzą też, że jeśli zainwe-
stują w człowieka, to później będzie on 
świetnie, efektywnie pracował.

Zależy im na tym, co ma w głowie – i po-
magają mu tę głowę uwolnić.

– No właśnie! O to chodzi! W efekcie 
naukowiec nie musi tracić czasu na spra-
wy, które nie powinny go dotyczyć, tylko 
może skupić się na swojej pracy. U nas, 
niestety, wciąż jest daleko do osiągnię-
cia tego standardu. Ale wydaje mi się, że 
zmiany idą jednak w dobrym kierunku. 
Zresztą sam rektor Jezierski zapowie-
dział, że na wydziałach powstaną ko-
mórki do rozliczania grantów. To bardzo 
potrzebne, bo obecnie, poza tym, że mu-
simy myśleć o nauce, zmagamy się też 
z biurokracją.

Rozmawiał Michał Raińczuk

*Całą rozmowę można przeczytać na stronie 
internetowej uni.wroc.pl. 
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Wystawa dzieł Beksińskiego
dr hab. Bogusław Bednarek, Wydział Filologiczny, instytut Filologii Polskiej

fot. Dom
inika H

ull

chyłkiemiFRONTALNIE 

Zawsze podziwiałem kuriozalne, fan-
tastyczne treści malarstwa Hieronima 
Boscha, protoplasty surrealistów. Jakże 
ekscytuje wykreowana przezeń gospo-
da, usytuowana w jajowatym kałdunie 
monstrualnego piekielnika obciążonego 
czerwonawymi dudami! A rozpruta, bez-
płodna mandragora, z której wyłaniają 
się osobliwe istoty – m.in. półtrupia, 
oskubana gęś w chodakach dźwigająca 
na grzbiecie śmierć uderzającą w stru-
ny harfy? Przywołałem pamięcią owe 
dziwotwory, gdy zwiedzałem wystawę 
poświęconą dorobkowi artystycznemu 
Zdzisława Beksińskiego. Oczywiście, 
nie twierdzę, że niderlandzki arcymistrz 
jest bezkonkurencyjnym duchowym pa-
tronem fotografika i malarza z Sanoka. 
Wszelako dzieła i Boscha, i Beksińskiego 
zarówno są przepojone pesymizmem, jak 
też wywierają piorunujące wrażenie.

Dysponujemy bogatym słownictwem 
odnoszącym się do twarzy. Ta przednia 
strona głowy ludzkiej może być urodziwa 
lub szpetna, myśląca lub tępa, rumiana 
lub ziemista, rozjaśniona uśmiechem, 
usiana zmarszczkami, wymizerowana, 
posępna, pyzata, etc. Niejedno oblicze 
jest zwieńczone miedzianym czołem, 
a nawet wykazuje skłonność do prze-
obrażenia się w „mordę zdradziecką”. 
Co ciekawe, świetnie prosperują osoby, 
które albo nie zachowują twarzy, albo 
mają wiele twarzy. Ale te uwagi tracą 
znaczenie na wystawie dzieł Beksińskie-
go, ekspozycji urządzonej w gmachu Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Beksiński bowiem skrajnie oddalał się od 
racjonalnych i konwencjonalnych wyob-
rażeń związanych z fizjonomią człowie-
ka. Zespalając eksperymenty formalne 
z groteską i persyflażem, kształtował 
oblicza okaleczone, szczątkowe, częścio-
wo lub całkowicie pozbawione ludzkiej 
cielesności. On przecież ukazał hybry-
dalną głowę, w której funkcję wypełnio-
nej mózgiem czaszki pełni konglomerat 
metalowych rurek, śrubek, blaszek. On 
również, uciekając się do fotomonta-
żu komputerowego, stworzył płaskie  
à la ceramiczne oblicze, zastępując oczy 
i usta pustymi otworami. Warto odno-
tować, że w roku 1980 namalował obraz 

przedstawiający gigantyczny ”twarzobu-
dynek”, który padł ofiarą ognia. Według 
Wiesława Banacha, znawcy przedmiotu, 
„obraz ten wielokrotnie sugerował profe-
tyczne możliwości artysty, gdyż interpre-
towano go poprzez zamach na wieżowiec 
World Trade Center”.

Dowiadujemy się z książki Banacha, 
że wśród przekazów, które szczególnie 
frapowały Beksińskiego, niebłahą rolę 
odegrał i Psalm 23 („ciemna dolina”) 
i Proces Franza Kafki, i Wyspa umarłych 
– reprodukcja obrazu Arnolda Böcklina. 
To mroczne źródła natchnienia. Ale i bez 
nich, jak przypuszczamy, Beksiński pła-
wiłby się w meduzim pięknie defoema-
cji, destrukcji i transgresji. Czy pragnął 
zwizualizować jakieś stany lękowe? Czy 
chciał połączyć metafizykę z czarnym 
humorem? Rezygnując z roztrząsania 
tych kwestii, zacytujmy fragment Opo-
wieści kanterberyjskich Geoffreya Chau-
cera, fragment, który chyba zaintereso-
wałby Beksińskiego: „Lecz kiedy matka 
na świat mnie wydała, / Już kadź żywota 
śmierć odszpuntowała /  i żywot cieknie 
nieprzerwaną strugą. /Beczka się do dna 
opróżni niedługo. /  Jeszcze z krawędzi 
ściekają kropelki”.

Organizatorzy wiadomej wystawy 
potrafią efektownie wykorzystać zdoby-
cze nowoczesnej techniki. Dzięki goglom 
(okularom) sferycznym możemy więc 
znaleźć się w ukształtowanej z rucho-
mych obrazów wirtualnej rzeczywi-
stości, świecie inspirowanym 
dokonaniami malarskimi 
Zdzisława Beksińskiego. 
W owym mikrokosmosie, 
przerażającym i opustosza-
łym, dominują wilkopodob-
ne bestie. Zapewne doszło 
tam do jakiejś katastrofy i tyl-
ko balon opatrzony napisem 
never more, balon, który za 
chwilę ulegnie zagładzie, 
kojarzy się z „czynnikiem 
ludzkim”. Atmosferę grozy 
potęguje muzyka skompono-
wana przez Piotra Baryckiego, har-
monizująca z plastyczną warstwicą 
pokazu. Trudno jednak wszystkim 
dogodzić. Pewien młodzieniec był 

trochę rozczarowany: „Przydałby się 
w tym pokazie taniec kościotrupów”.

Dołożyłem starań, żeby zgromadzić 
opinie o dziełach Beksińskiego eks-
ponowanych w Bibliotece Uniwersy-
teckiej. Dzieła te bardzo podobały się 
Mikołajowi Hołowni, wrocławskiemu 
licealiście, natomiast zirytowały Klaudię 
z Oleśnicy. W odniesieniu do rzeczonych 
prac artystycznych padały następujące 
określenia: chorobliwe, czadowe, dołu-
jące, dziwaczne, fantastyczne, genialne, 
metafizyczne, narkotyczne, niesamowi-
te, odlotowe, olśniewające, oniryczne, 
oryginalne, porąbane, psychodeliczne, 
rewelacyjne, schizoidalne, upiorne. Przy-
toczone oceny zasługują na szacunek, 
ponieważ są świadectwami aktywności 
poznawczej, która jest zbawienna dla 
dóbr kultury. 

Oglądając malarskie i fotograficzne 
dzieła Beksińskiego, nie tylko wydoby-
łem mój umysł z glatwy marazmu, lecz 
również zapanowałem nad rozdrażnie-
niem. Przelotni oderwałem się od tego, 
co o prof. Stanisławie Kulczyńskim, czło-
wieku szlachetnym i prawym, wygadują 
złośliwcy i nawiedzeńcy. Krótko mówiąc, 
powinienem codziennie chadzać do przy-
bytków sztuki. 
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Prof. Magdalena Jonca profesorem belwederskim

Prezydent RP Andrzej Duda 26 października wręczył nominacje profesorskie m.in. 
Magdalenie Joncy z instytutu Filologii Polskiej UWr.

Prof. dr hab. magdalena Jonca pracuje w Zakładzie Historii Literatury Romanty-
zmu w instytucie Filologii Polskiej. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmu-
je literaturę epoki romantyzmu; literaturę dla dzieci i młodzieży XiX–XXi wieku ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki obrazu dziecka i „historii dzieciństwa” 
– odzwierciedlonej w utworach adresowanych do dorosłego, jak i nieletniego odbiorcy, 
ukazanej w perspektywie historycznoliterackiej, socjokulturowej i pedagogicznej; an-
tropotanatologię humanistyczną; zagadnienia kreacji postaci historycznych w literatu-
rze; studia nad twórczością wybranych autorów XiX wieku (A. Mickiewicz, J. Słowacki, 
C. Norwid, A. Dygasiński, E. Orzeszkowa). Prof. Jonca jest autorką trzech monografii 
książkowych: Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku (1994); Enfants ter-
ribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku (2005); Królowa Jadwi-
ga. Szkice do portretu literackiego (2013) oraz współredaktorką trzech tomów studiów 
Romantyzm. Literatura – kultura – obyczaj (2009, 2014, 2015).

Nominacje, nagrody, wyróżnienia, gremia

Dolnośląski Klucz Sukcesu dla prof. Leszka Pacholskiego

informatyk prof. Leszek Pacholski został laureatem XXi edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii wybitne osiągnięcia 
w pracy naukowej i dydaktycznej. Dolnośląski Klucz Sukcesu to najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie od 
1997 r. przez kapitułę wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych 
i samorządowych Dolnego Śląska. W latach 1997-2015 odbyło się już 19 edycji konkursu, każda zakończona uroczystym finałem 
w jednym ze znanych dolnośląskich miast. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (projekt: 
artysta plastyk Jerzy Jerych), kute przez artystę kowala Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia. 

Prof. Leszek Pacholski pracuje w instytucie informatyki UWr od 1994 r., a w latach 2005–2008 pełnił funkcję rektora Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Dotychczas był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz otrzymał nagrody 
im. Stefana Banacha (1974), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1994) oraz ministra nauki (2014).

Prof. Zygmunt Kącki nowym dyrektorem Ogrodu Botanicznego

Po przejściu na emeryturę prof. Tomasza Nowaka, który kierował uniwersyteckim 
Ogrodem Botanicznym najdłużej ze wszystkich dotychczasowych dyrektorów (od 
1811 r.), bo aż 35 lat, 1 grudnia stanowisko dyrektora Ogrodu Botanicznego, będącego 
centrum dydaktyczno-badawczym, objął dr hab. Zygmunt Kącki prof. UWr – geobota-
nik, specjalista w zakresie związków między roślinami i ich środowiskiem geograficz-
nym, założyciel i dotychczasowy kierownik Zakładu Ekologii Roślinności w instytucie 
Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych, twórca Polish Vegetation 
Database (Polskiej Bazy Danych o Roślinności), która zajmuje dziewiąte miejsce na 
świecie pod względem zawartości, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego. 

Nowy dyrektor ma wiele pomysłów na wzbogacenie oferty dydaktycznej Ogrodu. 
Znaczną wagę przywiązuje do organizowania rozmaitych zajęć dla dzieci, mających je 
zachęcić do poznawania przyrody. W Ogrodzie można będzie zapoznawać się nie tylko 
z życiem roślin, ale też np. z ptakami czy monitoringiem środowiska i prognozami 
smogowymi. Priorytetem będzie rewitalizacja podupadających szklarni oraz budowa nowej instalacji nawadniającej. Tak szybko, jak 
się tylko da, Ogród ma zostać udostępniony do zwiedzania również w zimie. Po wielu latach przerwy pojawi się znowu przewodnik, 
który poprowadzi gości Ogrodu szlakiem jego największych osobliwości.

Prof. Magdalena Jonca
fot. Dominika Hull 

Dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr
fot. Dominika Hull
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Sukces historyków – prof. Joanny Dufrat i prof. Piotra Cichorackiego

Historycy zostali laureatami jubileuszowej edycji konkursu Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego. W kategorii 
Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku jury uhonorowało Dziennik wydarzeń (1939–1944) autorstwa 
Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany i opatrzony wstępem przez Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego z instytutu Historycznego 
UWr. Organizatorami wydarzenia były Telewizja Polska, Polskie Radio, instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. 
Nagrody zostały wręczone podczas gali 23 listopada w siedzibie TVP w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął 
prezydent RP, Andrzej Duda. 

Nagroda im. Jana Baszkiewicza dla prof. Andrzeja Antoszewskiego

1 grudnia 2017 r. przewodniczący kapituły nagrody im. Jana Baszkiewicza prof. Grzegorz Rydlewski uhonorował prof. Andrzeja An-
toszewskiego z Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych w instytucie Politologii (Wydział Nauk Społecznych) nagrodą 
pierwszego stopnia za monografię Współczesne Teorie Demokracji. Wydana w 2016 r. książka jest kolejną publikacją w ramach serii 
„Demokracja współczesna”. Książka prof. Antoszewskiego przybliża najbardziej nośne teorie i koncepcje demokracji z przełomu 
XX i XXi wieku oraz zjawiska z nimi związane, takie jak demokratyczna transformacja i konsolidacja. Mimo iż przedmiotem książki 
jest nie tyle demokracja jako taka, ile jej teoria (czy teorie), stanowi ona także przyczynek do przybierającej na sile dyskusji o stanie 
demokracji w Polsce.

Małgorzata Linkiewicz z UWr wyróżniona w konkursie Teraz Polska Promocja i Rozwój

Praca magisterska byłej studentki instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Małgorzaty Linkiewicz pt. Wpływ blogosfery 
na decyzje zakupowe konsumentów w Polsce, której promotorem był prof. Leszek Pułka, decyzją kapituły konkursu organizowanego 
przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polską Agencję informacji i Handlu SA zdobyła wyróżnienie w Xi edycji kon-
kursu Teraz Polska Promocja i Rozwój na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.

Konkurs służy popularyzacji tematyki gospodarczej oraz promocji Polski w świecie wśród studentów, grona akademickiego i sze-
roko rozumianej opinii publicznej. Objęty jest honorowym patronatem ministra rozwoju i finansów, ministra spraw zagranicznych, 
ministra sportu i turystyki, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz instytutu Adama Mickiewicza. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się podczas uroczystej gali 6 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktorat z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Alicante dla dr hab. Doroty Leszczyny

29 września dr hab. Dorota Leszczyna, adiunkt w Zakładzie Filozofii Nowożytnej na UWr, obroniła z wyróżnieniem na Uniwersy-
tecie w Alicante w Hiszpanii rozprawę doktorską z zakresu nauk politycznych pt. Od idealizmu do krytycznego realizmu. Polityka 
jako realizacja w ujęciu José Ortegi y Gasseta. Promotorem doktoratu był prof. Manuel Menéndez Alzamora, profesor tytularny 
nauk prawnych i politycznych na Uniwersytecie w Alicante, ceniony w Hiszpanii znawca myśli społecznej, politycznej i filozoficznej 
hiszpańskiego Pokolenia 1914, którego najważniejszym reprezentantem był José Ortega y Gasset. Uroczysta obrona odbyła się na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Alicante pod przewodnictwem prof. Antonia Roblesa Egei, kierownika Katedry Nauk 
Politycznych i Administracji na Uniwersytecie w Granadzie. W skład komisji doktorskiej weszli także inni hiszpańscy i francuscy 
akademicy: prof. Javier Zamora Bonilla z Katedry Historii Myśli i Ruchów Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Compluten-
se w Madrycie, dyrektor naukowy Fundacji José Ortegi y Gasseta – Gregorio Marañona; prof. Manuelle Peloille, kierownik Katedry 
Językoznawstwa i Literatury na Uniwersytecie Angers we Francji; prof. Jose Manuel Canales Aliende z Zakładu Studiów Prawnych 
nad Państwem na Uniwersytecie w Alicante; prof. Maria Magdalena Martinez Altamira z Zakładu Nauk Historycznoprawnych na 
Uniwersytecie w Alicante.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych dr hab. Doroty Leszczyny jest XiX- i XX-wieczna filozofia hiszpańska. Jest ona 
autorką trzech monografii: José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego (2011); José Ortegi y Gasseta studia 
na niemieckich uniwersytetach (2012) i Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej (2017). Publikowała w presti-
żowych czasopismach hiszpańskich, m.in. „Revista de Estudios Orteguianos” w Madrycie, „Contrastes” w Maladze i „Análisis” 
w Saragossie. W 2015 r. została nagrodzona stypendium ministra nauki i szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukow-
ców, których badania wyróżniają się na arenie międzynarodowej.

zebr. redakcja
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Prof. Bogdan rok urodził się w 1947 r. w Prusach w powiecie strzelińskim, dokąd jego rodzina przeprowa-
dziła się po zakończeniu ii wojny światowej. W 1965 r. podjął studia historyczne na ówczesnym Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 1970 r. Swoją pracę magister-
ską napisał pod kierunkiem prof. Józefa Leszczyńskiego, z którym związał swoją dalszą karierę naukową. 
Po studiach pracował w bibliotece i uczył w szkole średniej, jednak już w 1972 r. został asystentem w in-
stytucie Historycznym UWr. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii uzyskał 
w 1978 r., a temat jego dysertacji doktorskiej brzmiał Kalendarze polskie czasów saskich. Praca doktorska 
Bogdana Roka opublikowana została w 1985 r., stając się pierwszym kompleksowym opracowaniem kalen-
darzy staropolskich w polskiej historiografii i do dziś, nie tracąc na aktualności, stanowi podstawowe ujęcie 
monograficzne tej problematyki. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w zakresie historii, podejmując tym razem problematykę śmierci w kulturze sarmackiej. Podstawą 
habilitacji była książka Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, która zapewni-
ła jej autorowi miejsce pioniera i lidera w badaniach tanatologicznych dotyczących kultury społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Z kronikarskiego obowiązku odnotować trzeba, że w 1995 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1999 r. 
profesora zwyczajnego. Prof. Rok wypromował kilkunastu doktorów, z których dwóch uzyskało już habilitację, a sześcioro pracuje naukowo.  

Jubileusz prof. Lucjana Sobczyka
prof. Kazimierz Orzechowski, Wydział Chemii

W sierpniu tego roku swoje 90. urodziny obchodził prof. 
Lucjan Sobczyk – nestor wrocławskiej chemii fizycznej, 
twórca szkoły wiązania wodorowego, nauczyciel wielu 
pokoleń wrocławskich chemików. 

Uroczystość inaugurowała obrady Sek-
cji Chemii Fizycznej i Elektrochemii  
60. Zjazdu Naukowego Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego. Część oficjalną 
uroczystości prowadziła dziekan Wy-

działu Chemii UWr prof. Anna Trzeciak. 
Jubileusz prof. Sobczyka zgromadził 
wielu gości, przyjaciół i uczniów. W cza-
sie uroczystości głos zabrali m.in. prof. 
Adam Jezierski, rektor UWr; prof. Jerzy 

Błażejowski, prezes PTChem, który wrę-
czył jubilatowi medal okolicznościowy 
PTChem; prof. Józef Sznajd z instytutu 
Niskich Temperatur i Badań Struktural-
nych PAN we Wrocławiu; prof. Andrzej 
Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej; prof. Bogdan 
idzikowski, dyrektor instytutu Fizyki Mo-
lekularnej PAN z Poznania; prof. Tadeusz 
Marek Krygowski z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz prof. Zofia Dega-Szafran 
i prof. Mirosław Szafran z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza występujący w imie-
niu swoim i dziekana Wydziału Chemii 
UAM prof. Koroniaka. Prezydenta Wroc-

Spotkanie otworzył panel dyskusyjny 
Staropolski ogląd świata poświęcony 
miejscu dorobku Jubilata we współ-
czesnej historiografii polskiej. Dysku-
sję panelową moderował dr. hab. Filip 
Wolański, prof. UWr, a uczestniczyli 
w niej: prof. Mariusz Markiewicz (UJ), 

prof. Stanisław Roszak (UMK), prof. 
Krzysztof Mikulski (UMK) oraz dr An-
drzej Krzysztof Link-Lenczowski (UJ). 
Podkreślono wielowymiarowy cha-
rakter dorobku naukowego prof. Roka 
oraz jego ogromną rolę w integrowaniu 
środowiska naukowego w całym kraju, 

22 września 2017 r. w Oratorium Marianum odbyła 
się uroczysta sesja naukowa zorganizowana z okazji 
jubileuszu 70. urodzin wybitnego historyka,  
prof. Bogdana Roka. 

Jubileusz prof. Bogdana Roka
dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, instytut Historyczny

aktywną działalność organizacyjną oraz 
pracę z młodymi adeptami Klio. Jubilat 
otrzymał gratulacje i życzenia od przy-
byłych gości z uczelni z całego kraju. 
W imieniu władz uczelni w uroczystości 
udział wziął prof. Adam Jezierski, rektor 
UWr, oraz prof. Przemysław Wiszewski. 
Na zakończenie uroczystości Jubilatowi 
wręczona została księga jubileuszowa 
Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine 
linea. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. 
rocznicę urodzin pod redakcją Elżbiety 
Kościk, Filipa Wolańskiego oraz Rości-
sława Żerelika.

fot. archiw
um

 pryw
atne
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Życzenia w imieniu władz Uniwersytetu złożył Jubilatowi rektor Adam Jezierski
fot. Jerzy Katarzyński

Prof. lucjan sobczyk urodził się 4 sierpnia 1927 r. w Natalinie. Studia chemiczne na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu odbył w latach 1946–1951, zaś kontynuował je u światowej 
sławy fizykochemika prof. Syrkina w instytucie Precyzyjnej Technologii Chemicznej w Moskwie. Praca 
kandydacka (odpowiednik doktoratu) dotyczyła polaryzacji dielektryczna układów z wiązaniem wo-
dorowym. Wiązanie wodorowe i różnorodne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych stały się 
wiodącą tematyką badań Sobczyka, który habilitował się w 1962 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego 
uzyskał w 1968 r., zaś profesora zwyczajnego w 1976 r. W 1956 r. powierzono Mu zorganizowanie labora-
torium chemii fizycznej w ramach instytutu Chemii UWr. Kierował Katedrą Chemii Fizycznej, a następ-
nie zespołem naukowym aż do przejścia na emeryturę w 1998 r. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych: 
prodziekana (1962–1964) i dziekana (1971–1975) Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii oraz prorektora 
ds. nauki  (1975–1981). W latach 1982–2010 był przewodniczącym Rady Naukowej instytutu Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, obecnie jest członkiem Rady Naukowej tegoż 
instytutu, a także członkiem rad naukowych instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i instytutu 
Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Jest członkiem rzeczywistym PAN. Z Polskim Towarzystwem 
Chemicznym jest związany od  początku swojej drogi naukowej, w latach 1979–1984 był Prezesem PTChem., w 2001 r. został wyróżniony członko-
stwem honorowym Towarzystwa. Jest inicjatorem powstania Sekcji Fizykochemii Organicznej PTChem., był też jej wieloletnim przewodniczącym. 
Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego, Londyńskiego instytutu Fizyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Postępu 
Nauki (AAAS),  Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (iUPAC), Europejskiego Stowarzyszenia Krystalografów. 

Prof. Sobczyk jest autorem, współautorem lub edytorem wielu cennych monografii m.in. Wiązanie Wodorowe (PWN 1969), Metody Spek-
troskopii Oscylacyjnej (PWN 1979), Metody magneto- i elektrooptyczne (PWN 1982), Postępy metod rezonansowych w chemii (PWN 1984), 
Zjawiska relaksacji molekularnej (Wyd. UWr 1999), a również wielu skryptów i podręczników: Chemia Fizyczna (PWN 1980), Chemia Fizyczna 
dla Przyrodników (PWN 1975), Eksperymentalna Chemia Fizyczna (PWN 1982). Jest autorem lub współautorem 306 prac oryginalnych, 26 ar-
tykułów przeglądowych, 16 artykułów dotyczących obecnego stanu i historii nauki. index Hirscha – 35, liczba cytowań – 4624 (czerwiec 2017). 
Wypromował 22 doktorów, z których 9 uzyskało tytuł profesora. 

Prof. Sobczyk jest organizatorem konferencji i seminariów o uznanej renomie. Był współorganizatorem (wspólnie z G. Zundelem) konferencji 
poświęconej wiązaniu wodorowemu. Jej następne edycje weszły do stałego kalendarza wydarzeń naukowych pod nawą Horizons in Hydrogen 
Bond Research. Zapoczątkował cykl Szkół Chemii Fizycznej. Obecnie noszą one nazwę Central European School on Physical Organic Chemistry.

W uznaniu dorobku i zasług prof. Sobczyk otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz odznaczenia 
państwowe i regionalne. Jest odznaczony medalami J. Śniadeckiego i J. Zawidzkiego, przyznawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, 
medalem Hanusa, przyznawanym przez Czechosłowackie Towarzystwo Chemiczne, jest honorowym członkiem Wydziału Struktury Rosyjskiej 
Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu w St. Petersburgu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zasadniczy nurt zainteresowań naukowych prof. Sobczyka to przede wszystkim wiązanie wodorowe, a również szeroko pojęta struktura 
cząsteczek, eksperymentalne przejawy oddziaływań międzycząsteczkowych i nowe materiały o potencjalnych zastosowaniach (ferroelektryki, 
ciekłe kryształy). Stworzona przez Niego szkoła wiązania wodorowego jest jednym z najbardziej znanych na świecie osiągnięć wrocławskiego 
środowiska naukowego. 

Szanowny Panie Profesorze! 
W każdym środowisku, a szczególnie w środowisku akademickim, mistrzowie 
i wzorce do naśladowania mają decydujące znaczenie dla rozwoju uczelni i wy-
chowania nowych pokoleń. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że mamy w Panu 
mistrza, nauczyciela i przyjaciela. Jubileusz Pana Profesora jest też naszym świę-
tem. Środowisko akademickie Uniwersytetu Wrocławskiego życzy Panu zdrowia 
i sił do dalszej pracy.

ławia reprezentowała Monika Sochacka, 
zastępca dyrektora Biura Współpracy 
z Uczelniami Wyższymi. Prof. Kazimierz 
Orzechowski odczytał listy gratulacyjne 
skierowane przez rektora Uniwersytetu 
w Petersburgu i od pracowników Wydzia-
łu Fizyki tego Uniwersytetu, zaś prof. 
Zdzisław Latajka wręczył prof. Sobczy-
kowi numer specjalny „Wiadomości Che-
micznych” przygotowany przez uczniów 
i przyjaciół Jubilata. 

W dalszej części uroczystości głos za-
brał sam Jubilat. Jego wystąpienie było 
podsumowaniem dotychczasowej dzia-
łalności, okazją do wspomnień, refleksji 
i podziękowań. Oprócz tego wygłoszono 
dwa wykłady związane z działalnością 
Jubilata. Prof. Aleksander Koll (Uniwer-
sytet Wrocławski) mówił o polarności 
wiązania wodorowego, zaś prof. Halina 
Szatyłowicz (Politechnika Warszawska) 
swój wykład poświęciła nowemu spoj-
rzeniu na efekt podstawnikowy.

fot. Jerzy Katarzyński
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Dwadzieścia lat temu, 15 listopada 1997 r., uroczyście 
otwarto zrekonstruowaną po zniszczeniach wojennych 
bezimienną od 1945 r. salę mieszczącą się na parterze 
środkowej części głównego gmachu UWr. Odtworzona 
w latach 1985–1997 dawna Sala Muzyczna odzyskała 
swój pierwotny wygląd i nazwę – Oratorium Marianum. 

Jak Feniks z popiołów,  
czyli o odrodzeniu Oratorium Marianum
Kamilla Jasińska

Odnowione Oratorium Marianum stało 
się ponownie miejscem spotkań wspól-
noty akademickiej, a także – dzięki 
wspaniałej akustyce – szczególnym 
miejscem na mapie muzycznego Wroc-
ławia. Jak mówił historyk sztuki, znawca 
dziejów uniwersyteckich obiektów i orę-
downik odtworzenia dawnego wystroju 
sali, prof. Henryk Dziurla, Oratorium Ma-
rianum odrodziło się w 1997 r. jak Feniks 
z popiołów i dało świadectwo zwycięstwa 
ducha nad materią.

Gdy wchodzi się dziś do usytuowanej 
na parterze głównego gmachu pięknej 
sali, zwanej tak, jak przed blisko 300 
laty Oratorium Marianum, ciężko wy-
obrazić sobie, jak tragicznie to wnętrze 

zostało doświadczone. Pecha miało już 
od samego początku, ale najgorsze przy-
szło dopiero w Wielkanocną Niedzielę  
1 kwietnia 1945 r. podczas obrony Fe-
stung Breslau. Jedna z kilku tysięcy 
bomb zrzuconych tego dnia na miasto, 
uderzyła w sam środek głównego gma-
chu uczelni. Cały sektor położony po 
wschodniej stronie głównej klatki scho-
dowej zapadł się i pogrzebał wszystko 
od dachu aż po fundament.

Z Sali Muzycznej zachowały się tylko 
ściany lateralne z uszkodzonym starym 
stiukiem i malowidłami. Empora się nie 
zawaliła, ale bardzo ucierpiała, a za-
miast przestworzy na freskach sklepien-
nych, można było oglądać prawdziwe 
niebo. W ocenie specjalistów zachowało 
się jedynie 15–20 procent elementów 
wystroju na ścianach. Odtwarzanie orygi-
nalnego wyglądu wnętrza zgodnie z kry-
teriami ochrony zabytków było po woj-
nie nie do pomyślenia, dlatego w czasie 
pierwszej powojennej odbudowy gmachu 
sali tej nie przywrócono dawnego wyglą-
du. – Gruz zawierający resztki polichro-
mowanych tynków i złoconych elemen-
tów wystroju sztukatorskiego beztrosko 
wywieziono furmankami w kierunku 
Psiego Pola, gdzie ślad po nim zaginął 
– wspominał dr Jan Maciej Żelbromski, 
współautor późniejszej renowacji. Salę 
przykryto żelbetonowym stropem i po-
dzielono ją prowizorycznymi ściankami 
działowymi na mniejsze pomieszczenia. 
To właśnie tu w ramach studium wojsko-
wego odbywały się ćwiczenia z bronią, 
a w murach, które niegdyś słyszały mu-
zykę Brahmsa, Paganiniego, Rubinsteina 
i Lipińskiego, magazynowano broń…

W latach 60. XX Uniwersytet zaczął 
myśleć o odtworzeniu barokowej sali. 

Na początku lat 70. instytut Herdera 
w Marburgu udostępnił zdjęcia wykona-
ne w 1944 r. przez Rudolfa Jaguscha, któ-
ry uwiecznił tę salę na ok. 30 kolorowych 
diapozytywach. Na ich podstawie można 
było rozpocząć badania, inwentaryzację 
i przygotowywanie wstępnej dokumenta-
cji na potrzeby planowanej rekonstrukcji. 
W 1974 r. władze uczelni powołały Komi-
sję Odbudowy Sali Muzycznej pod kierow-
nictwem prof. Jana Kosika, a wrocławski 
oddział Pracowni Konserwacji Zabytków 
przystąpił do badań i sporządzania do-
kumentacji. Przez wiele lat rozważano 
najwłaściwsze rozwiązania m.in. dla 
sklepienia, które w kwietniu 1945 r. ule-
gło zawaleniu, a wykonany pospiesznie 
po wojnie strop uniemożliwiał dokładną 
rekonstrukcję. Właściwe prace nad przy-
wróceniem dawnego barokowego wyglą-
du rozpoczęły się dopiero w 1985 r. i trwa-
ły, z przerwami, ponad 10 lat.

Początek konserwacji i rekonstruk-
cji dekoracji sztukatorskiej na ścianach 
przypadł na 1985 r. Trudności finansowe 
uczelni sprawiły, że niestety w 1988 r. 
prace te przerwano. Nie zaniechano jed-
nak prac dokumentacyjnych, dzięki cze-
mu w 1992 r. gotowy był kompleksowy 
projekt odtworzenia wystroju sali. To na 
jego podstawie w 1993 r. podjęto kolejne 
działania. Kierownictwo nad odbudową 
Oratorium przejął wówczas prof. Henryk 
Dziurla. Dzięki sponsorom pojawiły się 
środki finansowe nie tylko na konty-
nuowanie prac, ale też wydanie książki 
mającej programowy charakter [Henryk 
Dziurla, Maria Zduniak, Sala Muzyczna 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1993]. Dziurlę wspierał uznany artysta 
i konserwator dr Jan Maciej Żelbromski, 
a do prac pod jego kierunkiem przystąpił 
zespół 30 specjalistów z Pracowni Kon-
serwacji Zabytków we Wrocławiu. 

Przeprowadzono wiele robót bu-
dowlanych, konserwację zachowanych 
reliktów, rekonstrukcję wszystkich ele-
mentów wystroju z uwzględnieniem 
sztukatorskiej ornamentyki, rzeźby, 
marmoryzacji i pierwotnej kolorysty-
ki. Obniżono również poziom posadzki 
i zmieniono geometrię sklepienia, żeby 
utrzymać proporcje wnętrza. Przepro-

Na górze zachowane fragmenty dekoracji 
sztukatorskich; na dole zrekonstruowany 
w pełni ten element dekoracji
fot. za: Henryk Dziurla, Oratorium 
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1999, s. 39
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wadzona na samym początku prac 
konserwacja zachowanych fragmentów 
wystroju empory pod zachodniej stronie 
Oratorium Marianum stała się podstawą 
technologicznych prac przy rekonstrukcji 
pozostałych elementów wnętrza. 

Prof. Dziurla wspominał: Wykonano 
setki rysunków i szkiców realizacyjnych 
dla ornamentów wystroju sali, porów-
nując je z istniejącą dekoracją Auli Le-
opoldyńskiej oraz schodów cesarskich. 
Barwne zdjęcia pozyskane w latach  
70. przez władze Uniwersytetu z Instytutu 
w Marburgu wykreśliły zakres rekonstruk-
cji. Analiza komputerowa przekazanego 
materiału fotograficznego uwiarygodni-
ła działania konserwatorów dzieł sztu-
ki pracujących we wnętrzu Oratorium 
Marianum. Odtworzony został program 
rzeźbiarski. Wykonane zostały fragmenty 
dekoracji malarskich, powiązanych z de-
koracją typu architektonicznego. Marmo-
ryzacje zrealizowano poprzez badania za-
chowanych oryginalnych fragmentów i ich 
zestawienie z istniejącym w Uniwersytecie 
XVIII-wiecznym wystrojem. 

Latem 1997 r., w czasie, gdy Wrocław 
nawiedziła tragiczna powódź, prace były 
już na ukończeniu. Niestety ze względu 
na brak środków finansowych i artystycz-
nych nie zdecydowano się wówczas na 
odtworzenie fresków sklepiennych i pięć 
wielkich pustych plafonów aż do 2014 r. 
przypominało o tragicznych losach tego 
wnętrza. Wnikliwy obserwator z ła-
twością zauważy, że niektóre elementy 
wystroju odtworzono przy użyciu prost-
szych materiałów, gdyż kierowano się 
optycznym wrażeniem. Tak postąpiono  
np. z czterema wolno stojącymi filarami 
dawnego prezbiterium, które niegdyś wy-
konane były z litego czerwonego marmu-
ru, a odtworzone zostały przy użyciu środ-
ków zastępczych m.in. z wykorzystaniem 
tańszej techniki marmoryzacji. Powodem 
takiego stanu rzeczy były mocno ograni-
czone możliwości finansowe. Publikacja 
poświęcona dziejom sali i przywrócenia jej 
dawnego wystroju, funkcji i nazwy ukaza-
ła się pod koniec 1997 r.  [Henryk Dziurla, 
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, Wrocław 1999].

Zrekonstruowaną z ogromnym pie-
tyzmem, ale bezimienną od końca woj-
ny salę, oficjalnie otworzył uroczyście  
15 listopada 1997 r. – w dniu Święta Uni-
wersytetu Wrocławskiego – ówczesny 
rektor UWr prof. Roman Duda wraz z ów-
czesnym metropolitą wrocławskim kard. 
Henrykiem Gulbinowiczem, który także 

poświęcił salę, nadając jej pierwotną 
nazwę – Oratorium Marianum. Uniwer-
sytecki chór Gaudium pod dyrekcją Alana 
Urbanka zaśpiewał Litanię do Marii Pan-
ny, skomponowaną przez wrocławianina 
Lucjana Laprusa. Koncertową działalność 
Oratorium Marianum utworami Brahmsa 
i Schuberta zainaugurowała wraz z pia-
nistą Krzysztofem Jabłońskim Orkiestra 
Kameralna Amadeus pod batutą Ag-
nieszki Duczmal. Wykonane zostały dwa 
dzieła kameralne: kwintet fortepianowy 
f-moll Jana Brahmsa i kwartet smyczko-
wy Śmierć i dziewczyna Franciszka Schu-
berta. Koncert Orkiestry Kameralnej, pe-
łen wirtuozerii, podobał się publiczności, 
dlatego na bis muzycy wykonali fragmen-
ty Tańców rumuńskich Beli Bartoka.

W swoim wystąpieniu rektor Duda 
mówił: Habent sua fata auditoria. Ta 
sala, licząca sobie już blisko trzy wieki 
istnienia, powstała jednocześnie z całym 
gmachem głównym Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i temu Uniwersytetowi wier-
nie przez lata służyła. (…) Dzisiejsza 
inauguracja Oratorium Marianum jest 
świętem nas wszystkich – sponsorów, 
wykonawców, uniwersytetu, miłośników 
dobrej muzyki – i ma wymiar historyczny, 
otwiera bowiem nowy okres w życiu tej 
sali. Życzmy sobie, by był to okres dobry, 
wypełniony znakomitymi koncertami 
i występami znakomitych solistów, do-
brze służący muzycznym potrzebom mia-
sta. Proszę zatem pozwolić, że zakończę 
swoje przemówienie tradycyjnym uniwer-
syteckim życzeniem, wypowiadanym przy 
okazjach inauguracyjnych: QUOD FELIX, 
FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!. 

Rektor Duda się nie pomylił. Orato-
rium Marianum od 20 lat tętni nowym 
życiem. To tu rozbrzmiewa muzyka, a od-
restaurowane wnętrze cieszy oczy wroc-
ławian i turystów. Sala służy też niemal 
codziennie całej społeczności akademi-
ckiej – to tu odbywają się konferencje, 
sympozja i inne wydarzenia naukowe. Do-
datkowo od 2016 r., tj. od czasu rozpoczę-
cia prac konserwatorskich w Auli Leopol-
dyńskiej, Oratorium przejęło w pełni jej 
funkcję, stając się miejscem wszystkich 
najważniejszych uroczystości akademi-
ckich od immatrykulacji, przez inaugura-
cje i wręczenia dyplomów, aż po centralne 
uroczystości Święta Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i Wrocławskiej Nauki.

Przywróconemu Uniwersytetowi 
i miastu w listopadzie 1997 r. Oratorium 
brakowało jednak nie tylko pięciu fresków 
sklepiennych. Nie udało się też zrealizo-

wać życzenia prof. Dziurli, by w miejscu, 
gdzie dawniej stały organy Poelziga, 
wstawić nowy instrument. Od wielu lat 
szukano sprawnego historycznego in-
strumentu. Dopiero Jan Tomasz Adamus 
zwrócił uwagę na stare i wymagające 
naprawy zapasowe organy z kościoła 
garnizonowego pw. św. Elżbiety, będące 
jednym z niewielu zachowanych dzieł 
wrocławskiego organmistrza Adama Ho-
ratiusa Caspariniego (1676–1745). W fa-
chowy sposób przywrócono tym organom 
ich oryginalny stan z 1718 r. i pierwotne 
barokowe rejestry, a Żelbromski odsłonił 
oryginalną kolorystykę obudowy. Organy 
te od 1999 r. stoją w Oratorium Marianum, 
zdobiąc wschodnią część sali. ich niepo-
wtarzalny dźwięk można często usłyszeć 
podczas mini-koncertów, jakie gościom 
Uniwersytetu daje rektor Adam Jezierski, 
grając na tym zabytkowym instrumencie. 

Brak malowideł sklepiennych przez 
15 lat mógł sprawiać wrażenie celowego 
zabiegu, mającego na celu przypomnie-
nie zwiedzającym, jak wielkie szkody 
wyrządziła wojna. Taka interpretacja nie 
była jednak zgodna z wolą władz uczelni, 
bowiem Oratorium Marianum stanowiło 
nieodłączną część dziedzictwa kulturo-
wego Uniwersytetu. Realizacji zadania 
podjęło się w 2012 r. Niemiecko-Polskie 
Towarzystwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Ówczesny prezes NPTUWr, prof. 
Norbert Heisig uważał, że odzyskanie 
barokowych fresków wzbogaciłoby kul-
turowo nie tylko Uniwersytet, lecz tak-
że miasto Wrocław, które ma wielkie 
osiągnięcia w odzyskiwaniu swojej hi-
storycznej tożsamości. Zarząd NPTUWr 
pozyskał w ciągu kilku miesięcy dwóch 
niemieckich sponsorów i rozpoczął po-
szukiwanie wykonawcy najpierw wśród 
polskich artystów, później zagranicznych. 
Doradcą był drezdeński malarz Christoph 
Wetzel (ur. 1947), który jako specjalista 
od malarstwa barokowego, miał pomóc 
wybrać najlepszego artystę. Ostatecznie 
to jednak właśnie Wetzlowi powierzono 
zadanie wykonania malowideł. Prace 
rozpoczęły się w lipcu 2013 r. i trwały 
blisko rok. Dnia 9 maja 2014 r. nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie fresków, których 
poświęcenia dokonał bp ignacy Dec. Od 
tej pory odtworzone w całości Oratorium 
Marianum znów cieszy oko turystów i ca-
łej społeczności akademickiej.

Galeria zdjęć na stronie www.uni.wroc.
pl/2017/11/15/jak-feniks-z-popiolow-czyli
-o-odrodzeniu-oratorium-marianum/
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Jedno z największych polskich zrywów narodowych 
– powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 
1863 r. – to kilkanaście miesięcy walk i ponad 2000 
stoczonych bitew i potyczek. Swój udział mieli w nim 
studenci UWr, a jeden z nich – Marian Langiewicz – był 
jednym z dyktatorów powstania. 

Powstańcy styczniowi z Wrocławia
Kamilla Jasińska

W XiX wieku Uniwersytet we Wrocławiu 
miał charakter uczelni prowincjonalnej, 
choć pod względem liczby studentów na-
leżał do uczelni dużych. Liczba studentów 
wahała się od ok. 300 do 1000, z czego 
niemały odsetek stanowili Polacy. Skupiali 
się oni w kilku polskich organizacjach stu-
denckich i kółkach naukowych. Najważ-
niejszym było z pewnością Towarzystwo 
Literacko-Słowiańskie (TLS) kojarzone 
z nazwiskami swoich kuratorów: profeso-
rów Jana Ewangelisty Purkyniego, Wojcie-
cha Cybulskiego i Władysława Nehringa. 
Przez pół wieku działalności (1836–1886) 
do TLS należało ponad 900 wrocławskich 
studentów, a wśród nich m.in. znani do 
dziś poeci – Adam Asnyk i Jan Kasprowicz. 
Co ciekawe, studiujący we Wrocławiu 

w latach 1859–1861 medycynę Adam As-
nyk, był członkiem Rządu Narodowego – 
naczelnego organu władzy, działającego 
w okresie powstania styczniowego na 
dawnych ziemiach Polski.

Polscy studenci nie tylko się uczyli, 
dyskutowali w TLS, czy pisali rozprawki 
z historii i literatury, ale także niejedno-
krotnie angażowali się w konspirację nie-
podległościową i działalność rewolucyjno- 
-narodową. Jak donosiły gazety, na wzór 
Warszawy, na dowód wspólnoty z nią – 
manifestowano. Demonstracyjnie noszo-
no czamary, żałobę, organizowano z oka-
zji rocznic nabożeństwa, na które na znak 
solidarności przychodzili nie tylko Polacy, 
ale i Żydzi i niektórzy Niemcy. Władze 
uniwersyteckie były wyraźnie zaniepoko-
jone nastrojami wśród Polaków. Niejed-
nokrotnie dochodziło do spięć pomiędzy 
studentami Polakami a Niemcami, nie 
obywało się też bez rękoczynów.

Studiujący na pruskim Uniwersyte-
cie we Wrocławiu Polacy uczestniczyli 
w zrywach powstańczych w roku 1830/31 
(powstanie listopadowe), 1846 (powsta-
nie krakowskie), 1848 (Wiosna Ludów, 
powstanie wielkopolskie). W styczniu 

1863 r. kilkudziesięciu chętnie poszło do 
powstania styczniowego. Nie wiadomo 
dokładnie ilu, gdyż wszelkie ślady kon-
spiratorów starano się wówczas usilnie 
zacierać, dlatego trudno jest dziś ustalić 
listę wszystkich studentów Uniwersytetu 
walczących w powstaniu.

20 czerwca 1863 r. „Dziennik Poznań-
ski” donosił za „Brealauer Zeitung”: Na 
czarnej tablicy w tutejszym Uniwersytecie 
przybito spis nazwisk 30 studentów Pola-
ków, o których jest mniemanie, że opuścili 
miasto, ponieważ ich mieszkania próżne. 
Rektor i senat uniwersytecki wzywa, aby 
się wymienieni w przeciągu 2 tygodni 
stawili, z zagrożeniem wykreślenia ich 
z listy studenckiej. Tymczasem nie wszy-
scy odpowiedzieć mogą wezwaniu, bo 
kilku poległo w boju z moskalami, a kilku 
ciężko rannych jeszcze leży. Podobną listę 
z nazwiskami kolejnych 9 studentów, jak 
donosił ten sam dziennik, wywieszono 
w lipcu. Ci, spośród wymienionych na li-
ście, którzy nie stawili się w dziekanacie 
w wyznaczonym terminie, zostali skreś- 
leni z listy studentów. Dla niektórych nie 
miało to już znaczenia, bo wcześniej zgi-
nęli w walkach powstańczych...

Tablica upamiętniająca poległych 
w powstaniu studentów wrocławskich 
powstała z inicjatywy prof. Henryka 
Barycza i w setną rocznicę powstania  
tj. w 1963 r. zawisła na południowej ele-
wacji głównego gmachu uczelni, nieopo-
dal fontanny z Szermierzem. 13 maja 
odsłonił ją ówczesny rektor Uniwersyte-
tu Wrocławskiego prof. Alfred Jahn wraz 
przewodniczącym Prezydium Rady Na-
rodowej miasta Wrocławia prof. Bolesła-
wem iwaszkiewiczem.

Choć w powstaniu styczniowym 
uczestniczyło w sumie kilkudziesięciu 
studentów Uniwersytetu we Wrocławiu, 
to na tablicy upamiętniono tylko tych 
dwunastu, którzy polegli w czasie walk 
powstańczych. Część z nich w styczniu 
1863 r. miała status studenta, inni na 
Uniwersytecie studiowali nieco wcześniej.

Wśród wymienionych na tablicy 
pamiątkowej poległych studentów-
powstańców najwięcej związanych 
było z Wydziałem Prawa. ignacy Gosk  
(ur. 1842), Zygmunt Kucharski (ur. 1844), 
Karol Liebelt (ur. 1843) i Kazimierz Zim-
merman (ur. 1842) zamiast na iść na wy-

Tablica pamiątkowa na południowej elewacji głównego gmachu głównego UWr
fot. Dominika Hull

Pieczęć Mariana Langiewicza jako dyktato-
ra powstania styczniowego
fot. Wikipedia, domena publiczna
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został aresztowany przez Austriaków 
i przez dwa lata był więziony w twierdzy 
Josephstadt położonej w czeskim mieście 
Jaroměř. Po uwolnieniu w 1865 r. wyemi-
grował najpierw do Anglii, potem Szwaj-
carii, a ostatecznie do Turcji, gdzie służył 
w tamtejszej armii. Żył w niedostatku 
i zapomnieniu. Zmarł w Konstantynopo-
lu (ob. Stambuł) 10 maja 1887 r. Razem 
z żoną pochowany został na cmenta-
rzu Haidar Pasza w Stambule. Jedną z pa-
miątek po Langiewiczu jest znajdująca 
się w Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie jego szabla oficerska wykonana 
w 1857 r.

inicjatywa upamiętnienia gen. Lan-
giewicza odrębną tablicą pojawiła się 
w środowisku uniwersyteckim w 2013 r., 
w 150. rocznicę wybuchu powstania. 
Mimo przychylności ówczesnych władz 
uczelni, tablica dotąd nie powstała. Jed-
nak nie całkiem zapomniano we Wroc-
ławiu o Langiewiczu. Decyzją Rady Miej-
skiej Wrocławia z czerwca 2013 r. parkowi 
znajdującemu się na terenie dawnego 
cmentarza Gajowickiego, w rejonie ulic 
Pretficza, Gajowickiej, Sztabowej i Wrób-
lej, nadano nazwę generała Mariana Lan-
giewicza.

Na tablicy pamiątkowej brakuje – 
z tego samego powodu co Langiewicza 
– także np. Ksawerego Liskego (ur. 1838), 
również byłego studenta Uniwersytetu 
we Wrocławiu, a później historyka i za-
łożyciela lwowskiej szkoły historycznej, 
który w powstaniu styczniowym zasłynął 
jako sprytny organizator przerzutu ludzi 
i broni w Wielkopolsce. Myśląc w przy-
szłości o upamiętnieniu gen. Langiewi-
cza, może warto także pomyśleć o Ksa-
werym Liske i innych powstańcach, którzy 
nie zginęli na polu walki, jednak z odwagą 
walczyli w tym wielkim zrywie.

kłady, postanowili pójść do powstania. 
Wszyscy oni zostali immatrykulowani 
w 1862 r. i jeszcze w tym samy roku za-
pisali się do Towarzystwa Literacko-Sło-
wiańskiego. Latem 1863 r. żaden z nich 
nie stawił się do dziekanatu po tym, 
gdy ich nazwiska znalazły się na liście 
umieszczonej na tzw. czarnej tablicy. 
Efektem niestawienia się było skreślenie 
z listy studentów z dniem 11 lipca 1863 r., 
zaś nieoficjalnym powodem był udział 
w powstaniu. Cała czwórka niedoszłych 
prawników poległa na polu walki. Mieli 
od 19 do 21 lat. Podobny los spotkał im-
matrykulowanego w 1861 r.  Celestyna Mi-
lewskiego (ur. 1842), który najpierw przez 
jeden semestr studiował prawo w Ber-
linie, a później postanowił przenieść się 
do Wrocławia. Tutaj nie tylko kontynuo-
wał studia prawnicze, ale także aktywnie 
uczestniczył w pracach TLS, będąc w la-
tach 1861–1863 jego kasjerem. On również 
został skreślony z listy studentów 11 lipca 
1863 r. Zginął w powstaniu w wieku 21 lat. 
Nieco starszy był Kazimierz Unrung (ur. 
1833) studiujący prawo w latach 1853–
1857. Poległ, mając lat 30.

Dwóch spośród wymienionych na 
tablicy pamiątkowej powstańców studio-
wało we Wrocławiu medycynę. Nikodem 
Maryański (ur. 1837) został immatryku-
lowany w 1855 r. Przez dwa lata należał 
do TLS, będąc kasjerem i bibliotekarzem, 
nie uchroniło go to jednak przed skre-
śleniem z listy studentów w 1858 r. Po-
nownie na studia zapisał się w 1862 r., 
jednak i tym razem nie dane mu było 
ukończyć studiów. Razem z innymi stu-
dentami-powstańcami został skreślony 
z listu studentów w lipcu 1863 r. W chwi-
li śmierci miał 26 lat, tyle samo co inny 
student wrocławskiej medycyny – Lucjan 
Szmyt (ur. 1837), który studia rozpoczął 
w 1858 r. i od razu zapisał się do TLS. Dwa 
lata później, uchwałą senatu akademi-
ckiego z dnia 26 maja 1860 r., został uka-
rany consilium abeundi za czynne znie-
ważenie korporanta o nazwisku Rother. 
Kara była w rzeczywistości złagodzoną 
formą relegowania z uczelni polegającą 
na doradzeniu „dobrowolnego” odejścia 
z uczelni. W związku z takim obrotem 
spraw Szmyt studia ostatecznie ukończył 
w Berlinie w 1862 r., zdobywając tytuł le-
karza medycyny. Nie cieszył się nim zbyt 
długo, bo zginął rok później w powstaniu.

Na polu walki zginęło także trzech 
studentów Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu we Wrocławiu, którzy 
należeli do TLS. Wacław Neustuppe  

(ur. 1839),  Artakserkses Pągowski  
(ur. 1840) i ignacy Plewiński (ur. 1841) im-
matrykulowani zostali w 1861 . Pągow-
skiego i Plewińskiego skreślono z listy 
studentów jeszcze w 1862 r., zaś Neustup-
pego razem z innymi powstańcami w lipcu 
1863 r. Nieco starszy był Franciszek Szra-
jer, który studiował we Wrocławiu od roku 
1855. Niestety wiadomo o nim tylko tyle, 
że w latach 1855–1856 należał do TLS.

11 listopada 1863 r. „Dziennik Poznań-
ski” informował: Dnia 10 listopada w[e] 
Wrocławiu w kościele dominikańskim 
[św. Wojciecha] odbyło się żałobne nabo-
żeństwo za dusze pięciu byłych uczniów 
Uniwersytetu Wrocławskiego: Kazimierza 
Zimmermanna, Celestyna Milewskiego, 
Karola Libelta, Nikodema Maryańskie-
go i Zygmunta Kucharskiego. Obszerna 
świątynia była kirem pokryta, przed ołta-
rzem wystawiony katafalk. Znajdowali się 
na nabożeństwie wszyscy Polacy i Polki 
znajdujący się obecnie w[e] Wrocławiu; 
śpiew przy organach był wykonany przez 
rodaków.

Na wmurowanej w gmach Uniwersy-
tetu tablicy brakuje m.in. nazwiska naj-
słynniejszego powstańca styczniowego, 
generała i dyktatora powstania, studiu-
jącego niegdyś we Wrocławiu Mariana 
Langiewicza. Dlaczego? Bo zgodnie z wolą 
pomysłodawcy tablicy, prof. Henryka Ba-
rycza, tablica upamiętnia żołnierzy pole-
głych w czasie powstania, a Langiewicz 
powstanie przeżył. 

Jak wynika z zachowanych w Archiwum 
UWr dokumentów, Marian Langiewicz  
(ur. 1827) studiował od 1848 r. filologię 
na Wydziale Filozoficznym i był od tego 
czasu członkiem i sekretarzem TLS. Ze 
względu na trudną sytuację materialną 
w marcu 1850 r. musiał przerwać studia. 
Po trzech latach pracy w charakterze na-
uczyciela domowego na wsi, w kwietniu 
1853 r. ponownie podjął studia, jednak 
i tym razem nie dane mu było ich odbyć 
bez przeszkód. Ze względu na stan zdro-
wia jeden rok spędził na nauce w domu, 
a na uczelnię powrócił w 1854 r. Dwa 
lata później, tj. w 1856 r. przeniósł się 
do Berlina, by tam studiować matema-
tykę. W 1862 r. potajemnie przedostał 
się do Warszawy i rozpoczął współpracę 
z Komitetem Centralnym. Jako pułkow-
nik i naczelnik sił zbrojnych zorganizo-
wał na dzień wybuchu powstania armię 
ochotników. Przez Rząd Tymczasowy 
został mianowany generałem, a 11 marca 
1863 r. ogłoszony dyktatorem powsta-
nia. Zaledwie tydzień później, 19 marca, 

Gen. Marian Langiewicz
fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie, 

domena publiczna
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się założyć kolegium i uzyskać na jego 
potrzeby zamek, co ostatecznie potwier-
dził cesarz w dokumencie z 1671 r. Próby 
przekształcenia kolegium w uniwersytet 
przyniosły efekty dopiero na początku 
XViii wieku i zakończone zostały spo-
rządzeniem Złotej bulli.

Dokument Leopolda i zapoczątkował 
istnienie dwuwydziałowej uczelni, która 
zainaugurowała swoją działalność już 
niespełna miesiąc po decyzji cesarza, 
tj. 15 listopada 1702 r. Akt nie określał 
ściśle jednej nazwy uczelni, natomiast 
bardzo dokładnie precyzował jej przy-
wileje, podobne do tych, jakie posiada-
ły inne uniwersytety europejskie m.in. 
w Paryżu, Bolonii, Wiedniu, a w szcze-
gólności w Ołomuńcu. Ustrój akademicki 
był podobny do zasad przyjętych na tych 
uczelniach i w kolegiach jezuickich. Do 
życia powołano tzw. magistrat akade-
micki, czyli zespół kierujący uczelnią, na 
której czele miał stać rektor, będący jed-
nocześnie rektorem kolegium jezuickie-
go. Uczelnia miała prawo do nadawania 
stopni: bakalariatu, licencjatu, magiste-
rium i doktoratu. Szczególne znaczenie 
miało nadanie uniwersytetowi prawa do 
własnych insygniów w tym pieczęci rek-
tora i poszczególnych wydziałów.

Dokument spisany został elegancką 
kancelareską – pismem urzędowym sto-
sowanym w kancelariach urzędowych 
w okresie renesansu. Składa się z 12 per-
gaminowych kart z okładką obciągniętą 
purpurowym adamaszkiem. Na złoto-
-czarnych sznurach podwieszona jest 
cesarska pieczęć. Oryginał Złotej bulli 
jest obecnie przechowywany w Oddziale 
Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. Po raz pierwszy została wy-
dana w połowie XViii wieku przez Jana 
Kundmanna.

* Tłum. prof. Przemysław Wiszewski, cyt. za: 
Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uni-
wersytetu Wrocławskiego, pod red. Rościsła-
wa Żerelika, Wrocław 2002, s. 42–47.

315 lat temu, 21 października 1702 r., cesarz Leopold i Habsburg podpisał przywilej 
fundacyjny Aurea bulla fundationis Universitatis Wratislaviensis zwany Złotą bullą. 
Był to dokument powołujący do życia Uniwersytet Wrocławski.

315 lat Złotej bulli i UWr
Kamilla Jasińska

W akcie fundacyjnym czytamy: My Leo-
pold (...) zgodziliśmy się na najsłuszniejszą 
prośbę ojców jezuitów. Stosownie do tego 
(...) nasze cesarskie i królewskie kolegium 
zakonu jezuitów ufundowane przez nas 
w naszym mieście królewskim Wrocławiu 
[zostaje] autorytetem cesarskim i kró-
lewskim łaskawie na nowo potwierdzo-
ne [w swoich prawach] wraz z zamkiem 
i wszystkimi pozostałymi ruchomościa-
mi i nieruchomościami należącymi do 
tegoż kolegium, nadanymi i przypisa-
nymi rektorowi i zakonowi jezuitów [do] 
zarządzania, dzierżawienia i wiecznego 
posiadania (...). Szczególnie [potwierdza-
my kolegium wrocławskiemu] Złotą bullę 
(...). Zarządzamy i ustanawiamy nasze 
kolegium zakonu jezuitów we Wrocławiu 
jako generalne i powszechne Studium, 
Akademię i Uniwersytet, który powinien 
być nazywany ze szczególnej naszej łaski 
Leopoldyńskim (...). Chcemy także, by [ko-
legium wrocławskie] było nazywane tym 
imieniem [tj. Uniwersytetu Leopoldyńskie-
go] przez wszystkich po wsze czasy, jak 
również by cieszyło się wszystkimi tymi 
przywilejami i zwolnieniami, jakie powin-
ny użytkować, posiadać i korzystać inne 
uniwersytety (...). Nadajemy ponadto (...) 

insygnia akademickie, to jest berło, pier-
ścień, łańcuch, togę z biretem doktorskim 
oraz pieczęć, tak Uniwersytetu lub jego 
rektora, jak i poszczególnych fakultetów 
(...). Ustanawiamy w tejże naszej Leopol-
dynie magistrat akademicki (...). Chce-
my, aby studenci byli traktowani przez 
wszystkich z taką czcią i szacunkiem, jaka 
należy się szlachcicowi i osobie poważanej 
(...). Chcemy, ażeby Uniwersytet nasz Le-
opoldyński stał się jakby wzorem innych 
uniwersytetów. Nikt nie może w najmniej-
szym stopniu umniejszać nadanych przez 
nas dla Uniwersytetu i tych, którzy będą 
na nim studiować, przywilejów, zwolnień 
i wolności (...). *

Wystawiony w Wiedniu przez Le-
opolda i dokument był zwieńczeniem 
trwających wiele lat starań o utworzenie 
we Wrocławiu szkoły wyższej. Pierwsza 
próba podjęta była już w XVi wieku, jed-
nak mimo aktu erekcyjnego wszechnicy 
śląskiej, podpisanego w 1505 r. przez 
króla Władysława Jagiellończyka, zgody 
na powołanie we Wrocławiu Generale 
litterarum Gymnasium nie dał papież 
Juliusz ii. Kolejne próby podejmowali je-
zuici, którym – po ciężkich przepychan-
kach z wrocławską radą miejską – udało 

W 2016 r. Złota bulla była prezentowana na wystawie 7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska 
fot. Dominika Hull
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Działalność Upowszechniająca 
Naukę (DUN) – ministerialny projekt 
zrealizowany przez BUWr

Wraz z końcem listopada Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zakończyła 
realizację projektu Działalność Upowszechniająca Naukę. Finansowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt trwał od 1 lutego br.

Celem pierwszego zadania było zabez-
pieczenie cennych, zabytkowych zbio-
rów, będących dziedzictwem Śląska 
oraz utworzenie do nich powszechnego 
dostępu w sposób gwarantujący niena-
rażanie cennych oryginałów na uszko-
dzenie. Do procesu digitalizacji wybrano 
następujące tytuły dzienników lokalnej 
prasy, ukazujących się w ościennych 
miejscowościach Wrocławia w latach 
1906–1941: „Anzeiger für Zobten am 
Berge und Umgegend. Organ für öffent-
liches Leben, lokale und provinzielle An-
gelegenheiten“ (1909–1941), „Brockauer 
Zeitung. Organ für die amtliche Publika-
tionen der Gemeinde und des Amtsbe-
zirks Brockau, sowie für die Gemeinden 
Gross Tschansch und Klein Tschansch“ 
(1908–1940) oraz „Hundsfelder Stadt-
blatt. Mit den Obrigkeitlichen Bekannt-
machungen“ (1906–1940). 

Znaczna część gazet Kolekcji Śląsko-
-Łużyckiej była drukowana od przełomu 
XiX i XX wieku na kwaśnym papierze, 
który z upływem lat zaczął łamać się 
i kruszyć. Uniemożliwiło to przegląda-
nie i czytanie treści oryginałów, a po-
nadto podczas użytkowania powstawały 
nowe, nieodwracalne ubytki w oryginal-
nych egzemplarzach. Chroniąc cenną 
kolekcję historyczną prasy regionalnej, 
Biblioteka prowadzi jej systematyczne 

mikrofilmowanie zabezpieczające oraz 
digitalizację. Dzięki takim zabiegom, 
zapewniamy bezpieczeństwo zabytko-
wych zbiorów, a jednocześnie otwie-
ramy szeroki dostęp do treści artyku-
łów, bez konieczności udostępniania 
użytkownikom niszczejącej oryginalnej 
prasy. Przygotowaniem materiałów do 
mikrofilmowania, archiwizacji i pub-
likacji w wersji cyfrowej w Bibliotece 
zajmuje się Pracownia Reprografii i Di-
gitalizacji, której personel posiada duże 
doświadczenie zawodowe i długoletnią 
praktykę. Pracownia dysponuje pro-
fesjonalnym sprzętem do digitalizacji 
i szybkiego przetwarzania kopii oraz 
oprogramowaniem pozwalającym na 

zamieszczenie pozyskanych plików cy-
frowych w Bibliotece Cyfrowej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 

Praca nad zabezpieczeniem oraz 
udostępnieniem w cyfrowej postaci 
cennych zbiorów jest wieloetapowa. 
Jej początek to wykonanie prac konser-
watorskich, czyli przygotowanie gazet 
do mikrofilmowania. Kolejny etap to 
proces mikrofilmowania, skanowania 
mikrofilmów, obróbki i zapisu otrzyma-
nych plików w odpowiednim formacie 
do rozpoznania treści (OCR), tworzenie 
publikacji cyfrowych w formacie PDF na 
poziomie pojedynczych numerów oraz 
przygotowanie metadanych dla każ-
dej publikacji. Końcowym etapem tego 

Digitalizacja gazet
fot. Jerzy Katarzyński

W ramach projektu (decyzja nr 651/P-DUN/2017) realizowano 3 odrębne zadania:
1. Upowszechnienie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet Kolekcji Śląsko-Łużyckiej Biblioteki Uni-
wersyteckiej we Wrocławiu,
2. Przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa komputerowego katalogu 
zbiorów BUWr o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej,
3. Opracowanie bibliograficzne w systemie ViRTUA śląskich muzykaliów nutowych z XiX i pierwszej połowy XX wieku.

Digitalizacja  
unikatowych gazet  
Kolekcji Śląsko-Łużyckiej
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procesu jest umieszczenie publikacji na 
serwerze oraz archiwizacja pozyskanego 
zasobu.

Finalny efekt zrealizowanego zadania 
projektowego to uzyskanie ok. 38 tys. 
opisanych plików, zarchiwizowanych 
i upublicznionych w Bibliotece Cyfrowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Całe zadanie wpisuje się w działa-
nia globalne mające na celu stworze-

nie powszechnej przestrzeni badawczej 
przez zapewnienie szybkiego dostępu 
do wiedzy dla zespołów naukowych 
pracujących nie tylko w obszarze regio-
nu Śląska, ale również o szerszym za-
sięgu. Wysokiej jakości cyfrowe obrazy 
zapewniają niezbędną dokumentację 
unikatowej prasy śląsko-łużyckiej oraz 
powiększają zasoby cyfrowe uczelni, 
natomiast upowszechnienie dostępu do 

historycznych zasobów Śląska i Łużyc 
poprzez ich digitalizację i zamieszcze-
nie w sieci, umożliwia wszystkim za-
interesowanym szybki dostęp do nich 
i ułatwia pogłębianie wiedzy nt. dzie-
jów tego regionu. Więcej informacji na 
www.bibliotekacyfrowa.pl 

Jerzy Katarzyński  
Pracownia Reprografii i Digitalizacji

W ramach trzeciego zadania projek-
towego opracowano bibliograficznie 
w systemie Virtua ponad 300 śląskich 
druków nutowych pochodzących ze 
zbiorów zabezpieczonych oraz z daw-
nych bibliotek Wrocławia. Głównym 
założeniem wykonywanych prac było 
upowszechnienie informacji zarówno 
o dziełach kompozytorów działających 
w XiX i na początku XX wieku na terenie 

Kolejne zadanie wiązało się z opracowa-
niem kilkudziesięciu tytułów przedwo-
jennych czasopism humanistycznych, po-
chodzących ze zbiorów dawnej Biblioteki 
Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej.

Biblioteka Uniwersytecka we Wroc-
ławiu  dysponuje cennym zbiorem 
wydawnictw ciągłych poniemieckich, 
w tym ponad 1000 tytułów, których  jest 
jedynym posiadaczem w kraju. Zbiór ten 
jest nieocenionym źródłem informacji 
na temat funkcjonowania i działalności  
ważniejszych instytucji naukowych, ist-
niejących na terenie Europy w XiX wieku 
i w  pierwszej połowie XX wieku. Są to 
periodyki naukowe, dotyczące dziedzin 
humanistycznych, które prezentują do-
robek naukowy oraz konkretną działal-
ność naukową instytutów uczelnianych, 
towarzystw naukowych oraz organizacji 
prowadzących badania z konkretnego za-
kresu nauk humanistycznych – głównie 
z dziedziny  historii.

Wśród opracowanych roczników 
znalazły się takie tytuły jak m.in. „Un-
garische Revue mit Unterstutzung der 
Ungarischen Akademie der Wissens-
chaften”, Wien (1881–1895) – miesięcznik 

wydawany przez Węgierską Akademię 
Nauk w latach 1881–1895. Prezentuje on 
działalność naukową Akademii oraz to-
warzystw naukowych funkcjonujących 
na terenie Węgier w drugiej połowie XiX 
wieku. Biblioteka Uniwersytecka posiada 
komplet tego wydawnictwa. inny tytuł to 
czasopismo „Meddelandenfran Nordiska 
Museet” (1898–1905) – szwedzki rocznik 
wydawany przez Muzeum Historii Kultu-
ry w Sztokholmie. Muzeum poprzez wy-
stawy ilustruje życie i ludzi regionu nor-
dyckiego w latach 1898–1905. Biblioteka 
posiada wszystkie wydane roczniki tego 
czasopisma. Kolejne czasopismo to kom-
pletny w zbiorach Biblioteki tytuł „Jahres-
bericht des Akademischen Lese-Vereines 
in Graz” (1868–1881), zawierający roczne 
raporty Stowarzyszenia Czytelnictwa Aka-
demickiego w Graz w Austrii w  drugiej po-
łowie XiX wieku, oraz „Mittheilungen der 
Deutschen Gesellschaft zur Erforschung 
Vaterlandischer Sprache Und Altertumer  
in Leipzig” (1856–1940). To nieregularne 
czasopismo wydawane w Lipsku przez 
niemieckie towarzystwo zajmowało się 
badaniem języka ojczystego na terenie 
Niemiec w XiX wieku. Drukiem ukazało 
się  14 tomów. Biblioteka jest w posiada-
niu ostatnich 8 tomów z lat 1883–1940.

Niniejsze zadanie dotyczyło opra-
cowania aż 90 tytułów ukazujących się 
w końcu XiX i na początku XX wieku 

unikatowych czasopism ze zbioru Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Dla wybranych  tytułów sporządzono  
300 opisów bibliograficznych do katalo-
gu zbioru polskich bibliotek naukowych 
NUKAT wraz z kompletem wymaganych 
rekordów kartoteki haseł wzorcowych 
(obejmujących m.in. instytucje sprawcze, 
instytucje nakładcze, hasła tytułowe, 
rozwinięte hasła przedmiotowe w języku 
KABA). W bazie lokalnej katalogu kom-
puterowego Biblioteki Uniwersyteckiej 
umieszczone zostały szczegółowe opisy 
zasobów. Materiał był trudny do opraco-
wania, ze względu na różnorodność języ-
kową, z przewagą języka niemieckiego 
pisanego gotykiem. 

Pozyskanie ministerialnych środków 
finansowych pozwoliło na opracowanie 
czasopiśmiennictwa naukowego z ubie-
głych wieków, a to z kolei umożliwia 
wszystkim zainteresowanym użytkowni-
kom oraz badaczom w kraju i na świecie, 
szybki dostęp do informacji o zasobach 
tych unikatowych czasopism i jednocześ-
nie stanowi podstawę do kontynuowania 
nowoczesnego opracowania kolejnych ty-
tułów ww. czasopism na potrzeby dostę-
pu online i digitalizacji. Więcej informacji 
na stronie www.katalog.bu.uni.wroc.pl.

Ewa Grabarska  
Oddział Wydawnictw Ciągłych

Śląska, jak i zaprezentowanie działalno-
ści śląskich oficyn wydawniczych, które 
przyczyniły się do rozwoju kultury mu-
zycznej tego regionu.

Opisy bibliograficzne druków wraz 
z niezbędnymi rekordami kartoteki ha-
seł wzorcowych (469) udostępniono 
w centralnym katalogu polskich biblio-
tek naukowych NUKAT, co było celem 
zadania. Opisy te będą uzupełnieniem 
bazy międzynarodowego inwentarza źró-
deł muzycznych RiSM, gdzie znajdują się 

m.in. opracowane autografy i kopie ręko-
piśmienne dzieł kompozytorów śląskich. 

Do realizacji zadania wybrano obiekty 
z Oddziału Zbiorów Muzycznych, naj-
bardziej reprezentatywne dla kultury 
muzycznej tego okresu na Śląsku. Prio-
rytetem stało się opracowanie dzieł ślą-
skich kompozytorów muzyki sakralnej ze 
względu na  jej pewną specyfikę (instru-
mentacja orkiestrowa), mającą wpływ na 
powstanie pojęcia „szkoły wrocławskiej” 
(Breslauer Schule) w muzyce kościelnej 

Rozbudowa 
komputerowego katalogu 
zbiorów BUWr

Śląskie muzykalia nutowe
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w XiX wieku. Kompozytorzy ci związani 
byli z powstałym w 1815 r. we Wrocławiu 
Królewskim Akademickim instytutem 
Muzyki Kościelnej (Königliches Akademis-
ches Instutut für Kirchenmusik). instytut 
wykształcił również wielu pedagogów 
i przede wszystkim cenionych w Europie 
organistów. Opracowano m.in. preludia 
i przygrywki chorałowe Fünf Orgelstü-
cke op. 1 Emanuela Adlera (1845–1926), 
wydane w Głubczycach u Carla Kothe  
ok. 1893 r. Kompozytor urodzony w Pie-
karach koło Strzegomia był również or-
ganistą i kapelmistrzem katedralnym. 
Ukończył AiMK we Wrocławiu, będąc ucz-
niem wybitnego kompozytora i pedagoga 
Moritza Brosiga (1815–1887). inne dzieło 
z tego okresu to utwór Te Deum na chór 
i orkiestrę, op. 18, autorstwa Rudolfa Tho-
my (1829–1908), który wydano w 1873 r. 
we Wrocławiu, w oficynie C. F. Hientzs-
cha. Kompozytor urodzony w Lasowicach 
(pow. Ścinawa) był także kantorem oraz 
dyrektorem Breslauer Konservatorium. 
Z kolei Hesse-Album to zbiór kompozycji 
organowych autorstwa Adolpha Friedri-
cha Hesse (1809–1863), który ukazał się 
w 1885 r. w oficynie F. E. C. Leuckarta. 
Ten wspaniały organista i kompozytor 
w tradycji śląsko-bachowskiej studiował 
w AiMK we Wrocławiu. Koncertował 
w całej Europie, m.in. w Paryżu podczas 
inauguracji nowych organów w kościele 
St. Eustache w 1844 r. oraz w Crystal Pa-
lace w Londynie w 1851 r. Adolph Greulich 
(1836–1890) to autor znanej bożonaro-
dzeniowej, śląskiej pieśni chóralnej za-
tytułowanej Transeaumus, opracowanej 
w języku łacińskim na głos z fortepia-
nem. Utwór został wydany we Wrocławiu 
ok. 1873 r. u Franza Goerlicha. Kompozytor 
urodzony w Kowarach (Karkonosze) był 
również kapelmistrzem katedralnym i or-
ganistą. Kolejny śląski kompozytor Alois 
Schirdewahn (1870–1946), to uczeń Wil-

helma Kothe, a także pedagog i historyk 
katolickiej muzyki kościelnej, urodzony 
w Miękini, komponował hymny, oferto-
ria, pieśni. Opracowano m.in. jego Hym-
nus Ave Maris stella op. 4, który  ukazał 
się w Głuchołazach u A. Pietscha w 1910 r.

W ramach zadania projektowego kon-
tynuowano także opracowanie utworów 
kompozytorów, których opisy autografów 
czy druków pojawiły się lub pojawią onli-
ne w katalogach RiSM oraz NUKAT. Mo-
nograficznie potraktowano dzieła m.in. 
Moritza Ernemanna, Carla Schnabla, 
Salomona Jadassohna, Hermanna Eich-
borna. Salomon Jadassohn (1831–1902), 
kompozytor urodzony we Wrocławiu, 
uczeń A. F. Hessego i M. Brosiga, był pe-
dagogiem w Konserwatorium Lipskim. 
Komponował symfonie, muzykę kame-
ralną oraz utwory fortepianowe. Podob-
nie jak J. Brahms pod pseudonimem G. W. 
Marks, Jadassohn opublikował u Petersa 
ok. 1870 r. popularne dzieło Potpourris en 
forme de fantaisies pod pseudonimem 
H. Ollivier. Hermann Eichborn (1847–1918), 
również pochodzący z Wrocławia muzyk 
i kompozytor, syn bankiera, był znako-
mitym waltornistą i trębaczem. Począt-
kowo publikował swoje utwory w Bole-
sławcu  w oficynie A. Appuna. Następnie 
jego dzieła zatytułowane Werke wydała 
w 1893 r. w Lipsku znana firma wydawni-
cza Breitkopf & Härtel. Opracowany eg-
zemplarz Suity Nr 1 na róg i fortepian Op. 
12 zaopatrzony został w autograf dedy-
kacyjny kompozytora dla wrocławskiego 
muzykologa Emila Bohna. 

W XiX i na początku XX wieku na Ślą-
sku wydawano również utwory muzyki 
popularnej, jak salonowe kompozycje na 
fortepian, tańce, pieśni, utwory ludowe 
i wyjątki z oper. W tym miejscu należy wy-
mienić twórczość kompozytora Friedricha 
Mehwalda, który jest autorem pieśni my-
śliwskiej Jagdlied wydanej u F. E. C. Leu-

ckarta we Wrocławiu. Egzemplarz opraco-
wanego druku należał do Bohma, członka 
amatorskiego towarzystwa muzycznego 
Schwägerei (Musikalische Gesellschaft 
Schwägerei), założonego we Wrocławiu 
przez ludwisarza G. B. Kriegera. Towarzy-
stwo działało w latach 1781–1842 w domu 
Pod Złotym Dzwonem przy ul. Piotra 
Skargi (Taschenstrasse) 22. Franciszek 
Wawrowski swój walc na fortepian (Auf 
Schlesiens Berges „Au”) op. 152 wydał we 
Wrocławiu ok. 1882 r. Na okładce druku 
widnieje ilustracja z cennym widokiem 
na  Josephinenhütte – huta Józefina, na-
stępnie huta szkła kryształowego Julia 
w Szklarskiej Porębie, która po prywaty-
zacji – niszczeje. 

W zadaniu projektowym wyróżnio-
no część wydawnictw śląskich. Przede 
wszystkim opracowano dzieła wydane 
przez powstałą w 1873 r. oficynę wydaw-
niczą Franza Goerlicha, która publikowa-
ła na początku XX wieku utwory chóralne 
mniej znanych kompozytorów śląskich. 
Z kolei kontynuując opracowanie wydaw-
nictw powstałej w 1852 r. we Wrocławiu 
oficyny Juliusza Hainauera, skupiono się 
na niektórych pierwszych wydaniach dzieł 
Adolfa Jensena, amerykańskiego kompo-
zytora Arthura Birda czy ur. w Szamotu-
łach kompozytora Philippa Scharwenki.

Udostępnienie opisów śląskich dru-
ków nutowych w ogólnodostępnej bazie 
NUKAT umożliwi korzystanie z nich stu-
dentom, muzykom oraz pracownikom 
naukowym, w tym muzykologom, histo-
rykom, bibliotekarzom i germanistom. 
Kompletne opisy mogą być doskonałym 
materiałem źródłowym do ewentualnej 
publikacji bibliografii i monografii tego 
regionu oraz katalogów tematycznych 
kompozytorów śląskich.

Beata Krzywicka
Oddział Zbiorów Muzycznych

Walc na fortepian Franciszka Wawrowskie-
go z widokiem na powstałą w 1842 r. hutę 
Józefina, następnie hutę szkła kryształo-
wego Julia w Szklarskiej Porębie, wydany 
we Wrocławiu ok. 1882 r.; sygn. 38888 iii N

Pierwsze wydanie cyklu Idyllen znanego 
kompozytora Adolfa Jensena, wydane  
we wrocławskiej oficynie Juliusza  
Hainauera w 1873 r.; sygn. 39164 iii N

Te Deum Rudolfa Thomy, śląskiego kompo-
zytora, kantora w Jeleniej Górze i w kościo-
łach św. Elżbiety i św. Barbary  
we Wrocławiu; sygn. 39150 iii N
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REKTOR I SENAT

Z zarządzeń rektora

Z obrad Senatu

w okresie od 5 października do 8 grudnia rektor wydał zarządzenia 
w następujących sprawach:
•	 zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

[nr 106/2017] 
•	 likwidacji podyplomowych studiów na WNHP: menadżerów eduka-

cji dorosłych [nr 108/2017], historii społeczno-politycznej XX wieku  
[nr 115/2017]

•	 likwidacji następujących specjalności: socjologia ekologii na stacjonar-
nych studiach ii stopnia na kierunku socjologia na WNS [nr 111/2017] 
oraz bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych na sta-
cjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach i stopnia na kie-
runku socjologa grup dyspozycyjnych na WNS [nr 130/2017]

•	 utworzenia następujących specjalności: bezpieczeństwo w systemach 
logistycznych na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) stu-
diach i stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na WNS 
[nr 112/2017] oraz socjologia techniki i ekologii na stacjonarnych stu-
diach ii stopnia na kierunku socjologia na WNS [nr 113/2017]

•	 wprowadzenia zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty sty-
pendiów na UWr [nr 116/2017] oraz zasad nauczania języków obcych 
i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych UWr [nr 117/2017]

•	 zmian organizacyjnych w administracji centralnej [nr 118/2017] oraz 
na Wydziale Nauk Biologicznych [nr 133/2017]

•	 zmiany nazw następujących jednostek: Zakładu Piśmiennictwa i Fil-
mu w instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na WF  
[nr 119/2017] oraz Zakładu Zastosowań Matematyki w instytucie Ma-
tematycznym na WMi [nr 137/2017]

•	 wprowadzenia zmian z zarządzeniach dotyczących: utworzenia 
specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach i i ii stop-
nia na kierunku kulturoznawstwo na WNHP [nr 110/2017], pieczęci 
urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w UWr [nr 120/2017], 
wprowadzenia Regulaminu Biuletynu informacji Publicznej UWr  
[nr 121/2017], Systemu identyfikacji Wizualnej UWr [nr 122/2017], 
wprowadzenia instrukcji określającej zasady przydzielania, wyda-
wania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów UWr 
[nr 125/2017], utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla 
cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim  

[nr 129/2017], wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników 
UWr niebędących nauczycielami akademickimi [nr 134/2017]

•	 zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów i stopnia, 
studiów ii stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersy-
tetu Wrocławskiego [nr 123/2017]

•	 powołania Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym w instytucie 
Kulturoznawstwa na WNHP [nr 124/2017]

•	 utworzenia w instytucie Psychologii na WNHP Zakładu Psychologii 
Twórczości [nr 126/2017], Pracowni Badań nad Węchem i Smakiem 
[nr 127/2017] oraz Pracowni Badań nad Mediami Społecznościowymi 
[nr 128/2017] 

•	 określenia procedury wystawiania przez UWr zaświadczeń wymaga-
nych w procesie ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki, po-
twierdzających status studenta albo doktoranta [nr 132/2017]

•	 utworzenia Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na WF 
[nr 135/2017]

•	 likwidacji Zakładu Dydaktyki Matematyki w instytucie Matematycz-
nym na WMi [nr 136/2017].

Ponadto rektor podjął decyzje w następujących sprawach:
•	 wprowadzenia godzin rektorskich 4 Xi 2017 r. [komunikat z 28 iX]
•	 powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowa-

nia wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego [komunikat 
z 28 iX]

•	 zmiany zadań członka zespołu do realizacji projektu pn. Polski Ogród 
Milenijny [komunikat z 2 X]

•	 zmiany składu zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia 
dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecz-
nymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) na UWr 
[komunikat z 5 X]

•	 wykorzystania urlopu wypoczynkowego 3 Xi 2017 r. [komunikat z 18 X]
•	 zmiany składu zespołu roboczego do realizacji projektu mapowania 

i optymalizacji procesów na UWr [komunikat z 19 X]
•	 powołania zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwen-

tów studiów doktoranckich UWr [komunikat z 19 X]
•	 szkolenia obronnego w dniach 16–17 listopada 2017 r. [komunikat  

z 13 Xi].

na posiedzeniu 25 października senat uwr podjął uchwały w nastę-
pujących sprawach:
•	 zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Joan-

ny Nowosielskiej-Sobel na WNHP [nr 121/2017], dr. hab. Krzysztofa 
Szlachcica na WNS [nr 122/2017] oraz dr. hab. Krzysztofa Zagrobel-
nego na WPAE[nr 123/2017]

•	 zmiany w komisjach senackich powołanych na kadencję 2016–2020 
[nr 124/2017]

•	 zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej [nr 125/2017]
•	 zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów ogólnopolskich na studia na UWr rozpoczynające się 
w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  
[nr 126/2017].

na posiedzeniu 29 listopada senat uwr podjął uchwały w następują-
cych sprawach:
•	 zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa 

Ruchniewicza na WNHP [nr 127/2017] oraz prof. Macieja Szostaka na 
WPAE [nr 128/2017]

•	 zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Da-
riusza Biernackiego na WMi [nr 129/2017], dr hab. Anny Jakubskiej-
Busse na WNB [nr 130/2017] oraz dr. hab. Artura Tomanka na WPAE 
[nr 131/2017]

•	 zmiany przedstawiciela Wydziału Fizyki i Astronomii w Komisji Sta-
tutowej powołanej na kadencję 2016–2020 [nr 132/2017]

•	 przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Hubertowi  
Orłowskiemu i prof. Thomasowi Schwingerowi [nr 133/2017]

•	 poparcia działań rektora UWr w sprawie przywrócenia i ochrony do-
brego imienia pierwszego rektora UWr prof. Stanisława Kulczyńskiego 
[nr 134/2017].



Nowości Wydawnictwa UWr

Pożegnania

prof. Franciszek Biały
(ur. 4 września 1931 r., zm. 24 października 2017 r.)
Wybitny historyk, badacz dziejów Śląska XIX i XX w., autor licznych 
monografii i artykułów, wychowawca pokoleń adeptów studiów hi-
storycznych. W latach 1955–1969 pracownik Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Od 1969 do 2001 r. związany zawodowo 
z Instytutem Historycznym UWr. Inicjator prac naukowych nad historią 
polityczną, gospodarczą, społeczną oraz kulturową Śląska. Wybitny 
znawca dziejów prasy i współautor jednej z najważniejszych współ-
czesnych publikacji śląskoznawczych Periodyki śląskie od XV wieku do 
1945 r. Został pochowany 27 października na cmentarzu Osobowickim 
we Wrocławiu [pole 139, gr. 32, rząd 1. od pola 65]. 

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
(zm. 6. listopada 2017 r. w wieku 63 lat)
Pracownik Masaryk University (Faculty of Education) uhonorowany 
w 2015 r. Medalem Pamiątkowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Josef 
Trna współpracował z Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr – m.in. 
był członkiem rady redakcyjnej ogólnopolskiego kwartalnika naukowo
-metodycznego „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, brał 
czynny udział w konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych 
organizowanych przez UWr (Jesienne Szkoły Problemy Dydaktyki Fi-
zyki, Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych). 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Masaryka w Brnie reprezentowany 
przez Josefa Trnę był partnerem Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr 
w realizacji znaczących dla edukacji przyrodniczej w Czechach i Polsce 
projektów europejskich (SySTEM – Systematic Professional Develope-
ment Through Science Teacher Education Modules, EuSTD–Web – Euro-
pean Teacher, Professional Development for Science Education in a Web
-based Environment). „Ze ściśniętym sercem trudno przemawiać. Niech 
słowa pieśni wybrzmią za nas: Przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile 
naprawdę jeszcze nie wiemy… Żegnamy Cię i dziękujemy…” Krystyna 
Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Andrzej Krajna

Nasze publikacje w Wydawnictwie Atut

Agnieszka Jędrzejowska, „Wspomaganie 
rozwoju społecznego dziecka z zespołem 
Downa w przedszkolnej grupie rówieśni-
czej”, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc-
ław 2017
Książka prezentuje wyniki badań na prob-
lemem wspomagania rozwoju społecznego 
dziecka z zespołem Downa w przedszko-
lu. Autorka, która opracowała program „Ja 
mówię…” wspomagający rozwój społeczny 
dzieci przede wszystkim w obszarze komu-
nikacji z uwzględnieniem ich indywidual-
nych możliwości psychofizycznych, w swoich badaniach postawiła na 
podejście podmiotowe. I wyniki pokazały, że obok odpowiednio dobra-
nej do rozwoju dzieci metody postępowania drugą ważna rzeczą otwie-
rającą możliwości rozwoju mowy u dzieci jest więź oparta na zrozumia-
łym dla siebie nawzajem dialogu.

Sylwia Krzemińska-Szołtysek, „Wielmożni 
panowie i czcigodne panie. Renesansowe 
nagrobki figuralne na Górnym Śląsku”, 
Wrocław 2017
Opracowanie przedstawia efekt prekursor-
skich badań nad renesansowymi nagrob-
kami figuralnymi na obszarze historycz-
nego Górnego Śląska, będącymi ważnym 
świadectwem kultury pogrzebowej tego 
europejskiego regionu i dokumentującymi 
zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby 
renesansu i manieryzmu.
Mimo że terenem badań jest historyczny Górny Śląsk, praca zawiera też 
liczne odniesienia do podobnych zabytków z Dolnego Śląska, Wielko-
polski oraz Czech i Niemiec.

Agnieszka Jędrzejowska 

Wspomaganie  
rozwoju społecznego
dziecka z zespołem Downa
w przedszkolnej  
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Agnieszka Jędrzejowska, pedagog specjalny, dok-
tor nauk społecznych, adiunkt na  Uniwersytecie 
Wrocławskim. Obszar zainteresowań badawczych: 
diagnoza i  terapia dzieci z  trudnościami w rozwoju. 
Szczególną uwagę poświęca dzieciom z  zespołem 
Downa. Jest międzynarodowym specjalistą metody 
Snoezelen (terapii prowadzonej w  Sali Doświadcza-
nia Świata). Podejmuje działania związane ze wspo-
maganiem rozwoju głównie w  obszarze szeroko 
pojętej komunikacji. Stosuje koncepcję duchowej 
pedagogii miłości oraz terapię opartą na  więzi 
z dzieckiem. Za naczelną zasadę w spotkaniu z dru-
gim człowiekiem uważa budowanie nadziei.

Publikacja jest wynikiem badań autorki nad proble�
matyką wspomagania rozwoju społecznego dziecka 
z zespołem Downa w przedszkolu. Bardzo wa�ne w zre��ne w zre� w zre�
alizowanych badaniach jest podejście podmiotowe. 
Wartościowym wkładem autorki jest opracowanie pro�
gramu „Ja mówię...” wspomagającego rozwój społecz�
ny dzieci głównie w obszarze komunikacji z uwzględnie�
niem ich indywidualnych mo�liwości psychofizycznych. 
Badania doprowadziły do  wniosku, �e  obok odpo� 
wiednio dobranych do rozwoju dzieci metod postępo�
wania, drugim głównym mechanizmem otwierającym 
mo�liwości rozwoju mowy u dzieci stała się więź oparta 
na zrozumiałym dla siebie nawzajem dialogu.

prof. Urszula Szuścik
(fragment recenzji)
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Klocki Lego, modele samochodów i samolotów, papierowe figurki origami… To nie początek długiej listy przedmiotów, jakie można 
znaleźć w wielu dziecięcych pokojach, tylko porównania, po które sięga Aleksander Czogalla z Wydziału Biotechnologii (nasza rozmo-
wa z naukowcem na str. 48). I jednocześnie doskonały przykład na to, jak powinno się mówić o rzeczach skomplikowanych w sposób 
prosty, skutecznie pobudzający wyobraźnię słuchacza – nawet jeśli brakuje mu wiedzy. Korzystając z pretekstu, jakim są zbliżające 
się święta, życzymy tej cennej umiejętności wszystkim ludziom nauki. Także (zwłaszcza?) we własnym interesie. Zawsze jest prze-
cież przyjemnie posłuchać mądrego, który potrafi podzielić się swoją mądrością, sprawiając tym samym, że i my stajemy się odro-
binę mądrzejsi. Pozwolimy sobie w tym miejscu przywołać słowa  – składającego Państwu tym samym najserdeczniejsze życzenia  
– rektora Adama Jezierskiego, który często powtarza „Pielęgnujmy mądrość”. Zatem pielęgnujmy mądrość i nie dajmy się zwariować.  
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WYDARZENIAKartka z przeszłości
Tym razem nietypowo. W związku z zakończoną w grudniu konserwacją malowidła na 
sklepieniu ponad emporą, do przeszłości odszedł fatalny jego stan. Dla uzmysłowienia 
skali prac, jakie należało wykonać, prezentujemy kilka zdjęć ukazujących wybrane 
fragmenty fresku przed lub w trakcie prac oraz po ich zakończeniu.
fot. Anna Mossler


